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ELŐTERJESZTÉSE 
a Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésére 
Behajthatatlan követelés elengedése tárgyában 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának 4.501.339 Ft követelése áll fenn a Kiskunhalasi Női 
Kézilabda Sportegyesülettel szemben. 
 
A Kecskeméti Törvényszék a 7.Fpk.762/2014/27. számú végzésével megállapította a civil 
szervezet fizetésképtelenségét, majd 2017. október 24-én a 03-02-0001302. szám alatt 
nyilvántartott egyesületet törölte a nyilvántartásából. 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 97. § (2) és (3) 
bekezdése alapján a helyi önkormányzat 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, mindenképpen 
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. § (4) 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. 
 
A fentiek alapján a követelés behajtására az Önkormányzatnak nincs lehetősége, ezért 
szükséges a követelés kivezetése a nyilvántartásunkból. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

 



 

Határozati javaslat: 

 
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Kiskunhalasi 
Női Kézilabda Sportegyesület 4.501.339 Ft összegű követelés behajthatatlan 
követelésekké történő nyilvánítását a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. § (4) 
bekezdés 10. pont f) pontja alapján és egyúttal elrendeli az összeg kivezetését a 
nyilvántartásunkból. 
 
Határidő: 2018.december 31. 
Felelős: Fülöp Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
Értesül:  Péli Annamária könyvelési csoportvezető 
  Csendes Ildikó pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető 
 
 
 
Kiskunhalas, 2018. december 6. 
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