Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2021. (I.18.) önkormányzati rendelete
a behajthatatlan követeléssel kapcsolatos eljárásról, valamint a követelés elengedésének
eseteiről és módjáról
Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatáskörében eljáró Pusztavám Község
Polgármestere a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében biztosított döntéshozatali jogkörében az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed Pusztavám Község Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) és szervei behajthatatlan követelésével kapcsolatos eljárására, valamint az
általuk nyilvántartott követelés elengedésének eseteire és módjára.
(2) Követelésről lemondani csak a behajthatatlan követelések esetében lehet.
(3) E rendelet alkalmazásában behajthatatlan követelésnek minősül a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 10. pontjában valamint az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott behajthatatlan
követelés.
2.A követelés minősítése
2. §
(1) A követelés felülvizsgálatát az Önkormányzat és szerve évente legalább egyszer, legkésőbb
a zárszámadást megelőzően a mindenkor hatályos belső szabályzatban foglaltaknak
megfelelően elvégzi.
(2) Az Önkormányzat és szerve évente, a zárszámadás előtt minősíti a követelését és szükség
esetén javaslatot tesz annak leértékelésére, valamint értékvesztés elszámolására.
(3) A követelés minősítése alapján annak leértékelésére, valamint az értékvesztés elszámolására
értékhatárra tekintet nélkül az Önkormányzat esetén a polgármester, az Önkormányzat szerve
esetén a szerv vezetője jogosult.
(4) A (3) bekezdés szerinti felülvizsgálat alapján a követelés minősítésén túl a követelés
behajthatatlanná nyilvánításáról értékhatárra tekintet nélkül az Önkormányzat esetén a
polgármester, az Önkormányzat szerve esetén a szerv vezetője dönt.
(5) A behajthatatlannak minősített követelés leírása nem minősül követeléselengedésnek.
3.A követelés elengedésével kapcsolatos szabályok
3. §
(1) Az Önkormányzat és szerve részben vagy egészben lemondhat a követeléséről
a) csődeljárási, felszámolási vagy adósságrendezési eljárás során egyezségi megállapodás
keretében,

b) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a
követelés várhatóan nem térül meg,
c) ha a követelés a végrehajtás során nem, vagy csak részben térül meg,
d) bírósági egyezség keretében,
e) ha az csak veszteséggel, vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető,
f) ha a kötelezett nem lelhető fel,
g) ha a kötelezett végrehajtás alá vonható vagyontárggyal nem rendelkezik,
h) ha a lemondás az államháztartásról szóló törvény rendelkezéseivel összhangban külön
jogszabály által meghatározott közérdekű cél megvalósítását szolgálja,
i) ha a mindenkor hatályos közszolgálati szabályzat alapján keletkező visszafizetési
kötelezettség összegét a munkáltatói jogkör gyakorlója elengedi vagy mérsékli,
j) ha más önkormányzati rendelet alapján a kötelezettség megtérítése alól a kötelezettet az
arra jogosult mentesíti,
k) ha a követelés érvényesítésére jogszabály vagy szerződés alapján kötelezett személy
hiányában nincs lehetőség,
l) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet.
(2) Az Önkormányzat részben vagy egészben lemond a követeléséről
a) az önkormányzati tulajdonú nemzeti vagyon ingyenesen történő hasznosítása,
vagyonkezelésbe adása vagy önkormányzati vagyon tulajdonjogának ingyenes átruházása
esetén, valamint
b) az önkormányzati tulajdonú nemzeti vagyon kedvezményes ellenérték fejében történő
hasznosítása, vagyonkezelésbe adása vagy önkormányzati vagyon tulajdonjogának
kedvezményes ellenérték fejében történő átruházása esetén.
4. §
(1) A 3. § (1) bekezdés szerinti követelés elengedéséről az Önkormányzat és szervei esetén
a) bruttó 1.000.000,- Ft értékhatárig a polgármester vagy a szerv vezetője
b) bruttó 1.000.001,- Ft értékhatártól a Képviselő-testület dönt.
(2) A követelés elengedésére jogosult eljárása során mérlegeli különösen az adós pénzügyi
helyzetét, személyi körülményeit, az Önkormányzattal és szervével fenntartott üzleti és egyéb
kapcsolatait, tartós kapcsolat esetén a megállapodás és kötelezettség betartásával kapcsolatos
magatartását, teljesítési készségét és képességét, az elengedés esetleges előnyét, valamint
hátrányát.
4. Záró rendelkezések
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csordás Mihály
polgármester
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jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. január 18. napján.
dr. Iván Szilvia
jegyző

