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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Néhai Beke Bálintné volt Alsónémedi, Jókai u. 5. szám alatti lakos hátralékának törlését 
kezdeményezem az alábbi indokok alapján: 
A nyilvántartott hátralékok keletkezésének időpontja: 1999.- 2000. év 
 
A hátralékos – Beke Bálintné   – elhalálozott:                 2000. 02. 12. napján. 
Vérszerinti örököse – Beke Rebeka    - elhalálozott:             2000. 06. 22. napján. 
 
Hagyatéki teher a 2000. évben felvett hagyatéki-leltáron bejelentésre került, majd az 1319-
2/2001. számú, 2001. április 09. napján kelt levelével a polgármester módosította a 
kimutatott hátralékot , melyet Dr. Hámori Gyula közjegyzőnek megküldött. 
 
A bonyolult öröklési rend (ági öröklés) és az örökös száma miatt a 2000. évben elkezdődött 
hagyatéki eljárás lezárása és örökösöknek való átadása csak 2003. évben történt meg a 2003. 
04. 29. napján kelt, 1415/Kjö.219/2000/37. számú végzés alapján, mely végzésben az 
önkormányzat által kimutatott (polgármester által módosított) hagyatéki teher is tételesen 
felsorolásra került. 
 
A végzés jogerőre emelkedés napja:  2004. június 02.  
 
Az 1959. évi IV. törvény 324. § - a (Polgári törvénykönyv: továbbiakban Ptk.) szabályozza a 
követelések elévülési idejét: „A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként 
nem rendelkezik:” 
 
A Ptk. 327.§ - a alapján: „A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés 
bírósági úton való érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása – ide értve az 
egyezséget is -, végül a tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az 
elévülést.” 
  
Mivel a hagyaték-átadóvégzésben közölt örökösök nem lettek felszólítva a hagyatéki teher 
rendezésére, ezért a fentiek alapján 2009. évben a tartozásuk elévült.  
 
2010. 08. 26. napján kelt, 5392/2010. számú levéllel ugyan megkereste Rozgonyi Erik 
címzetes főjegyző a többségi tulajdonnal rendelkező Molnár Sándornét, hogy a korábban tett 
szóbeli ígéretéhez híven a kimutatott hátralékot rendezze, de arra reagálás nem történt. A 
2010. évben kiküldött levél – mivel az elévülési határidő után íródott -, ezért az elévülési időt 
nem szakítja meg. 
 
A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. tv. 57. § - a szerint: „végrehajtási jog a 
végrehajtandó követeléssel együtt évül el.” 
Tehát az elévült követelést végrehajtás útján sem lehet érvényesíteni. 
 
2011. május 10. napján telefonon megkereste hivatalunk Dr. Bajcsay Tamás közjegyzőt, aki 
megerősítette, hogy a követelésünk elévült, így annak behajtására már nincs lehetőség. 
 
A kimutatott hátralékot a pénzügyi csoport tartja nyilván. A 2010. 12. 31. forduló nappal 
készített mérlegben a hátralék 194143 Főkönyvi számlán van kimutatva, 138.070,- Ft 
értékben.  
 



Az elévült tételt az önkormányzat nyilvántartásából ki kell vezetni.  
 
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 108. § (4) 
bekezdése kimondja, hogy „Az államháztartás alrendszereiben - az önkéntes teljesítésre 
történő felhíváson kívül - a költségvetési törvényben megállapított értékhatárt  el nem 
érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell, kivéve ha törvény ennél 
alacsonyabb összeget állapít meg.” 
 
A 2010. évi CLXIX. törvény 72. § (2) bekezdése határozza meg az értékhatárt:      ”Az Áht. 
108. § - ának (4) bekezdésében foglaltak alkalmazása során a kisösszegű követelés 
értékhatára 100 000 forint.” 
 
A fenti jogszabályok alapján a képviselő-testületnek határozattal kell törölnie az elévült tételt, 
mivel annak értéke meghaladja az 100.000,- Ft-ot. 
 
A főkönyvi számlán kimutatott hátralékot a képviselő-testület által hozott határozat alapján 
tudják kivezetni, melyben csak a nyilvántartott hátralékot kell feltüntetni, azaz a 138.070,- Ft-
ot. 
Mindezek alapján kérem a határozati javaslat megtárgyalását és javaslom az elfogadását. 
 
 
     Határozati javaslat 
 
Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta néhai  Beke 
Bálintné  (Alsónémedi, Jókai  út 5.) önkormányzat felé fennálló hátralékának ügyét. 
 
A jegyzői előterjesztés alapján megállapítja, hogy a nyilvántartott hátralék elévült, 
emiatt annak behajtására az önkormányzatnak jogi lehetősége már nincs. 
 
A képviselő-testület  tudomásul veszi és engedélyezi az elévült hátralék törlését 
                              a 194143 Főkönyvi számláról  138.070,- Ft értékben.  
 
1./ A testület kéri a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjék. 
 
Határid ő. 2011. szeptember 30. 
Felelős: jegyző 
Kapják : Pénzügyi Csoport – helyben 
 
Alsónémedi, 2011. augusztus 30. 
 
 
 

                             Dr. Percze Tünde 
        jegyző 


