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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

18/2007. (VII. 06.) számú 

 

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról 

 

 

Marcali Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször módosított l992. évi XXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: ÁHT) 98. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az államháztartás működési 

rendjéről szóló többször módosított 217/1998.(XII. 30.) Kormányrendeletre (a továbbiakban: Ámr.) figyelemmel 

– a következő rendeletet alkotja: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

1. § 

 

E rendelet hatálya Marcali Város Önkormányzatának valamennyi önállóan és részben önállóan gazdálkodó 

költségvetési szervére és a Polgármesteri Hivatalra, mint költségvetési szervre terjed ki. 

   

Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételei 

 

2. § 

 

(1)
1
 A Képviselőtestület az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervhez – amennyiben a helyi önkormányzatok 

adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást az 

önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati biztost rendel ki, ha annak elismert 30 

napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió 

forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 

A Kórház-Rendelőintézethez az önkormányzati biztos kirendelésére akkor kerül sor, ha az intézmény elismert 30 

napon túli tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió 

forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. 

 

(2) Az önkormányzati biztos kijelölésével, a kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított 

szerződésekkel összefüggésben keletkező, a költségvetési szervet terhelő valamennyi kiadást az a költségvetési 

szerv viseli, ahová a képviselő-testület az önkormányzati biztost kirendelte.  

                                       

Az önkormányzati biztos működése 

 

3. § 

 

(1) Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére, a biztos személyére az Ámr. 153.§ (4), (5) 

bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy az önkormányzati biztos havi megbízási díja megegyezik 

azon költségvetési szerv vezetőjének havi alapilletményével, ahová az önkormányzati biztos kirendelésre kerül. 

 

(2) Az önkormányzati biztost az (1) bekezdés szerint jelölhető személyek, illetve szervezetek közül a  Pénzügyi 

Bizottság  jelöli ki és a polgármester bízza meg, ennek tényét közzéteszi. 

 

(3) Az önkormányzati biztos a tevékenységéről a Képviselő-testületnek havonta köteles beszámolni. 
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(4) Megszűnik az önkormányzati biztos megbízatása, ha időközben az 1996. évi XXV. törvény szerint 

adósságrendezési eljárást kezdeményeztek az önkormányzatnál.  A megbízás ez okból történő megszűnése 

esetén az önkormányzati biztos a bíróság által végzésben kijelölt pénzügyi gondnokkal számol el.  

 

Adatszolgáltatás rendje 

 

4. § 

 

(1) Az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervek vezetői a 2. § (1) bekezdésében foglalt szabályozás alapul 

vételével a rendelet melléklete szerinti kimutatást kötelesek havonta, a tárgyhónapot követő 10. napjáig eljuttatni 

a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodájához az elismert tartozásállományról. 

 

(2) A Polgármesteri hivatal adatszolgáltatását a pénzügyi iroda állítja össze. 

 

(3)
2
 A 2. §. (1) bekezdésében szabályozott mértékű tartozás állomány elérése esetén a költségvetési szerv 

vezetője haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Pénzügyi Irodát. 

 

(4) A jelzést követően a polgármester legkésőbb 30 napon belül köteles megbízni a Pénzügyi Bizottság által 

javasolt önkormányzati biztost. 

                          

Záró rendelkezések 

 

5. § 

 

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

  

 

 

 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 

polgármester jegyző 
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1. számú melléklet a 18/2007. (VII. 06.) sz. rendelethez 

ADATSZOLGÁLTATÁS 

az önkormányzati költségvetési szervek által elismert tartozásállományról 

________________________________    ____________________________ 

   Költségvetési szerv megnevezése                     Törzsszáma 

Az 200... évi eredeti kiadási előirányzata:   _________________________ eFt 

200.. évi eredeti kiadási előirányzat 10 %-a:   _________________________ eFt 

 

200..   …………………………………   hó  ………..-án 

Megnevezés Összeg (eFt) 

Összes lejárt tartozásállomány  

Ebből: 30 napon túli  

            60 napon túli  

  

 

 

 

 

Marcali, 200. _______________________ 

         _______________________________ 

        költségvetési szerv vezetője 

 

 


