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Tisztelt Képviselő – testület! 
 
 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi behajthatatlannak minősülő követelések   
leírását engedélyezze: 
 
- Hulladékkezelési díj elévült követelés leírás                                       2.155.945,-Ft 
   öt éven túli szemétszállítási díj követelések összege * 
- Hulladékkezelési díj behajthatatlan követelés leírás                              409.666,-Ft 
   fel nem lelhető, elköltözött, elhunyt lakos 
   szemétszállítási díj követelések összege 
- Behajthatatlan, elévült követelés leírás (egyéb vevők)                          308.395,-Ft          
Mindösszesen:                                                                                      2.874.006,-Ft 
 
A törvényi előírások (Szt. 65. § (7) bekezdés és a TAO tv.) alapján fenti követelések 
behajthatatlannak minősülnek, ezért könyveinkben nem szerepelhetnek, hitelezési 
veszteségként le kell írni. 
 
 Kérem a Képviselő-testületet, hogy az alábbi értékvesztés elszámolását engedélyezze: 
 
- Értékvesztés elszámolása szemétdíjra összesen           3.325.889,-Ft 
           alap  összeg 
   90-180 napos 2 %      1.753.785,-Ft         35.076,-Ft 
   180-365 napos 5 %      2.600.807,-Ft       130.040,-Ft 
   365 napon túli 20 %   15.803.866,-Ft    3.160.773,-Ft 
   Eddig elszámolt                                                     -     3.593.786,-Ft 
   Elszámolandó különbség                                                 267.897,-Ft 
 
A szigorúan titkos dokumentumok a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatójánál megtekinthetők. 
 
* 145 db 33.320,-Ft alatti tétel, melynek behajtása, végrehajtása a Szt. költséghaszon alapelvei 
szerint nem éri meg, mivel a behajthatóság megkérdőjelezhető! 
 
 
Határozati javaslat: 
 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő –testülete megismerte és megtárgyalta a 
Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. behajthatatlan követelés leírására, 
valamint az értékvesztés elszámolására vonatkozó kérelmét és az alábbi határozatot hozza: 
 
1./ A Képviselő-testületet, az alábbi behajthatatlannak minősülő követelések leírását 
engedélyezi: 
 
- Hulladékkezelési díj elévült követelés leírás                                      2.155.945,-Ft 
   öt éven túli szemétszállítási díj követelések összege  
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- Hulladékkezelési díj behajthatatlan követelés leírás                              409.666,-Ft 
   fel nem lelhető, elköltözött, elhunyt lakos 
   szemétszállítási díj követelések összege 
- Behajthatatlan, elévült követelés leírás (egyéb vevők)                          308.395,-Ft          
Mindösszesen:                                                                                      2.874.006,-Ft 
 
A törvényi előírások (Szt. 65. § (7) bekezdés és a TAO tv.) alapján fenti követelések 
behajthatatlannak minősülnek, ezért könyveinkben nem szerepelhetnek, hitelezési 
veszteségként le kell írni. 
 
A Képviselő-testület az alábbi értékvesztés elszámolását engedélyezi: 
 
- Értékvesztés elszámolása szemétdíjra összesen           3.325.889,-Ft 
           alap  összeg 
   90-180 napos 2 %      1.753.785,-Ft         35.076,-Ft 
   180-365 napos 5 %      2.600.807,-Ft       130.040,-Ft 
   365 napon túli 20 %   15.803.866,-Ft    3.160.773,-Ft 
   Eddig elszámolt                                                     -     3.593.786,-Ft 
   Elszámolandó különbség                                                 267.897,-Ft 
 
 
Pásztó, 2015. február 4. 
 
 
 
 
 
       Robotka Róbert 
               Ügyvezető igazgató 
 
 
 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
Dr. Sándor Balázs 
         jegyző 
 
 
 


	Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft.
	J a v a s l a t
	- Behajthatatlan, elévült követelés leírás (egyéb vevők)                          308.395,-Ft
	Mindösszesen:                                                                                      2.874.006,-Ft
	Eddig elszámolt                                                     -     3.593.786,-Ft
	- Behajthatatlan, elévült követelés leírás (egyéb vevők)                          308.395,-Ft

	Mindösszesen:                                                                                      2.874.006,-Ft
	Eddig elszámolt                                                     -     3.593.786,-Ft




