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Tisztelt Képviselő-testület!

A  behajthatatlan  követeléssel  kapcsolatos  eljárásról  és  a  követelés  elengedésről  szóló
rendelkezéseket Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet 6. § (7) bekezdése tartalmazza. 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) és (3) bekezdése alapján a
helyi  önkormányzat,  valamint  az  általuk  irányított  költségvetési  szervek  követeléséről
lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben
és módon lehet. 
A követelések behajthatatlanná minősítésének szabályait  a számvitelről  szóló 2000. évi C.
törvény  és  az  államháztartás  számviteléről  szóló  4/2013.  (I.11.)  Kormányrendelet  1.  §-a
tartalmazza.  

A mérlegben követelést addig kell kimutatni, amíg azt pénzügyileg, vagy egyéb módon nem
rendezték, illetve amíg azt el nem engedték, vagy behajthatatlan követelésként nem írták le.
Megfelelő  módon  dokumentálni  kell  a  behajtásra  tett  lépéseket,  mindenképen  tudni  kell
igazolni,  hogy  a  követelést  az  elvárható  gondossággal  próbálta  behajtani  a  gazdálkodó  a
rendelkezésre álló jogi eszközökkel. 

A behajthatatlan követeléseket a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (2) bekezdés 10.
pontja határozza meg: 
Behajthatatlan követelés: az a követelés,

a)  amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a
követelést csak részben fedezi,

b)  amelyet  a  hitelező  a  csődeljárás,  a  felszámolási  eljárás,  az  önkormányzatok
adósságrendezési eljárása során egyezségi megállapodás keretében elengedett,

c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
d)  amelyre  a  felszámolás,  az  adósságrendezési  eljárás  befejezésekor  a  vagyonfelosztási

javaslat szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
e)  amelyet  eredményesen  nem  lehet  érvényesíteni,  amelynél  a  fizetési  meghagyásos

eljárással, a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan
behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez
vagy növeli a veszteséget), amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem
található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,

f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

Ezen túlmenően az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 1. §-a
további szabályokat határoz meg a behajthatatlan követelésekre:  
    a)  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10.
pont  a)-d),  f)  és  g)  alpontja  szerinti  követelés  azzal  az  eltéréssel,  hogy  nem  tekinthető
behajthatatlannak a követelés,  ha a végrehajtás közvetlenül  nem vezetett  eredményre  és a
végrehajtást szüneteltetik,

b)  -  a központi  költségvetésről  szóló törvényben meghatározott  kis  összegű követelések
tekintetében  -  az  olyan  követelés,  amelynél  a  fizetési  meghagyásos  eljárással  vagy  a
végrehajtással kapcsolatos ráfordítások nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható
összegével, és



c) az  olyan  követelés,  amelynél  az  adós  nem lelhető  fel,  mert  a  megadott  címen  nem
található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel.

Várpalota Város Önkormányzata a központi jogszabályi kritériumoknak eddig is megfelelt,
azonban  az  elmúlt  évek  tapasztalatai  indokolttá  tették,  hogy  a  követelések  rendezését
szabályozó előírások az átláthatóság és a könnyebb alkalmazhatóság érdekében pontosításra
kerüljenek. Jelenleg több néhány tíz ezer forint összegű követelés van az Önkormányzatnál és
intézményeinél, amelyek esetében a behajtásra tett intézkedések nem vezettek eredményre,
több  cég  hatósági  kényszertörlés  követően  megszűnt.  A  2015.  évi  mérleg  elkészítését
megelőzően  a  követelések  minősítése  során,  ezen  behajthatatlan  követelések  kivezetése
indokolt.  Az  Áht.  97.  §  (3)  bekezdése  alapján  a  központi  költségvetési  törvényben
megállapított  értékhatárt  (mely  jelenleg  100.000Ft)  el  nem érő  kis  összegű  követeléseket
behajtásra előírni nem kell. 

A rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

(7)  A  költségvetési  törvényben  meghatározott  értékhatárú,  kis  összegű  behajthatatlan
követelések törlése Önkormányzat esetén a polgármester, Intézmény esetén az Intézmény
vezetője  hatásköre.  A  költségvetési  törvényben  meghatározott  értékhatár  feletti,  az
Önkormányzatot és Intézményeit  megillető követelések törléséről a Gazdasági Bizottság
dönt. 

A rendelet Értelmező rendelkezések 12. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő szöveg
lép:

k) Behajthatatlan követelés: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 10.
pontjában és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Kormányrendelet 1.§ (1)
bekezdésének 1. pontjában meghatározott követelés.

1. A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai:
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályozottabb keretek között folyhat, az új
rendelkezések az önkormányzatnak, annak szerveinek jogalkalmazói munkáját segítik. 

2. A rendelet környezeti és egészségi következményei:
A rendelet-tervezet elfogadásának és alkalmazásának környezeti és egészségi következményei
nincsenek.

3. A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:
Az adminisztratív terhek az új szabályozás elfogadásával nem nőnek.

4. A rendelet megalkotásának szükségessége, valamint a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
A módosítás  elmaradása  esetén  nem tennénk  eleget  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV.  törvényben,  a  számvitelről  szóló  2000.  évi  C.  törvényben  és  a  4/2013.  (I.11.)
Kormányrendeletben előírt kötelezettségeinknek. 

5. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti tárgyi és pénzügyi feltételek
A  rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és  pénzügyi  feltételek
rendelkezésre állnak.



Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni,  a  rendelet-
tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek!

Várpalota, 2015. december 01.

Talabér Márta
 polgármester

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
…/2015. (          ) önkormányzati

r e n d e l e t e

a Várpalota Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 42/1997. (XI.05.) önkormányzati rendelet

m ó d o s í t á s á r ó l

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  2011.  évi
CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a
következőket rendeli el:

1. § Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testületének  a  Várpalota  Város
Önkormányzata  vagyonáról  és  a  vagyonnal  való  gazdálkodás  szabályairól  szóló
42/1997.  (XI.05.)  önkormányzati  rendelet  (a  továbbiakban:  Rendelet)  6.  §  (7)
bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7)  A  költségvetési  törvényben  meghatározott  értékhatárú,  kis  összegű
behajthatatlan  követelések  törlése  Önkormányzat  esetén  a  polgármester,
Intézmény esetén az Intézmény vezetője  hatásköre.  A költségvetési  törvényben
meghatározott  értékhatár  feletti,  az  Önkormányzatot  és  Intézményeit  megillető
követelések törléséről a Gazdasági Bizottság dönt. „

2. § A Rendelet 12.§ (1) bekezdés k) pontja helyébe következő rendelkezés lép:

„k) Behajthatatlan  követelés:  a  számvitelről  szóló 2000. évi  C. törvény 3.§ (4)
bekezdés  10.  pontjában és az államháztartás  számviteléről  szóló 4/2013. (I.11.)
Kormányrendelet 1.§ (1) bekezdésének 1. pontjában meghatározott követelés.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és az azt követő napon
hatályát veszti.

Várpalota, 2015. december 10.

          Talabér Márta                    dr. Ignácz Anita Éva
                       polgármester     jegyző  
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