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TÁRSULÁS ELNÖKÉT ŐL 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa 

2019. szeptember. 16. napján tartandó ülésére 

Tárgy:  A HTKT Szociális Szolgáltató Központ felé fennálló egyes tartozások törlése  

Tisztelt Társulási Tanács! 

Jelen előterjesztés a HTKT Szociális Szolgáltató Központ felé fennálló a 2006., 2007. és 
2008. évben keletkezett vevői tartozások törléséről szól. A tartozások minden esetben 
továbbszámlázott közüzemi díjak meg nem fizetéséből adódtak.  
Az intézmény által használt egyes ingatlanok melletti üzlethelyiséggel, illetőleg orvosi 
rendelővel közös volt a gáz és a villany fogyasztásmérő. Egyes vállalkozások nem fizették 
meg a rájuk jutó közüzemi díjat. A megfizetésre többszöri felszólítást kaptak.  
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (1) bekezdése értelmében az 
állam, az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervek, a nemzetiségi 
önkormányzatok, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani 
csak törvényben meghatározott esetekben és módon lehet. 

(2)
 
 A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított 

költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati 
rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. 

(3) Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló 
törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem 
kell. 

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 1. 
pontjának megfelelően behajthatatlan:  

- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) 3. § (4) bekezdés 10. 
pont a)-g) alpontja szerinti követelés azzal az eltéréssel, hogy nem tekinthető 
behajthatatlannak a követelés, ha a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre 
és a végrehajtást szüneteltetik, A kis összegű követelés értékhatára 2018. évben 
100.000,- Ft, melyet Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. Törvény 70.§-a határoz meg.  
 

A kis összegű (100.000,- Ft alatti) térítési díjhátralék törlésének fő indoka az Szt. 3. § (4) 
bekezdés 10. pont  e) pontja szerinti behajthatatlanság, mivel a végrehajtási költségek (illeték, 
ügyvédi költség, végrehajtói munkadíj, és költségáltalány, behajtási jutalék stb.) annyira 
magasak, hogy 100.000,- Ft alatti költségre nem érdemes végrehajtást kérni.  

Az előterjesztés 1. sz. melléklete tartalmazza a díjhátralékosok nevét és a hátralékok összegét, 
összesen  258 710 Ft összegben.  

 



A fentiek értelmében kérem a Társulási Tanácsot, hogy az alábbi határozati javaslatot 
szíveskedjen elfogadni. 

 
Határozati javaslat: 

1.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa jóváhagyja, hogy az 1. sz. 
mellékletben felsorolt hátralékosok 258 710 Ft összegű közüzemi díjhátralékának a 
számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3.§ (4) bekezdés 10. pont e) alpontja alapján 
behajthatatlan követeléssé történő nyilvánítását. 

2.) A Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa törli az 1. sz. mellékletben 
felsorolt hátralékosok 258 710 Ft összegű közüzemi díjhátralékát a 4/2013. Korm. 
rendelet 1.§ (1) bekezdés 1. pontja alapján. 

 

 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 10. 
 
            Fülöp Róbert s.k. 

             Társulás Elnöke 
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1.sz. melléklet 

Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ 

sorsz név Számla kelte tartozás 
összege (Ft) 

1. Pekár Zsuzsanna 2006. 08. 02. 81 858 

2. Kaszap Ildikó 2007. 07. 12. 32 165 

3. Kaszap Ildikó 2007. 11. 15. 41 234 

4. Kaszap Ildikó 2008. 02. 11. 60 411 

5. Children Bt. 2007. 12. 17. 43 042 

Összesen: 258 710 

 

 
 
Kiskunhalas, 2019. szeptember 10. 
 
         Juhászt György 
                       intézményvezető 


