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Tisztelt Pénzügyi Bizottság!

A Debreceni Közterület Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) 2001. évben végrehajtást kért
Zentay Emilné (4032 Debrecen, Kér u. 8. szám) (a továbbiakban: adós) ellen, akinek a
Debrecen, Rákóczi utcai Vásárcsarnokban pavilon használati díj tartozása áll fenn. Az adóst
terhelő eredeti tőketartozás 904.100 Ft, amelyet az akkori szabályok alapján 20%-os mértékű
kamat terhel, valamint a végrehajtási eljárással összefüggő költségeket, költségátalányt,
illetéket, munkadíjat, jutalékot stb. is meg kell fizetnie.
A végrehajtás jogerőre emelkedett a Debreceni Járásbíróság 2001. december 22-én kelt
PK.62241/2001. számú határozatával a 0901-1570/05 végrehajtható okirat szerint. Jelenleg az
adós a Felügyelet felé fennálló tartozását a nyugdíjából történő letiltás útján (havi részletekben)
törleszti.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:46.§-a alapján a pénztartozások
teljesítése esetén a megfizetett összegeket először a költségekre, azután a kamatokra, végül a
főtartozásra kell elszámolni.

Az adós 2017. augusztus 1-jei állapot szerint számolt teljes tartozása 4.164.607 Ft.
Az adós 2017. augusztus 1. napjáig bezárólag összesen 2.046.455 Ft-ot már megfizetett,
vagyis ugyanezen a napon az adós fennálló tartozása még mindösszesen 2.118.152 Ft
(ebből fennálló tőketartozás 870.848 Ft, kamat-tartozás 1.117.179 Ft, végrehajtási
eljárással összefüggő egyéb tartozás 130.125 Ft).
Az adós 2016. március 2-án levélben megkereste a Felügyeletet, hogy idős korára és
megromlott egészségi állapotára tekintettel a fennálló tőketartozástól és kamatoktól tekintsen
el a Felügyelet. Kérelméhez számos orvosi igazolást, dokumentumot csatolt. A Felügyelet
hatáskör hiányában érdemben nem tudott dönteni. Ezt követően az adós azonos indokolás
alapján 2017. május 23-i levelében Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűléséhez fordult, amelyet a Szervezési Osztály továbbított a Pénzügyi Osztály részére,
tekintettel arra, hogy a követelésről lemondás hatáskörét a Közgyűlés átruházta a Pénzügyi
Bizottságra.
A követelésről lemondás szabályait Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi
költségvetéséről szóló 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési
Rendelet) 28. §-a tartalmazza az alábbiak szerint:
„28.§
(1) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az önkormányzatot megillető
követelésről lemondani a Pénzügyi Bizottság jogosult.
(2) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, az önkormányzat irányítása alá tartozó
költségvetési szerveket megillető, a költségvetési törvényben meghatározott kis összegű
követelés értékhatárát el nem érő összegű követelésről lemondani a költségvetési szerv
vezetője jogosult azzal, hogy a költségvetési szerv vezetőjének döntéséről a Pénzügyi
Bizottságot tájékoztatni kell.
(3) A (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szervet megillető követelés összege eléri vagy meghaladja a
költségvetési törvényben meghatározott kis összegű követelés értékhatárát, a
követelésről való lemondásról a Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.
(4) A Pénzügyi Bizottság e §-ban foglalt döntéseiről a Közgyűlést tájékoztatni kell a
zárszámadási rendelet előterjesztésében.
(5) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alkalmazása során követelésről akkor lehet
lemondani, ha a követelésről való lemondás az önkormányzat vagy a költségvetési
szerv számára a követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár. A követelésről
való lemondás során a döntéshozó köteles indokolással ellátni döntését.”

A fenti szabályok alapján DMJV Önkormányzatának Közgyűlése úgy rendelkezett, hogy az
önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 97. § (3) bekezdése és Magyarország 2017. évi központi
költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 68. §-a alapján, a kis összegű követelés
értékhatárát (vagyis 100.000 Ft-ot) elérő vagy meghaladó összegű követelésről való
lemondásról a Pénzügyi Bizottság jogosult dönteni.

A fenti tényállás és jogszabályi háttér ismertetését követően az alábbiakat szükséges
kiemelni:
1.) Az adós jelen előterjesztésben ismertetett tartozása a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 3. § (4) bekezdés 10. pontja értelmében nem tekinthető behajthatatlan
követelésnek. A Felügyelet által kezdeményezett végrehajtási eljárás eredményesnek
minősült, mivel folyamatos az adós jövedelméből a letiltás, vagyis a tartozás egy része
már megfizetésre került.
2.) A követelésről való lemondásról a Pénzügyi Bizottság jogosult érdemi, végleges döntést
hozni. Követelésről való lemondás esetén a döntést indokolni is szükséges. A döntésről
tájékoztatni kell a Közgyűlést.
3.) A Költségvetési Rendelet 28. § (5) bekezdése korlátokat szab a követelésről való
lemondás döntéshozása során. Csak akkor lehet követelésről lemondani, ha a
követelésről való lemondás az önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára a
követeléssel összevethető mértékű egyéb előnnyel jár. Jelen esetben nem tudunk olyan
„összevethető mértékű előnyt” meghatározni, amely indokul szolgálna a követelésről
való lemondásra.
4.) Szintén a Költségvetési Rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a követelésről való
lemondás döntéselőkészítése és döntési eljárása során nincs lehetőség méltányosság
gyakorlására, vagyis nincs lehetőség például a jelen esetben is egyéni, szociális,
egészségügyi indokokat figyelembe venni, mivel arra sincs lehetősége az
önkormányzatnak (illetve átruházott hatáskörben eljárva a Pénzügyi Bizottságnak) vagy
a költségvetési szervnek, hogy az adósok egyéni, egészségügyi, szociális helyzetét
valamint az adósok egyéb vagyoni-jövedelmi helyzetét bármilyen módon ellenőrizni
tudja.
5.) Csak arról a követelésről lehet lemondani, amely fölött a jogosult rendelkezni tud. Jelen
esetben tehát a 2017. augusztus 1-jei állapot szerint még fennálló 2.118.152 Ft
tartozásból a végrehajtást kérőnek (azaz a Felügyeletnek) járó 1.988.027 Ft-ról lehet
csak dönteni (ez a 870.848 Ft tőke-követelést és az 1.117.179 Ft kamat-követelést
tartalmazza).
A személyes adatok védelme érdekében a határozati javaslatban csak a követelés beazonosítása
érdekében szükséges adatokat rögzítettük.

Mindezek figyelembe vétele mellett azt javasoljuk a tisztelt Pénzügyi Bizottságnak, hogy
ne mondjon le a követelésről, amelyet elsősorban azzal lehet indokolni, hogy a követelésről
történő lemondás estén nem lenne azzal összevethető mértékű egyéb előny az
önkormányzat vagy a költségvetési szerv számára, és nincs lehetőség a méltányosság
gyakorlására.

Határozati javaslat

A Pénzügyi Bizottság
a Pénzügyi Osztály vezetőjének előterjesztésére
a 6/2017. (II. 16.) önkormányzati rendelet 28. § (3) és (5) bekezdésében biztosított
feladatkörében eljárva
1./ Zentay Emilnének – mint adósnak – a Debreceni Közterület Felügyelettel (székhelye:
4026 Debrecen, Bem tér 14.) szembeni pavilon használati díj jogcímen végrehajtási eljárás
alá vont, 2017. augusztus 1-jei állapot szerint a Debreceni Közterület Felügyeletnek – mint
végrehajtást kérőnek – járó 1.988.027 Ft követelésről való lemondásra vonatkozó kérelmét
elutasítja.
2./ Az 1./ pontban foglalt döntését azzal indokolja, hogy Debrecen Megyei Jogú Város
Önkormányzata vagy a Debreceni Közterület Felügyelet számára a követelésről történő
lemondás esetén nem lenne a követeléssel összevethető mértékű egyéb előny, és a
követelésről való lemondás esetén nincs lehetőség a méltányosság gyakorlására.
3./ Felkéri a jegyző útján a Pénzügyi Osztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről
tájékoztassa az adóst és a Debreceni Közterület Felügyeletet.
Határidő: azonnal
Felelős: a Pénzügyi Osztály vezetője
4./ Felkéri a jegyző útján a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a bizottság döntéséről
tájékoztassa Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlését.
Határidő: 2017. évi zárszámadás előterjesztése
Felelős: Gazdálkodási Főosztály vezetője

Debrecen, 2017. augusztus 23.

Molnár Éva
Pénzügyi Osztály
vezetője

