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J E G Y Z Ő K Ö N Y V
nyilvánosan tartott meghallgatásról

Önkormányzat: Pilisjászfalu Község Önkormányzata

Tárgy: adósságrendezési eljárás

A meghallgatás helye: Budapest XIV. kerület, Hungária krt. 179-187.
II. emelet 212. sz. tárgyalóterem

A meghallgatás ideje: 2020. szeptember 28. napján 9 00 óra
megkezdve: 9 00 órakor

JELEN VANNAK:

A bíróság részéről:

dr. Fördős István
bíró

A felek részéről:

Önkormányzatért: 
Székely Róbert polgármester 

Pénzügyi gondnokért: 
Kékesiné Andrikó Mária

Hallgatóként megjelent továbbá Geréb Tünde jegyző, Baranyai Mária és Szabó Zoltán. 

A  bíróság  a  folytatólagos  meghallgatás  megkezdését  követően  megállapítja,  hogy  a  felek
szabályszerű idézésre megjelentek. 

A bíróság tájékoztatja a feleket, hogy a jegyzőkönyv hangfelvétellel készül, amelyet 8 munkanap
elteltével a kezelőirodában megtekinthetnek, illetve átvehetnek.
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Ezt követően a bíróság ismerteti az előző meghallgatás óta keletkezett iratokat.

Polgármester: Folyamatban  van  az  újabb  egyezségkötés  előkészítése.  Az  egyezségi  javaslat
előterjesztésének pontos időpontját jelenleg még nem tudom bejelenteni. Egyes hitelezőkkel írásban
már megállapodásokat is kötöttünk. Pozitív fejleményként a Budakörnyéki Önkormányzati Társulás
is hozzájárult az egyezség megkötéséhez, így a szavazatarány az A és a B csoportban egyaránt meg
fog felelni a törvény előírásainak. 

Két hitelező követelésével kapcsolatban továbbra is peres eljárás van folyamatban, őket vitatott
hitelezői  igényként  fogjuk  feltüntetni  annak  érdekében,  hogy  rájuk  is  kiterjedjen  az  egyezség
hatálya.

Bírói kérdésre előadom, hogy a képviselőtestület egyelőre nem szavazott az egyezségi javaslatról,
illetve a reorganizációs programról, az egyezségi javaslatunk ugyanis a korábbiakhoz képest nem
változott. Ennek ellenére vállalom, hogy a létrejött egyezséget bemutatom a képviselő testületnek,
és kérem a támogatásukat.

Pénzügyi  gondnok: Bírói  kérdésre  előadom,  hogy  dr.  Malik  Dean  és  a  Q/M  Tanácsadó  Kft.
ügyében a peres eljárások lezárultak. A bíróság jogerősen megszüntette ezeket a pereket, vállalom,
hogy az erről szóló határozatokat csatolni fogom. Vitatott hitelezői igényként ezért csak a korábbi
beadványunkban említett másik két hitelezőt tartjuk nyilván.

Polgármester: Bírói  kérdésre  előadom,  hogy  a  pénzügyi  gondnok  felmentésére  irányuló
kérelmemet nem tartom fenn figyelemmel a közelgő egyezségkötésre. Megjegyzem ugyanakkor,
hogy az említett problémák továbbra sem oldódtak meg.

Pénzügyi gondnok: Bírói kérdésre előadom, hogy a díjigényemet külön beadványban be fogom
jelenteni. Egyidejűleg jelzem, hogy az útiköltségemet, illetve a postaköltségemet az önkormányzat
ezidáig megfizette, de szakértői költség is felmerült, amelyet a törvény 33. § (3) bekezdése alapján
fogom bejelenteni. Ennek megfizetésére még nem került sor.

A bíróság ezt követően meghozta és kihirdette az alábbi

 v é g z é s t:

A bíróság a meghallgatást elhalasztja, új határnapot szükség esetén hivatalból tűz.

Meghallgatás befejezve, jegyzőkönyv lezárva: 10 óra 25 perckor.

Dr. Fördős István s.k.
   bíró
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