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Tisztelt Képviselő-testület!
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:155. §
(2) bekezdése értelmében, ha vállalkozások közötti szerződés esetén a kötelezett, szerződő hatóságnak szerződő hatóságnak nem minősülő vállalkozással kötött szerződése
esetén a szerződő hatóság fizetési késedelembe esik, köteles a jogosultnak a követelése
behajtásával kapcsolatos költségei fedezésére negyven eurónak a Magyar Nemzeti
Bank késedelmi kamatfizetési kötelezettség kezdőnapján érvényes hivatalos devizaközépárfolyama alapján meghatározott forintösszeget megfizetni. E kötelezettség teljesítése nem mentesít a késedelem egyéb jogkövetkezményei alól; a kártérítésbe azonban a behajtási költségátalány összege beszámít. A behajtási költségátalányt kizáró,
vagy azt negyven eurónál alacsonyabb összegben meghatározó szerződési kikötés
semmis.
Fenti szakasz azonban nem jelenti azt, hogy a jogosult a költségátalány iránti igényéről
a későbbiekben nem mondhat le, azt nem engedheti el, illetve a Ptk. 6:46. §-ában (elszámolás több tartozás esetén) rögzített elszámolási sorrendet nem változtathatja meg.
A másik lehetőség szerint a jogosultnak, ha kifejezett nyilatkozattal ugyan nem mond
le a behajtási költségátalány összegéről, a Ptk. 6:46. §-ában rögzített diszpozitivitással
élve azonban úgy rendelkezik (illetve erre irányuló szándéka egyértelműen felismerhető), hogy a kötelezettől befolyó összeget a főkövetelésre számolja el, annak hiánytalan
teljesítése esetén pedig jelzi, hogy további követelése az ügylettel összefüggésben nem
áll fenn, a behajtási költségátalány érvényesítéséről való lemondást nem kell könyvelnie.
A részletezett két lehetőség egyikénél sem merül fel adóalap-korrekciós tétel alkalmazása.
Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. 2015.
december 22. napján kelt levele szerint az ipari partnerei zömének egyes (havi) számlafizetési kötelezettsége a hulladékkezelési díjat mértékéből adódóan havonta nem éri
el a 10.000,- Ft-os összeget. Nyilvántartásuk szerint 2015-ben az átlagos késett napok
száma 21,5 nap volt, a lekérdezés napján a legmagasabb érték 339 nap, a legkisebb
érték 1 nap volt. A számlák száma 2.312 db volt, ami a költségátalány érvényesítésének igénye során 92.480 euró kifizetésére kötelezné a késedelembe esett vállalkozásokat, költségvetési szerveket.
Az ÖKO-DOMBÓ Nonprofit Kft. – rajta kívül álló okokból (pl. késedelmes számlakézbesítés) – szintén került olyan helyzetbe, hogy egyes számlák kiegyenlítése késedelmet szenvedett, így a társaság szerint visszás helyzetet teremhet, ha maga a társaság
ilyen nyilatkozat kiadásáért fordul jogosult partnereik felé, azonban kötelezettei felé
ezt nem adja ki.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat
elfogadását.

Határozati javaslat
az ÖKO-DOMBÓ Kft. részére behajtási költségátalányról való lemondáshoz
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az ÖKO-DOMBÓ Dombóvári Környezet- és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. tulajdonosaként hozzájárul
ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet érintett ügyfeleivel szemben a behajtási költségátalányról lemondjon.
Felhatalmazza a Polgármestert ennek képviseletére a soron következő taggyűlésen,
azzal, hogy az ÖKO-DOMBÓ Kft.-nek Dombóvár Város Önkormányzatával szembeni
követelése esetében a behajtási költségátalányról való szavazás során az érintettség
figyelembevételével járjon el.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési Iroda
Szabó Loránd
polgármester

