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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK  

 

29/2009. (VI. 26.) számú  

 

R E N D E L E T E  

 

az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról szóló 

18/2007. (VII. 06.) számú rendeletének módosításáról 

 

 

Marcali Város Képviselőtestületének az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról 

szóló 18/2007. (VII. 06.) számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) a következők szerint módosul: 

 

1. § 

 

A: Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 „(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.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

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

haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Pénzügyi Irodát.” 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

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

polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 

az önkormányzati biztos kijelölésének és kirendelésének szabályozásáról 

szóló 18/2007. (VII. 06.) számú rendeletének módosításáról szóló  

29/2009. (X. 26.) számú rendeletének 

 

I N D O K O L Á S A  

 

Tisztelt Képviselőtestület! 

 

A képviselő-testület 18/2007.(VII.6.) számú rendeletének módosítását szükségessé tette, hogy a gazdasági válság 

miatt nagymértékben romlott az önkormányzatok anyagi helyzete is. Egyre nehezebben lehet biztosítani a 

megfelelő forrást a számlák zavartalan kiegyenlítéséhez, aminek következtében az intézményeknél is növekedett 

a 30 napon túli tartozásállomány mértéke. 

 

Ezért  vált indokolttá, hogy az önkormányzati biztos kirendelésének feltételéül szabott értékhatár felemelésre 

kerüljön. 

 

Marcali, 2009. október 22.  

 

        

        Dr. Sütő László s.k. 

              polgármester 

 


