
 
Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 

6/2007 (VI.18) számú rendelete 
Az Önkormányzat követeléseir l való lemondás helyi szabályairól

  
Bugyi Nagyközség Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. tv. 16.§. (1) bekezdés, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv 108.§. (2) 
bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:  

1.§.  

(1) Az Önkormányzat követeléseir l lemondani a költségvetési törvényben megállapított egyedi 
értékhatárt el nem ér kis összeg követelés, továbbá 5 éven túli követelés esetén, valamint 
méltányosságból lehet.  

(2) Az Önkormányzat követeléseir l való lemondásról a Polgármester határoz:

 

a) a költségvetési törvényben megállapított értékhatárt el nem ér kis összeg követelés 
esetében, 

b) 5 éven túli behajthatatlan követelésr l való lemondás esetében, ha annak egyedi 
értékhatára a 150.000. Ft-ot, és 

c) méltányosságból, annak egyedi értékhatára a 100.000.-Ft-ot nem haladja meg,  

(3) A polgármester a hatáskörében hozott döntésér l

 

tájékoztatást köteles adni a 
Képvisel -testület felé a következ soros testületi ülésen.  

(4) Az Önkormányzat követeléseir l való lemondásról

 

a Képvisel -testület határoz: 
a) az 5 éven túli behajthatatlan követelésr l való lemondás esetében, ha annak egyedi  
értékhatára a 150.000.  Ft-ot meghaladja. 
b) méltányosságból, ha a követelés egyedi értékhatára a 100.000.  Ft-ot meghaladja. 

(5) Az Önkormányzat nevében eljáró élhet a méltányosság jogával, ha a fizetésre kötelezett 
bizonyítja, hogy magatartása, vagy körülményei megfelelnek a méltányosság feltételeinek. 

(4) A méltányosság feltételeinek vizsgálata során magánszemély esetében azt kell mérlegelni, 
hogy a követelés kifizetése a kötelezett és a vele együtt él közeli hozzátartozók 
megélhetését súlyosan veszélyezteti-e. Jogi személy és egyéb szervezet esetében a kivételes 
méltánylást érdeml körülmény, különös tekintettel a gazdálkodási tevékenység 
ellehetetlenülése lehet az elfogadható indok.  

Záró rendelkezések 
2. §. 

(1) A rendelet 2007 július 01-jén lép hatályba. 
(2) A kihirdetésr l a helyben szokásos módon a jegyz gondoskodik

 

(3) A rendeletben nem szabályozott kérdésekben az  adózás rendjér l

 

szóló 2003. évi XCII., 
valamint a számvitelr l szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.    

Somogyi Béla Szatmári Attila 
                        polgármester                            jegyz 

  

A rendelet 2007. június 18. napján lett kihirdetve. 

                                                                                                                       Szatmári Attila jegyz

  


