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1312000. CV. 16.) Budapest-Csepel ~nkormiinyzata Kt. rendelete 
az iinkormiinyzati biztos IbrendelhCnek Cs tev6kenysCgCnek rendjCr6l 

Budapest-Csepel Onkormhnyzata az allamhiiztartisrol szolo - tobbszdr modositott - 1992. 
evi XXXVIII. torveny 98. $ (6) bekezdeseben biztositott jogkoreben e l jha ,  figyelernmel 
az allamhirztartas miikodesi rendjerol szolo modositott 2 1711 998, (XU. 3 0.) Korm. 
rendelet 153. $-&an foglaltakra, az onkodnyzati biztos IcirendelCsenek es 
tevekenysegenek rendjkt az alabbiak szerint szabilyozza: 

1. 8 (1) Onkormhyzati biztost kell kirendelni 
a) a Budapest-Csepel ~nkormhnyzata feliigyelete ala tartozb, altala finanszirozott 

kdltsegvetesi szervhez (tovabbiakban: koltdgvetesi szerv), ha 30 napon tbli 
tartozhdllomanyanak a merteke eleri az eves eredeti el6iranyzath.k 10 %-at7 vagy 50 
millio forintot, es e tartozasat egy hbnap alatt nem kdpes 30 nap ala szoritani. 

b) az Orszagos Egeszsegbiztositasi Penztk (tovabbiakban: OEP altal finanszirozott 
koltsegvetesi szervhez, ha a 30 napon l5li tartozisallomany~ak a merteke eleri az eves 
eredeti eloirtinyzathak 10 %-at7 vagy 50 millio forintot, es e tartozasat egy honap alatt 
nem kepes 30 nap ala szoritani. 

(2) Az iinkormanyzati biztos kijebleskrol a Pknziigyi Ellenorzksi Bizottsag d n t .  
2. 8 (1) A koltsegvetesi szervek, beleertve az OEP altal finanszirozott koltsegvetesi 

szervet is, havonta, a tkgyhot koveto ho 10-ig az 1. szamu melleklet szerinti 
adatszolgdtatast 6s a 2. szamu melleklet szerinti nyilatkozatot kotelesek megkuldeni a 
Polghesteri Hivatalnak az elismert tartozLallorn~yukrol. 

(2) A koltsegvetksi szervek vezetiii az (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatassal 
egyidejiileg illetve az adatszolgiltathsok megkuldese kozotti iddszakban is kotelesek 
onkormanyzati biztos kirendelesdt kezdemknyezni, ha az adatszolgaltatasban az elismert 
es az esedekesseget koveto 30 napon ~ l i  tartozhsallomanyuk meghaladja az 1. $-ban 
rogzitett idiit es mdrteket. 

(3) A polghester a thrgyhot kovet6 ho 20-ig 
a) tajekoztatast ad a Penziigyi Ellenodsi Bizottsag fele az (1) bekezdes szerinti 

adatszolgaltatasok alapjan a koltsegvetCsi szervek elismert tartozasillomanyk01~ a 
tartozasdlomany megsziintetesere tett intezkedesekriil. 

b) a tajekoztatoban egyidejiileg, illetve az intezmCnyvezetok jelzesk koveto ulesen 
kezdemenyezest tesz a Pknziigyi Ellen6rzksi Bzzottd@l az onkormanyzati biztos 
kirendelesere az 1. $-ban foglalt elismert tartozasillom&nnyal rendekezo intezmenyhez. 



3. § (1) Az iinkormhnyzati biztosnak jelolheto szemelyeket, illetve gazdasagi 
thrsasagokat a PCnziigyi Ellenbrz6si Bizottsag nyilvhos phlykt  alapjh vhlasztja ki, 
figyelemmel a 21711998. (XII. 30.) Korm. rendelet 153. $ (4)-(5) bekezdeseiben 
eloirtakra. 

A Penziigyi, Kiiltsbgvetbsi bs Kozbeszerzbsi Bizottsag ki>zremuk&izk a jelolheto 
szemelyek, illetve g a z W g i  tarsasagok kiiziil az onkormhyzuti biztosnak jeldheto 
szemblyek krvahsztadban. A Szocicilis bs Egbszsbgiigyi Bizottsag javaslatot tesz a 
Pbnziigyi Ellenorzbsi Bizottdgnak az OEP altal finanszirozott intkzmbny esetbben az OEP 
ke'rbsbre az dnkomdnyzati biztos kijelolbsbre, valmint az onkormdnyzati biztos 
feladafainak b jogositvhyainak meghatdrozasara. 

A jelolheto szemelyek vagy gazdasagi tksasagok nevet a helyben szokasos modon kell 
kozzktenni. 

(2) A Penziigyi Ellenorzbsi Bizottsag az (1) bekezddsben megjelolt szemelyek, gazdasagi 
tirsasagok k o d ,  figyelemmel a 21 711998. (XU. 30.) Korm. rendelet 150. $ (5) es (7) 
bekezdeseiben eloirtakra, hathrozott idotartamra jeldli ki az iinkomhyzati biztost az adott 
koltskgvetesi szervhez, illetve az onkodnyzati biztos javaslathra dont M s o  szakerto 
igenybevetelerol. A Penziigyi, Kdltsbgvetbsi bs Kozbeszerzbsi Bizottsag vblembnyt 
nyilvlinit az onkomdnyzati biztos d ta l  javasolt kiilso szakkrto igbnybevbtele'rol. 
Gazdasagi thrsasag kijelolesekor az adott megbizasert egyszemelyben felelos termeszetes 
szemelyt is meg kell nevezni. Az OEP hltal finanszirozott intezmeny eseteben az OEP 
keresere, illetve Pbnziigyi Ellendrzbsi Bizoftsag a Szocialis 6s Egeszsegiigyi Bizottsag 
velemenyenek elozetes kikeresevel jeloli ki az onkodnyzati biztost. 

(3) A Pbnziigyi Ellenorzbsi Bizottsag altal kijelolt onkormanyzati biztost a polghester 
bizza meg. Az iinkorminyzati biztos megbidsanak thykt a helyben szokhsos modon kell 
kozzktenni. 

(4) Az iinkorminyzati biztost megilleto havi megbidsi dij osszeget, a koltsegelszimolas 
rendjet es az abba bevonhat6 koltsegek korkt a megbssi szerzodes tartalmazza. A havi 
megbizasi dij osszege nem lehet kevesebb, mint azon koltsegvetesi szerv vezet6jenek havi 
illetmenye, ahova az onkormiinyzati biztost kijeloltek. 

(5) Az o n k o ~ y z a t i  biztos kirendelesevel osszefiggd valamennyi kiadas - a megbizasi 
szerzodesben rogzitett megbizasi dijon es jhlekain, valamint a koltsegteiteseken kiviil - 
a koltsegvetesi szervet terheli. 

(6) Az bnkorminyzati biztos megbizasi dija, jhlekai, koltsegteritese, valamint kiilso 
szakert6 dija 6s jh leka  a Polghesteri  Hivatal koltsegveteseben a szemelyi juttatasok 
eloiranyzatot terheli. 

(7) Az onkorminyzati biztosra, illetve azon koltsegvetesi szervre, amelyhez 
onkormanyzati biztost rendelnek ki, a 21711998. (XU. 30.) Korm. rendelet 15 1. 9 (1)-(5), 
(8)-(9) bekezdeseiben foglalt rendelkezeseket kell alkalmazni azzal, hogy: 

a) az OEP altal finanszirozott intezmenyeknel a 21711998. (XII. 30.) Korm. rendelet 
151. 9 (2) bekezdeseben foglaltakon 151, az onkodnyzati biztos feladatait es 
jogositvanyait a Pbnziigyi Ellenorzesi Bizottsag, a Szocialis es Eg6szsegiqgi Bizottsag 
velemenyenek kikQesevel hathrozza meg; 

b) az onkomhyzati biztos a tevekenysegerol a Pbnziigyi Ellenorzbsi Bizottdgnak es a 
polghrmesternek havonta - munkajanak koltsegvetesi szerv altali akadhlyoztatisa eseten 
soron kiviil - koteles beszholni; 

c) az onkodnyzati biztos megbizasanak megsziinteteserol - a megbizasi szerzodesben 
meghatkozott idotartam letelte elott - a 21711998. (XU. 30.) Korm. rendelet 15 1. 5 (9) 
bekezdeseben felsorolt esetekben a Pbnziigvi Ellenorzbsi Bizottsag dent, 6s egyidejuleg 

- a 21711 998. (XII. 30.) Korm. rendelet 15 1. $ (9) bekezdes b) pontjaban foglalt esetben 
uj onkodnyzati biztost jelol ki, 



- a 2 1711998. (XII. 30.) Korm. rendelet 15 1. 5 (9) bekezdes c.1 pontja szerinti esetben 
intdzkedest kezdemenyez a kepviselo-testiiletnkl a koltdgvetesi szerv penziigyi 
helyzetenek javitashra, atszervezksCre, illetve a koltsegvetesi szerv megsziintetedre 

- a 21 711998. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. 5 (9) bekezdes c.1 pontja szerinti esetben 
intezkedest kezdemenyez a kepvisel6-testiiletnC1 a koltsegvetesi szerv penziigyi 
helyzetenek javitashra, atszervezesere, illetve a koltsegvetesi szerv megsziintetesdre; 
d) az onkohyza t i  biztos munkavegzese so rb  a 21711998. (XU. 30.) Korm. rendelet 

15 1. 3 (2) bekezdes c) pontjaban rogzitett jogat csak az alaptevekenyseg zavarasa nelkul 
gyakorolhatja. 

4. 5 Az onkodnyzati biztos haladektalanul kirteles tajekoztatni a polghestert es a 
Pknziigyi Ellenorzksi Bizottsagot: 

a) ha a koltsegvetesi szervvel szemben adossagrendezksi eljkast kezdemenyeztek, 
b) a helyi onkormihyzatok adossagrendezesi eljarashrol szolo 1996. evi XXV. torveny 

5. 5 (1) bekezdeseben foglalt helyzet fenndlasa eseten, es egyidejuleg javaslatot tesz a 
fizetesi kotelezettseg rendezesehez sziikseges intezkedesekre. 

5 . 5  (I) Ez a rendelet a kihirdetkse napjiin9 2003. oktober 2Idn Ikp hatalyba. 
A rendelet 5. ,f (2), (3) ks (4) bekezde'se hatalyat veszti. 
A rendelet m&iositasokkal nem krintett rkszei valtozatlaml hafalyban maradnak. 

Toth MiMy s.k. 
Polghmester 

A rendelet kihirdetve: 2003. oktober 2 1-en. 

Dr. Szeles Gabor s.k. 
Jegyzo 

~brahamne Turner Rita s. k. 
Szervezesi irodavezeto 



htalainos indokolas 

Budapest-Csepel Onkormanyzata az allamhaztarthrol szolo - tobbszor modositott - 1992. 
h i  XXXVIII. torveny 98. t j  (6) bekezdeseben biztositott jogkoreben e l jha ,  figyelemmel 
az allamhiztartas miikodesi rendjerol szolo, modositott 21711998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet 153. 5-aban foglaltakra, az onkodnyzati biztos kirendelesenek 6s 
tevekenysegnek rendjet szabdyozza. 

Riszletes indokolais 

Az 1. 5 (1) bekezdkse r(igziti az onkormanyzati biztos kirendelesi kotelezettseget. A 
javasolt szabalyozas kettos korlatot jelent, a koltsegvetes kiadasi eloiranyzat 10 %-at 
meghalado 30 napon hili tartozbdlomhnynd akkor is fenndl a kirendelesi kotelezettseg, 
ha az nem eri el az 50 millio forintot. 

Az 1. 5 (2) bekezdise az onkormanyzati biztos kijelolesenek jogat a Penziigyi Ellenorze'si 
Bizottscgra ruhhzza at. 
A 2. 5 (1) bekezdise a koltsegvetesi szervek adatszolgaltatasi, tajdkoztatasi 
kotelezettseget rogziti az elismert tartoz~illomhnyro1, a kapcsolodo 1.  szamu mellekletre 
es 2. sziimu mellekletre vonatkoz6an. 
A 2. 5 (2) bekezdise eloi rja az intezmenyvezetok reszere az onkodnyzati biztos 
kirendelhnek kezdemenyezeset. 
A 2. 8 (3) bekezdise a polghester tajekoztatasi kotelezettsegkt rogziti a koltskgvetesi 
szervek elismert tartozas~lomany~ol 6s kotelezo eloirast ad az onkormhnyzati biztos 
kirendelesnek kezdemenyezesere. 
A 3. 5 (1) bekezdiskben nyilvanos palyiztatishoz koti az onkormanyzati biztosnak 
jelolheto szemelyek t s  gazdasagi tdrsasagok kivalasztasat, 6s eloirja a jelolheto 
szemelyek t s  g a z d a ~ a ~  tarsasagok nevenek a helyben szokhsos modon tortho 
megjelenteteset. 
A 3. 8 (2) bekdis iben meghatbozza az onkormbyzati biztos kijelolesenek 
szempontjait, felteteleit, valamint dontesi kotelezettseget ir el6 kiilso szakerto 
igenybevetelkrol az onkormanyzati biztos javaslata alapjan. 
A 3. 8 (3) bekezdisiben rogziti, hogy az onkormanyzati biztost a polgbmester bizza 
meg. Eloya a megbizas tenyenek a helyben szokasos modon torteno megjelenteteskt. 
A 3. 8 (4)-(6) bekezdbeiben szabalyozza az onkordnyzati biztos, valamint a kiilso 
szakerto kirendelCseve1 osszefbggo kiadasok viselesenek rendjet, eloya az onkormanyzati 
biztos megbizasi dijhnak 6s jhlekhnak, illetve a koltsegteriteshek a megbizasi 
szerzodesben torteno szabdyozasi kotelezettsegfit, a megbizasi dij also hathat. 



- 

A 3. 5 (7) bekezdCsCben az onkodnyzati biztosra, illetve azon koltsegvetesi szervekre, 
amelyekhez onkormanyzati biztost rendelnek ki, ervenyben tartja a 217/1998. (XU. 30.) 
Korm. rendelet 15 1. 5 (1)-(5), (7)-(9) bekezdeseiben foglaltakat. 
A 4. 5 az onkormhyzati biztos thjekoztatasi 6s javaslatt6teli kotelezettseget rogziti 
azokban az esetekben, amikor adossagrendezesi eljkast kezdemenyeztek, illetve 
adossagrendezesi eljkas kezdemenyezeskre feljogosito helyzet 911 el6. 
Az 5. § (1) bekezdkse a rendelet hatalybalepeser61 intezkedik. 
Az 5. 5. (2)-(3)-(4) bekezdbe az eddigi szabilyozasok egyidejii hatalyon kiviil 
helyezdser61 gondoskodik. 


