Mezőhegyes Városi Önkormányzat Képviselőtestületének
30/2008.(XI.26.) Ö. sz. rendelete
az önkormányzat követelései leírásának rendjéről
a 2/2015.(I.29.) Ö. sz. és a 4/2021.(I.22.) Ö.sz. rendeletekkel egységes szerkezetbe foglalva
Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló
módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel
az államháztartásról szóló módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 108. § (2) bekezdésére - az
önkormányzat követelései leírásának szabályait az alábbiak szerint határozza meg.
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya Mezőhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestületére, annak bizottságaira, a
polgármesteri hivatalra, és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki.
2. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervek által előírt követelések
között kimutatott
a) Szerződésekből jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett és kiszámlázott - általános forgalmi
adót is tartalmazó - fizetési igényekre, amelyek a már teljesített és az igénybevevő által
elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódnak (vevők),
b) Adósokkal szembeni követelésekre, melyek külön jogszabályban meghatározott, még be nem
folyt összegekből származnak - ideértve a térítési díjakból - ,
c) Rövid lejáratú kölcsönökre, visszterhesen átadott pénzeszközökre,
d) Egyéb követelésekre, így a munkavállalókkal szemben előírt különféle követelésekre, a
követelés fejében átvett más követelésre, az értékpapírokra, a tulajdoni részesedést jelentő
befektetések értékesítéséből, a tartósan adott kölcsönökből a mérleg fordulónapot követő egy
éven belül esedékes részletekből származó követelésekre. (továbbiakban: követelések)
II. fejezet
A követelések leírásának szabályai
3. §
Mezőhegyes Város Önkormányzata követelésről akkor mondhat le, ha
a) Az behajthatatlan, illetve
b) Az adós kérelmére.
4. §
(1) Behajthatatlan a követelés:
a) Amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a
követelést csak részben fedezi,
b) Amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat
szerinti értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
c) A mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében,
amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a végrehajtással kapcsolatos
költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével - a végrehajtás
veszteséget eredményez, vagy növeli a veszteséget - illetve amelynél az adós nem lelhető fel,
mert a megadott címen nem található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel,
d) Amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
e) Amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.

(2) A behajthatatlanság tényét és mértékét dokumentálni kell.
(3) A behajthatatlan követelés leírása nem minősül követelés elengedésnek.
(4)1 A behajthatatlan követelések leírását:
a) a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelések tekintetében a
polgármester,
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b) a kis összegű követeléseket meghaladó, de az 500 ezer forintot el nem érő követelések
tekintetében a Pénzügyi, Szociális és Ügyrendi Bizottság,
c) az 500 ezer forintot meghaladó követelések tekintetében a Képviselő-testület
engedélyezi.
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5. §

(1) A tárgyévben leírt követelések összegéről analitikus nyilvántartást kell vezetni.
(2) A nyilvántartásban fel kell tüntetni az elengedett követelés mértékét, jogcímét, a leírás
engedélyezésének dátumát.
(3) A nyilvántartás vezetése az érintett költségvetési szerv gazdasági szervezetének feladata.

III. fejezet
Záró rendelkezések
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6. §

Jelen rendelet 2008. december hó 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg a 40/2003.(XII.17.) Ö.
számú rendelet hatályát veszti.

Csanádi István
polgármester

Hupucziné Győrki Julianna
jegyző

Kihirdetve: 2008. november 26.
Hupucziné Győrki Julianna
Jegyző

1. a 2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.
2. a 2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
3. a 2/2015.(I.29.) önkormányzati rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.
4. a 4/2021.(I.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

Hatályba lép 2015. február 1.
Hatályba lép 2015. február 1.
Hatályba lép 2015. február 1.
Hatályba lépett 2021. január 22.

