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Képviselő-testületének
Helyben
Tisztelt Képviselő-testület!
A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
(továbbiakban: Hart.) 4.§ (2) bekezdése szerint:
„Az adósságrendezési eljárás akkor kezdeményezhető, ha a helyi önkormányzat vagy az
önkormányzati költségvetési szerv
a) 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;
b) elismert tartozását az esedékességet követő 60 napon belül nem fizette ki;
c) jogerős és végrehajtható bírósági (hatósági) határozatban foglalt fizetési kötelezettségét
nem teljesítette;
d) fizetési kötelezettségét a korábban lefolytatott adósságrendezési eljárásban kötött
egyezség ellenére nem teljesítette;
e) az államháztartás más alrendszereivel szemben fennálló köztartozását az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 63. §-ának (7) bekezdése szerinti
azonnali beszedési megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti;
f) más helyi önkormányzattal szemben fennálló tartozását - ideértve a külön jogszabály
szerint létrehozott társulás keretében vállalt fizetési kötelezettségének nem teljesítését is az önkormányzattal kötött vagy társulási megállapodáson alapuló azonnali beszedési
megbízás benyújtását követő 60 napon belül nem teljesíti.”
A Hart. 5.§-a alapján a polgármester a Hart. 4. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban foglalt
helyzet fennállásáról a pénzügyi bizottságot haladéktalanul tájékoztatja, és a képviselőtestületet 8 napon belül összehívja. A képviselő-testület a fizetési kötelezettségek rendezésére
határozatot hoz, vagy felhatalmazza a polgármestert az adósságrendezési eljárás azonnali
kezdeményezésére.
Ha a Hart. 4. § (2) bekezdés a)-b) pontjában megjelölt helyzet az esedékességet követő 90.
napon, illetve a c)-d) pontban megjelölt helyzet a bekövetkezését követő 30. napon is fennáll,
a polgármester - a képviselő-testület döntésétől függetlenül - 8 napon belül köteles az
adósságrendezési eljárást kezdeményezni. Erről egyidejűleg a lakosságot a helyben szokásos
módon tájékoztatja.

60 napon túli lejárt tartozásunk, melyre jelenleg még nem rendelkezünk részletfizetéssel a
Homokháti Önkormányzatok Kistérségfejlesztési Társulása felé áll fent 2.196.200 Ft
összegben. Több alkalommal kértünk már részletfizetést, de írásbeli kérelmeinkre eddig
választ nem kaptunk.
Az előterjesztés mellékletében részletesen ismertetem a hitelállományt és a jelenlegi számla
tartozások összegét.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen az előterjesztést és
annak mellékletét megvitatni és az alábbi határozatot meghozni:
_____/2008. (VIII.6.) KT határozat
Tárgy: Az Önkormányzat tájékoztatója az aktuális pénzügyi helyzetről
Határozat
Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)
megtárgyalta Petró Ferenc polgármester tárgyi előterjesztést és a következő határozatot hozza:
1.) A Képviselő-testület t u d o m á s u l v e s z i az Önkormányzat aktuális pénzügyi
helyzetéről szóló tájékoztatót.
2.) A Képviselő-testület u t a s í t j a a polgármestert, hogy a Homokháti Önkormányzatok
Kistérségfejlesztési Társulása felé teljesítendő 2.196.200 Ft összegű tartozás
rendezésével kapcsolatos intézkedéseket t e g y e m e g , és erről a Képviselő-testületet
tájékoztassa.
Határidő: azonnal
Felelős: Petró Ferenc polgármester
Határozatról értesül:
1.) Petró Ferenc polgármester
2.) Dr. Karsai Éva jegyző, általa az osztályvezető
3.) Gajdánné Szatmári Mária könyvvizsgáló
4.) Irattár
Ásotthalom, 2008. szeptember
Petró Ferenc
polgármester

Polgármesteri Hivatal Ásotthalom
Ásotthalom, Szent István tér 1.
Tárgy: Jelentés a pénzügyi
helyzetről
Helyben
Dr. Karsai Éva
Jegyző
Hitelállomány:
- Hosszú lejáratú: Szennyvízberuh:
Beruházási hitel:
Fogászati gép:
- Rövid lejáratú
Rulírozó hitel:
Munkabér hitel:
Folyószámla hitel:
Hitel összesen
-

108.000.000 Ft
2.773.465 Ft
3.478.562 Ft
83.459.303 Ft
30.723.931 Ft
22.346.619 Ft
250.781.880 Ft

Szabadon felhasználható bankegyenleg:
(30.000.000 Ft-os folyószámla hitelből)
pénztáregyenleg

7.653.381 Ft
207.279 Ft

Még nem határidős tartozások
15napon belül lejárt tarozások
15 és 30 nap közötti időszakban lejárt tartozások (Tiszteletdíjak)
30napon túli (részletfizetési kérelem a Cothec Kft-től)
Éven túli tartozások:
• Homokháti Kistérség felé (részletfizetési kérelem)

10.094.070 Ft
1.227.196 Ft
469.321 Ft
604.454 Ft
2.196.200 Ft

Lekötések
Víziközmű elkülönített számla (1 havi lekötés) 7,44 %
107.147.162 Ft
(+Víziközmű elszámolási számla egyenlege: 505.819)
Kistelepülések iskola felújítása pályázat (1 havi lekötés) 7,37 %20.129.227 Ft
Ásotthalom, 2008. szeptember 8.
Bálintné Mityók Szilvia
gazdálkodási ügyintéző

