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KISKUNHALAS VÁROS KÉPVISELÔ-TESTÜLETÉNEK
13/1997./V.6./sz. rendelete
az önkormányzati biztosra vonatkozó eljárási szabályokról
Kiskunhalas Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított 1992.
évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht) 98. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján – az államháztartás működési rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII.30.)
Kormányrendeletre figyelemmel – a következő rendeletet alkotja:
1. §
1

A rendelet hatálya Kiskunhalas Város Önkormányzatának költségvetési szerveire terjed ki.

2.§
/1/ A Képviselô-testület - amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4 §-a szerinti adósságrendezési eljárást az önkormányzat
vagy hitelezôi nem kezdeményezték - önkormányzati biztost rendel ki a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervhez, hogy annak a folyamatosan 28 napig elismert tartozás
állományában ne legyen 30 napon túli tartozás, és mértékét tekintve a költségvetési
szerv éves eredeti kiadási eloirányzatának 10 %-át, de legfeljebb 100 millió forintot ne
haladja meg.
/2/ Az önkormányzati biztos személyének kijelölési jogát a Pénzügyi- és Költségvetési
Bizottságra ruházza át.
/3/ Az önállóan gazdálkodó intézmény vezetôje a Polgármesteri Hivatal Pénzügyigazdálkodási osztályvezetô útján köteles írásban haladéktalanul értesíteni a polgármestert,
amennyiben az intézmény folyamatosan 10 napig elismert tartozás állományában 30
napon túli tartozás van és mértéke meghaladja az /1/ bekezdésben megjelölt mértéket.
/4/ Önkormányzati biztos az a büntetlen elôéletu magyar állampolgár lehet, aki
felsôfokú pénzügyi, számviteli iskolai végzettséggel, és a kijelölés évét megelôzô 10 évben
legalább 5 éves költségvetési gyakorlattal rendelkezik.
/5/ Az önkormányzati biztost a jelölhetô személyek közül a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság döntése alapján a polgármester bízza meg és ennek tényét a Képviselo-testület és
Szervei Szervezeti és Muködési Szabályzatáról szóló 1/1999./III.10./ Ktr.sz. rendeletben
meghatározott módon közzé kell tenni.
A vastagon szedett rendelkezést a 18/1999./VI.29./ Ktr. sz. rendelet módosította.
1

Í rendelet 1.§-át a 19/2004.(IV.29.) sz. rendelet módosította.
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3. §

/1/ Önkormányzati biztosként nem jelölhetô ki:
- aki az adott költségvetési szerv dolgozója,
- aki a kijelölést megelôzô 3 évben az adott költségvetési szerv dolgozója volt,
- aki rendszeres és tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll, vagy állt a
kirendelést megelôzô 3 évben az adott költségvetési szervnél,
- aki az 1. § /1/ bekezdésben megállapított tartozásállomány jogosultjai tekintetében családi
kapcsolat, üzleti érdekeltség vagy munkavégzésre irányuló jogviszony miatt érintett,
- a költségvetési szerv vezetôjének, gazdasági vezetôjének, vagy dolgozójának a Polgári
Törvénykönyvrôl szóló 1959. évi IV. tv. 685. §-ának b. pontja szerint hozzátartozója,
e minôségének fennállása alatt, illetve annak megszünésétôl számított 3 évig.
4. §
/1/ Az önkormányzati biztossal a polgármester megbízási szerzôdést köt, és
megbízólevéllel látja el.
A megbízólevél tartalmazza:
- a költségvetési szerv megnevezését, székhelyét,
- a megbízás idôtartamát,
- az önkormányzati biztos feladatait, jogkörét.
5. §

/1/ Az önkormányzati biztos jogosult a gazdálkodással összefüggésben:
a., a költségvetési szerv vezetôjétôl és valamennyi dolgozójától írásbeli és szóbeli
tájékoztatást kérni,
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b., a költségvetési szerv valamennyi okmányába betekinteni, arról másolatot, kivonatot
készíteni,
c., a költségvetési szerv valamennyi helyiségébe belépni,
d., rögzíteni a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés megbízásának
idôtartama alatti eljárási szabályozást,
e., a kötelezettségvállalás, az utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet,
f., szakértôt igénybe venni.

/2/ Az önkormányzati biztos köteles:
a., megbízatásának idôpontjától kezdve figyelemmel kísérni a költségvetési szerv
gazdálkodását, a jogszabályokban elôírt feladatainak ellátását,
b., feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek,
c., a tartozásállomány felszámolására, a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására, a
követelések behajtására, ezek ütemezésére intézkedéseket kezdeményezni olymódon, hogy
azok az alaptevékenység ellátását ne akadályozzák,
d., intézkedési tervet kidolgozni - a költségvetési szervvel, illetve a felügyeletét ellátó
szervvel együttmuködve - a gazdálkodás, a feladatellátás hosszabbtávú ésszerusítésére,
e., kezdeményezni a költségvetési szerv vezetôjének, valamint gazdasági vezetôjének a
munkából való felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítja, hogy a tartozásállomány
nevezetteknek felróható okok miatt jött létre.
f., a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályok betartására.
/3/ Az önkormányzati biztos tevékenységérôl a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottságnak havonta beszámol. A beszámolóban számot kell adni a megtett intézkedésekrôl,
a tartozásállomány, a kintlévôségek alakulásáról, illetve javaslatot kell tenni e szervek
hatáskörébe tartozó intézkedésekre.
/4/ A költségvetési szerv vezetôje köteles az önkormányzati biztos /1/ bekezdésben
foglalt jogai teljesítését elôsegíteni, részére biztosítani:
- az épületbe, helyiségekbe az állandó bejutást,
- irodahelyiséget a munkavégzés személyi /ügyviteli alkalmazott/ és tárgyi feltételeit
/kommunikációs, irodai eszközök stb./
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6. §

/1/ Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére - megbízási szerzôdésben
meghatározott idôtartam letelte elôtt - akkor kerülhet sor, ha
a., a költségvetési szervnek a szokásos, illetve a szerzôdésekben /megállapodásokban/ foglalt
fizetési határidôkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs,
b., muködése a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztosra felróható
okok miatt vagy
c., a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közremuködésével sem
javítható.

7. §

/1/ Az önkormányzati biztos kijelölésével összefüggô valamennyi kiadás - az
önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított szerzôdésekkel
összefüggésben keletkezô, költségvetési szervet terhelô kiadásokat kivéve - a Polgármesteri
Hivatal szakfeladat e célra elkülönített elôirányzatot terheli.
/2/ Az önkormányzati biztos havi megbízási díjának összegét, a költségelszámolás
rendjét és az abban bevonható költségek körét a megbízási szerzôdés tartalmazza.
A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetôjének
havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost kirendelték.

8. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Tóth Zoltán sk.
polgármester

Dr. Vilonya Balázs sk.
jegyzô
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