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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

A Képviselő-testület 2017. augusztus 04-i nyilvános ülésére 
 

Tárgy: Tájékoztató behajthatatlan követelések törléséről 

Előterjesztő: Dobó Zoltán polgármester  

Előkészítette: Pénzügyi Iroda    
Schönherrné Pokó Ildikó Pénzügyi Irodavezető 

Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 

Meghívandó:  -    

 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 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. 

„1. Behajthatatlan követelés 
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.” 
 
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 igazolni kell, 
hogy a követelést elvárható gondossággal próbálta behajtani a gazdálkodó a rendelkezésre álló 
jogi eszközökkel. 

 
Nyilvántartásainkban a szennyvíz-befizetések hátralékai kerültek felülvizsgálatra. Az 
előterjesztés mellékletében szereplő követelések esetében felsoroltuk azokat az eseteket, 
amelyeknél a behajtási tevékenység nem vezetett eredményre, vagy azonosítási adatok 
hiányában az adócsoportnál a behajtást nem tudják lefolytatni. Ezek nagy része már el is évült. 
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Mérlegünkben ezek a követelések a továbbiakban már nem szerepeltethetők, ezért leírásra 
kerültek.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztést szíveskedjen 
megtárgyalni és elfogadni. 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
az 1. mellékletben bemutatott követelések leírásával 
egyetért.  
 

Tapolca, 2017. július 13. 

 

                               Dobó Zoltán 
      polgármester  
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1. melléklet

1.oldal

2017. július hó
Behajthatatlan követelések

Par tner  megnevezése Követelés jogcíme Esedékesség Leír t Leírás indokolása

Kovács Mihály (15986) Diszeli szennyvíz 2011.12.31 24 000 Elhunyt

Kozma Zoltánné (16968) Diszeli szennyvíz 2011.12.31 144 000 Elhunyt

Mohos József (4669) Diszeli szennyvíz 2011.12.31 240 000 Elhunyt

Vitai Józsefné (5784) Diszeli szennyvíz 2011.12.31 116 000 Elhunyt

Cseh Ferenc (21745) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 210 000 Elhunyt

Németh János (14397) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 12 000 Elhunyt

Nyírő László (3733) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 46 000 Elhunyt

Altner Edina (647) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 76 750
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Hoffmann Ferencné (706) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 8 500
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Horváth Árpád (403) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 210 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Horváth Natália (181) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 18 821
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Kovács Katalin (612) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 210 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

KÖVETELÉS KIVEZETÉS 



1. melléklet

2.oldal

Par tner  megnevezése Követelés jogcíme Esedékesség Leír t Leírás indokolása

Lendvai Sándor János (775) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 42 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Nakovicsné Simon Éva (190) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 23 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Tóth Miklósné (116) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 166 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Tölli Árpád (768) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 105 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Tölli Lajos (412) Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 105 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Török András Szennyvíz III.ütem 2011.12.30 88 278
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Szarka Attila Diszeli szennyvíz 2011.12.31 5 277
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Szarka Lajosné Diszeli szennyvíz 2011.12.31 8 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

Szabados István Diszeli szennyvíz 2011.12.31 5 000
Bíróság előtt érvényesíteni nem lehet- az Adócsoport 2017. június 02-án kelt 
hivatalos levele alapján (ügyiratszám:13/2559-2) a rendelkezésre álló adatok alapján 
a kötelezett személye nem beazonosítható.

BEHAJTHATATLAN követelés összesen 1 863 626
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