
 
 
 
 
 

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

 
21/2013.(XII.16.) önkormányzati rendelete 

 
a követelések behajthatatlanná minősítéséről, a behajthatatlan követelések leírásáról és 

elengedéséről 
 

 
Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekez-
désében biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket ren-
deli el: 
 

 
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat valamennyi önállóan működő vagy önálló-

an működő és gazdálkodó költségvetési szervére. 
 

 
2. § Az önkormányzat követeléseinek minősítése az érintett költségvetési szerv gazdasági 

szervezetének feladata. A követelések minősítését évente legalább egy alkalommal, 
tárgyév szeptember hónap 30. napjáig kell elvégezni a vonatkozó jogszabályoknak meg-
felelően. 

 
 

3. §   (1) Jogszabály értelmében behajthatatlan követelést a könyvviteli mérlegben nem lehet 
kimutatni, azt hitelezési veszteségként a saját tőkével szemben le kell írni.  

           (2)A behajthatatlannak minősített követelés leírása nem minősül követelés elengedés-
nek. A számvitelileg leírt követeléseket nyilván kell tartani és a kötelezettel szemben (az 
elévülés időhatárain belül) jogilag követelésnek kell tekinteni. 
(3)  A tárgyévben leírt követelések összegéről analitikus nyilvántartást kell vezetni. 
(4)  Az analitikus nyilvántartásban fel kell tüntetni a leírt követelés összegét, jogcímét és 
a leírás dátumát.  
(5) Az analitikus nyilvántartás vezetése az érintett költségvetési szerv gazdasági szerve-
zetének feladata. 

 
4. §.  (1) Az önkormányzat a polgári jogviszonyból származó behajthatatlan követeléseiről 

lemondhat. 
          (2) Amennyiben a 2.§ szerinti minősítés alapján a behajthatatlan követelés elengedésre 

kerül, úgy az analitikus nyilvántartásban fel kell tüntetni az elengedett követelés össze-
gét, az elengedés jogcímét és dátumát. Az elengedett behajthatatlan követeléseket a to-
vábbiakban nyilvántartani nem kell.  
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5.§.  (1) A mindenkori költségvetési törvényben megállapított, kisösszegű követelések leírásá-
ról és elengedéséről a képviselő-testület által átruházott hatáskörben eljárva a polgár-
mester dönt. 

(2) az (1) bekezdésben jelzett értékhatár feletti, de az 500.000 Ft-ot meg nem haladó  
behajthatatlan követelések leírásáról és elengedéséről a képviselő-testület által átruhá-
zott hatáskörben eljárva a Pénzügyi Bizottság dönt; 

(3) az 500.000 Ft-ot meghaladó behajthatatlan követelések leírásáról és elengedéséről a 
Képviselő-testület dönt. 
 

 
VI. fejezet 

 
Záró rendelkezések 

 
4.§ Ez a rendelet 2013. december 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő 

ügyekben is alkalmazni kell. 
 

 
Szeghalom, 2013. december 13. 
 
 
 
 
 
           Macsári József                                                              Dr.Pénzely Erika 
            polgármester                                                                         jegyző 


