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Amely létrejött egyrészről Medgyesegyháza Város ÖnkormányzatPolgármesteri Hivatala

(5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1.) képviseli Dr. Horváthné dr. Barta Edit jegyző (a

továbbiakban: Polgármesteri Hivatal).

másrészről Sőre Zottán bírósági végrehajtó 5830 Battonya Állomás l. 73. (továbbiakban:

végrehajtó) között az alábbi feltételekkel:

Szerződő felek rögzítik, hogy a kőzigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás

általános szabályairő sző|ő 2004. évi CXL tv. í28. §. (2) bekezdése alapján a

tartozások beszedése érdekében megállapodást kötnek,

A polgármesteri Hivata| vállalja, hogy a végrehajtási eljárás alapjául szolgáIí jogerős

okiratokat, vagy azok hiteles másolatát - amennyiben az átadandó tartozás Összege a

10.000,- Ft-ot meghaladja - a végrehajtási eljfuás lefolYatása céljábŐI átadja.

Előzőekben meghatározott ügyérték alattiratátadásra nem kerül sor.

A polgármesteri Hivatal áItaI a hátralékos végrehajtási Ügyek átadására folyamatosan

kerül sor az L számúmelléklet szerint ,,Kísérőjegyzék"-en,

A végrehajtó vállalja, hogy a végrehajtási eljárásokat a bírósági végrehajtásról szóló

Igg4. évi LIII. törvényben (Vht.) e|őírthatátidők betartásával foganatosítja azzal az

eltéréssel, hogy helyszíni etjárós ügyenként a végrehatóst kerő (Polgórmesteri Hivatal)

külön kérelme atapjón kerüI tefotytatósra. Az eljárásrÓl készült jegyzőkÖnyv, illetve az

azt követően készült okiratok másolati példanyait pedig haladéktalanul továbbítja a

jogosult tészére.

A polgármesteri Hivatal köteles a követelések csökkentését, illetve megszűnését

haladéktalanul bejelenteni a végrehajtónak. Amerrrryiben a kötelezett (adÓS) a behajtani

kívánt tartozást közvetlenül a jogosultnáI fizet\ meg, a Polgármesteri Hivatal kÖteles

tájékoztatni az adóst, illetve arrrrak képviselőjét arról, hogy - a bírósági végrehajtási

díjazásrő| szóló t4ll9g4. IM és a bírósági végrehajtási eljárásban felszámítandó

általános költségátal ány megfizetésének szabályairól szÓlÓ 8l200I.IM rendelet szerint -
a felmerült végrehajtási költségeket a végrehajtónál meg kell fizetnie, ezen Összeg

megfizetés éig az eljárás nem szüntethető meg.

Amennyiben a polgármesteri Hivatal a végrehajtónál már megindult Ügyben a

kötelezettel rész|etfizetósi, vagy egyéb megállapodást köt, Úgy arrÓl haladéktalanul

köteles értesíteni a végrehajtót.
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7. A végrehajtó késedelmes intézkedése vagy egyéb mulasztása esetén a Polgármesteri

Hivatal panasszal élhet a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara Országos Felügyeleti

Tanácsnál. (1146 Budapest, Cházát A. u. 13.)

8. Az eljárő végrehajtó az általa behajtott, a Polgármesteri Hivatalt megillető összegeket

köteles haladéktalanul a megadott számlá(k)ra utalni, a jogcím, az adós nevének és az

ügy hivatk ozási számának feltüntetésével.

9. A Polgármesteri Hivatal váIIaIla, hogy az olyan összegeket, amelyek a végrehajtót

illetik meg a hivatkozott IM rendelet alapján, de az adós nála teljesített, az OTP Bank

Nyrt. 11749008-20185989 sz. számlára - azigyszám feltüntetése mellett - továbbítja.

10. A felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás szerint átadott valamennyi

végrehajtási ügyben a végrehajtó költségelőleg bekérése nélkül jár el.

11. Amerrrryiben a végrehajtási eljárás ,,nemleges" eredmérrnyel zárul, ú,gy az enől készült

jegyzőkönyvet a végrehajtó atárgyhőt követő hó 15. napjáigjuttatja el a Polgármesteri

Hivatal részére.

12. Jelen megállapodás az aláírásával egyidejűleg hatályba lép és határozatlan időre szól.

13. A szerződést a felek bármelyike a másik féIhez irttézett írásbeli nyilatkozattal, 60 napos

határidővel felmondhatj a.

14. A felek évente legalább egy alkalommal áttekintik a működéssel kapcsolatos

tapasztalataikat és szükség esetén jelen megállapodást közös megegyezéssel módosítják.

15. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről

szólő 1959. óvi IV. törvény rendelkezései megfelelően irányadóak.

16. A jelen megállapodásból származő vitás kérdéseiket a felek megpróbálják megegyezés

útján rendezni. Amennyiben a tárgyalás nem vezet eredményre, a felek kikötik a

Battonyai Városi Bíróság kizárólagos illetókességét a jogvita eldöntésére.

Medgyeseg yháza, 20 12. j anurár 3 1.

Medgyeseg yháza Városi Onko
Polgármesteri Hivatala

Dr. Horváthné dr. Barta Edi
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