15/2003. (VII. 4.) Hev. Ör. rendelete
A követelések leírásának rendjérıl
Heves Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. tv. 16.§.(1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az államháztartásról szóló –
többször módosított – 1992. évi XXXVIII. Törvény 108. §. (2). bekezdésre foglaltakra az
önkormányzatot megilletı követelések leírásának szabályait az alábbiak szerint határozza
meg.
I. fejezet
A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya Heves Város Képviselıtestületére, 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 elıírt
követelések között kimutatott
a) Szerzıdésekbıl jogszerően eredı, pénzértékben kifejezett ( és kiszámlázott) - általános
forgalmi adót is tartalmazó - fizetési igények, amelyek a már teljesített és az igénybevevı által
elfogadott , elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás nyújtáshoz kapcsolódnak ( vevık),
b) Adósokkal szembeni követelések, melyek külön jogszabályban meghatározott, még be
nem folyt összegekbıl származnak ( ideértve a térítési díjakból, a helyi adókból meg nem
fizetett hátralékot),
c) Rövid lejáratú kölcsönök, visszterhesen átadott pénzeszközök,
d) Egyéb követelések, így a munkavállalókkal szemben elıírt különféle követelések, a
követelés fejében átvett más követelések, a z értékpapírok, a tulajdoni részesedést jelentı
befektetések értékesítésébıl , a tartósan adott kölcsönökbıl a mérleg fordulónapot követı egy
éven belül esedékes részletekbıl származó követelésekre.
( fenti felsorolásban szereplı tételek továbbiakban együtt: követelések).
II. fejezet
A követelések leírásának szabályai
3. § (1) Heves Város Önkormányzata követelésrıl akkor mond le, ha
a) az behajthatatlan, illetve
b) az adós kérelmére.
4. § (1) Behajthatatlan követelés: az a követelés,
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a
követelést csak részben fedezi,
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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 összegő 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
lelhetı fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása "igazoltan" nem járt
eredménnyel,
d) amelyet bíróság elıtt érvényesíteni nem lehet,
e) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
(2) A behajthatatlanság tényét, és mértékét dokumentálni kell.
(3) A behajthatatlan követelés leírása nem minısül követelés elengedésének.
(4) A behajthatatlan követelések leírása
a) A behajthatatlan követelések leírását a mindenkori költségvetési törvényben
meghatározott kisösszegő követelések tekintetében a Jegyzı,
b) A kis összegő követeléseket meghaladó, de az 500e Ft-ot el nem érı követelések
leírásának engedélyezése a Pénzügyi Bizottság,
c) Az 500e Ft-ot meghaladó követelések leírását a Képviselıtestület engedélyezi.
5. § Az adós kérelmére elıterjesztett követelések leírására :
a) a helyi adók tekintetében a méltányossági kérelmek a 4/2003 (III.07) Hev. Ör. rendelet 5.
számú melléklet szabályai szerint kerülnek elbírálásra,
b) az a.) pontban fel nem tüntetett követelések vonatkozásában a jelen rendelet 4. §-ban
meghatározott hatáskörökben kerül sor.
6. § (1) A tárgyévben leírt követelések összegérıl 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
Jelen rendelet 2003. június 15. napján lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban lévı
ügyekben is alkalmazni kell.

Heves, 2003. május.28.

Kontra Gyula sk.
polgármester

Szabó Sándor sk.
jegyzı
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