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RÉSZLETFIZETÉSI   MEGÁLLAPODÁS  

 

amely létrejött egyrészről 

 

a PKKE Pécsi Követeléskezelő Egyesülés  

Adószám: 24809267-2-02. 

Székhely: 7634 Pécs, Nyugati Ipari út 8. 

Képviseli: Vida János igazgató 

mint Jogosult és 

 

Név: ………………………….……………………………………………………. 

Születési név: ………………………….……………………………………………………. 

Születési hely, idő: ………………………….……………………………………………………. 

Anyja neve: ………………………….……………………………………………………. 

Személyi ig. száma: ………………………….……………………………………………………. 

Lakcím: ………………………….……………………………………………………. 

Levelezési cím:  ………………………….……………………………………………………. 

mint Kötelezett /ek 

 

között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy Jogosult a …….. Pécs, …………………………….……………….....  

…………………………………………………………………………………………………… 

szám alatti önkormányzati bérlakás(ok)kal kapcsolatosan felhalmozott bérleti díj, víz- és 

csatornadíj, valamint távhő- és melegvízdíj tartozását Pécs Megyei Jogú Város 

Közgyűlése 356/2014. (12.10.) számú határozatával apportálta a PKKE Pécsi 

Követeléskezelő Egyesülésbe. A lakbérhátralék behajtásának átadására Pécs Megyei 

Jogú Város Közgyűlésének 44/2012. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet 7. § (2) 

bekezdése alapján került sor. 

 

2. Felek megállapodnak abban, hogy Kötelezett a ………………….. nyilvántartási számú, 

……………….. Ft összegű tőke és annak 2014. december 21. napjától számítottan a 

jegybanki alapkamat tartozását részletekben, az alábbi feltételek szerint a PKKE 

ügyfélszolgálati pénztárában vagy átutalással fizeti meg: 

Kezdőösszeg a megállapodás megkötésének napján: ……………………….Ft 

Havi törlesztő részlet összege: ……………………….Ft 

Első törlesztő részlet esedékessége: …………………………. 

Havi törlesztő részlet esedékessége: minden hónap  …….-n 
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Egyéb törlesztési feltétel: ……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………………...….. 

………………………………………………………………………………………………...….. 

 

3. Kötelezett, jelen tartozás jogalapját, összegszerűségét és a fizetésre történő felhívás 

megtörténtét, jelen megállapodás aláírásával egyidejűleg elismeri és nem vitatja. 

 

4. Szerződő felek rögzítik, hogy megfizetés alatt a fenti részteljesítési összegnek a Pécs, 

Búza tér 8/b. alatti ügyfélszolgálati iroda pénztárába történő befizetését, vagy a PKKE 

Egyesülés Raiffeisen Banknál vezetett 12001008-01426833-00100004. számú 

bankszámlájára történő átutalás jóváírását értik.  

A PKKE ügyfelei számára a Pécs, Búza tér 8/b. alatti ügyfélszolgálati irodában az alábbi 

időpontokban állunk rendelkezésre:hétköznaponként kedden és szerdán  11 és 15 óra 

között.   A +36 72 421-797-es telefonon hétfő-csütörtök 13 és 15 óra között! 

 

Jogosult kéri, hogy Kötelezett átutalás esetén a közlemény rovatban tüntesse fel az 

…..………………….. azonosítót és a Kötelezett nevét. 

Felek megállapodnak továbbá, hogy Kötelezett előteljesítésre jogosult. 

 

5. A részletfizetés időtartama alatt Kötelezett vállalja, hogy a …… Pécs, ...………………. 

……………………………………. sz. alatti önkormányzati ingatlan folyamatosan felmerülő 

bérleti, víz és csatorna, távhő és melegvíz díját a mindenkori számlán feltüntetett határidőig 

ugyancsak megfizeti. 

 

6. Felek megállapodnak, hogy amennyiben Kötelezett az 2. és 5. pont szerinti fizetési 

kötelezettségének az előírt ütemezésben eleget tesz, úgy Jogosult az alábbi 

kedvezményeket nyújtja: 

- az eddig megindított jogi eljárásokat szünetelteti (érintett ügyek): ………….………… 

……………………………………………………………………………………………..…..  

……………………………………………………………………………………………..…..  

- a követelés eddig felmerült behajtási költségeinek és 

- jelen megállapodás megkötésének napjától esedékes késedelmi kamat összegének 

megfizetésétől eltekint. 

 

7. Kötelezett tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2. pontban vállalt részteljesítési összeg 

megfizetése összesen 3 alkalommal elmarad, vagy az 5. pontban vállalt havi 
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számlaösszegek megfizetésével 60 napon túl késedelembe esik, úgy jelen megállapodás 

hatályát veszti:  

- Kötelezett a 6. pontban részletezett kedvezményektől elesik, továbbá  

 

- Jogosult folytathatja, megindíthatja Kötelezett ellen a jogi eljárást.  

A jogi eljárás igénybevételének költségei Kötelezettet terhelik. 

8. Kötelezett tudomásul veszi, hogy Jogosult a jelen megállapodásba foglaltak nem 

teljesülése esetén - a jogi eljárás igénybevétele mellett - eljár Pécs Megyei Jogú Város 

Önkormányzata felé a 44/2012. (IX.24.) számú önkormányzati rendelet által biztosított 

szankciók (pl. bérleti jogviszony megszűntetésének érvényesítése, lakáskiürítés 

megindítása), a Szolgáltatók felé a közüzemi szerződéses szankciók érvényesítése 

tárgyában. 

 

9. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos Ptk. 

szabályai az irányadóak. 

 

Szerződő felek jelen megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, szabad 

akaratukból jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Pécsett, 2016. ……… ….. napján 

 

 

 

Jogosult       Kötelezett(ek) 

    PKKE Egyesülés 

 


