Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
25/1997. (XII.29.) rendelete
a 15/2004. (IV. 30.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről
Albertirsa Város Önkormányzatának az államháztartásról szóló - többször módosított
- 1992. évi XXXVIII. törvény 98. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva,
figyelemmel a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolásának
rendszeréről szóló, a 212/1996. (XII. 23.) Korm. rendelettel módosított 156/1995.
(XII.26.) Korm. rendelet (továbbiakban Gr.) 44/D. paragrafusában foglaltakra, az
önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét az alábbiak szerint
szabályozza.
1. §
(1)1Önkormányzati biztost kell kirendelni Albertirsa Város Önkormányzata
felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez / továbbiakban: költségvetési szerv/, ha
annak elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállománya meghaladja
a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 7 %-át, vagy összege
meghaladja a 10 millió forintot.
(2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselő-testület dönt.
2. §
(1) A Polgármesteri Hivatal havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig az 1. sz. melléklet
szerinti adatszolgáltatást köteles elkészíteni és megküldeni a Polgármesteri Hivatal
Képviselő-testületi /tagoknak/ az elismert tartozásállományokról, intézményenként a
jegyző egyidejűleg tájékoztatja a költségvetési szervek vezetőit, valamint a
polgármestert.
(2) A költségvetési szervek vezetői az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással
egyidejűleg kötelesek önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az
adatszolgáltatásban kimutatott az esedékességet követő 30 napon túli
tartozásállományuk meghaladja az 1. paragrafusban rögzített mértéket.
(3) A polgármester a tárgyhót követő hó 20-ig.
a) tájékoztatást ad a Képviselő-testület felé az /1/ bekezdés szerinti
adatszolgáltatások alapján a tartozásállomány megszüntetésére tett
intézkedésekről:
b) kezdeményezést tesz a képviselő-testületnél önkormányzati biztos kirendelésére
az 1. paragrafusban foglalt elismert tartozásállománnyal rendelkező
intézményekhez.
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3. §

(1)2 Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket a Képviselő-testület nyilvános
pályázat alapján választja ki, figyelemmel az Ámr. 153. § (5) bekezdésében
előírtakra. A jelölhető személyek nevét a helyben szokásos módon kell közzétenni.
(2)3 A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megjelölt személyek közül, figyelemmel
az Ámr. 150. § (7) bekezdésben előírtakra, határozott időtartamra jelöli ki az
önkormányzati biztost az adott költségvetési szervhez.
(3) A Képviselő-testület által kijelöl önkormányzati biztost a polgármester bízza meg.
Az önkormányzati biztos megbízásának tényét a helyi szokásos módon kell
közzétenni.
(4) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a
költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés
tartalmazza. A havi megbízási díj összege nem lehet kevesebb, mint azon
költségvetési szerv etetőjének havi alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost
kijelölték.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggo valamennyi kiadás - a
megbízási szerződésben rögzített megbízási díjon és járulékain, valamint
költségtérítéseken kívül - a költségvetési szervet terheli.
(6) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járuléki, költségtérítése a Polgármesteri
Hivatal költségvetésében e célra elkülönített előirányzatot terheli.
(7) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez
önkormányzati biztost rendelnek ki a Gr. 44/B. par. /1/-/6/ bekezdéseiben foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy
a) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Képviselő-testületnek és a
polgármesternek havonta a - munkájának költségvetési szerv általi
akadályoztatása esetén soron kívül - köteles beszámolni:
b) az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről - a megbízási
szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt - a Fr. 44/B. par. /6/
bekezdésében felsorolt esetekben a Képviselő-testület dönt és egyidejűleg
- a Gr.44/b. § (6). bekezdés b.) pontjában foglalt esetekben új
önkormányzati biztost jelöl ki.
- a Gr. 44/b. § (6) bekezdés c.) pontja szerinti esetben intézkedést
kezdeményez a közgyűlésnél a költségvetési szerv pénzügyi
helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv
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megszüntetésére,
- az egészségügyi intézmény esetében az önkormányzati biztos
munkavégzése során a Gr. 44/B. § (2) bekezdés c.) pontjában rögzített
jogát csak az alaptevékenység zavarása nélkül gyakorolhatja.
4. §
Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert és a
Képviselő-testületet:
a) ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek,
b) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1966. évi XXV.
törvény 5. § (1) bekezdésében foglalt helyzet fennállása esetén, és egyidejűleg
javaslatot tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.

5. §
(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

dr. Kiss Tibor sk.
polgármester

Kovács Zoltánné sk.
jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. augusztus 10.
Kovács Zoltánné dr.
jegyző
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