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Tisztelt Társulási Tanács!
Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 18/2011.
(VI.29.) önkormányzati rendeletének 16. §-a, továbbá Kiskunhalas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló
16/2011.(VI.01.) önkormányzati rendeletének 15. §-a rendelkezik a személyi térítési díj
elengedésének, csökkentésének, valamint a díjhátralék törlésének lehetőségéről a Szociális
Szolgáltató Központ vonatkozásában.
Mindkét rendelet értelmében a Társulási Tanács a személyi térítési díjhátralékot törli, ha a
hátralék behajthatatlannak minősül az Államháztartás számviteléről szóló rendelet, vagy
magasabb szintű jogszabály alapján. A Társulási Tanács a térítési díjhátralék törléséről
határozattal dönt.
Jelen előterjesztés a kiskunhalasi Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásait igénybe vevő
személyek térítési díjhátralékának törléséről szól.
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 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
- az olyan követelés, amelynél az adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem
található és a felkutatása igazoltan nem járt eredménnyel.
A kis összegű követelés értékhatára 2022. évben 100.000,- Ft, melyet Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvény 72.§-a határoz meg.
A kis összegű (100.000,- Ft alatti) térítési díjhátralék törlésének 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
negyed éves bontásban, összesen 53 225 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 53 225 Ft összegű térítési 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 53 225 Ft összegű térítési díjhátralékát, Kiskunhalas Város
Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális
ellátásokról szóló 16/2011. (VI. 01.) önkormányzati rendelet 15. §. (9) pontja, Kiskunhalas
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről szóló 18/2011. (VI.29.)
önkormányzati rendeletének 16. §-a. valamint a 4/2013. Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés
1. pontja alapján.
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1. sz . melléklet
Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ
Családok Átmeneti Otthona
sorsz
név
tartozás összege (Ft)
2021. III.
2021. IV. negyedév
Összesen
negyedév
1.
Kolompár Attila és
24 420
24 420
családja
2.
Kolompár Mónika és
12 565
12 565
családja
3.
Kolompár Erika és
2 960
2 960
családja
4.
Kolompár István és
13 280
13 280
családja
Összesen:
53 225
Határidő: azonnal
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