
 

 

 

 

 Kenderes Városi Önkormányzat Polgármestere 

5331 Kenderes, Szent István út 56. 

Telefon: 59/328-251 

 

ELŐTERJESZTÉS 

a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2022. augusztus 23-i rendkívüli ülésére 

 

Tárgy: Tájékoztatás a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi 

XXV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt helyzet fennállásáról 

  

 

Előterjesztő: Bogdán Péter Szabolcs polgármester 

 

Törvényességi ellenőrzést végezte: dr. Záhonyi Ferenc jegyző 

 

 

A döntéshez egyszerű többség szükséges. 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tisztelt Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság! 

 

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. § (1) 

bekezdése, valamint (2) bekezdés a) pontja alapján az adósságrendezési eljárást a helyi 

önkormányzat, továbbá annak hitelezője kezdeményezheti. Az eljárás kezdő időpontja az a nap, 

amelyen a kérelem a bírósághoz érkezik. Az adósságrendezési eljárás akkor kezdeményezhető, 

ha a helyi önkormányzat vagy az önkormányzati költségvetési szerv a hitelező által megküldött 

számlát vagy számlaadásra nem kötelezett hitelező esetében az általa küldött fizetési 

felszólítást, ezek átvételét, illetve - a később esedékessé váló követelés tekintetében - az 

esedékességet követő 60 napon belül nem vitatta és nem fizette ki. 

A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 5. § (1) 

bekezdése értelmében a polgármester (a főpolgármester), megyei közgyűlés elnöke (a 

továbbiakban együtt: polgármester) a 4. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt helyzet 

fennállásáról - ha ilyet korábban a képviselő-testület létrehozott - a pénzügyi bizottságot 

haladéktalanul tájékoztatja, és a képviselő-testületet, illetve a közgyűlést (a továbbiakban 

együtt: képviselő-testület) 8 napon belül összehívja. A képviselő-testület a fizetési 

kötelezettségek rendezésére határozatot hoz, vagy felhatalmazza a polgármestert az 

adósságrendezési eljárás azonnali kezdeményezésére. 

Jelen előterjesztés mellékletét képezi az Önkormányzat és intézményeinek esedékessé vált 

tartozásai, köztük a 60 napon túliak is. 

Fentiekre tekintettel kérem a T. Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

   

 

Kenderes, 2022. augusztus 18. 

 

                                                                                        Bogdán Péter Szabolcs s.k. 

                                                                                                  polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának …/2022. 

(…) határozata: 

 

Kenderes Városi Önkormányzat Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága úgy határoz, hogy 

a polgármester tájékoztatását a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. 

évi XXV. törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja szerinti helyzet fennállásáról tudomásul veszi. 

 

Határidő: azonnal 

 

Felelős: Bogdán Péter Szabolcs polgármester 

 


