
BUDAPEST-CSEPEL ONKORMANYZATA 

Budapest-Csepel ~nkorman~zata  

15/2001.(V. 15.) Kt. sz. rendelete 

az onkormcinyzati biztos kirendelksknek ks 
tev&kenyskgPnek rendjkr5l szzdld 

1312000. (V. 16.) Kt. sziimu rendelete m6dositasiira 



1312000. (V. 16.) Kt. szamu 
rendelete 

az onkormanyzati biztos 
kirendelisinek 6s 

tevikenysiginek rendjirol 

Budapest-Csepel ~nkormin~za ta  az 
allarnh~ztartasr61 sz616 - tobbszor 
modositott ' - 1992. Cvi XXXVIII. torvCny 
98. $ (6) bekezdCsCben biztositott 
jogkorkben e l j h a ,  figyelemmel az 
allarnhiztartas miikodCsi rendjCrol sz616 
modositott 21 711 998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet (tovabbiakban: Kr.) 153. $-aban 
foglaltakra, az onkormhyzati biztos 
kirendelCsCnek Cs tevCkenysCgCnek rendjCt 
az alabbiak szerint szabalyozza: 

(1) ~nkormin~za t i  biztost kell kirendelni: 

a.1 a Budapest-Csepel ~nkormin~za ta  
feliigyelete ala tartoz6, hltala 
finanszirozott koltsCgvetCsi szervhez 
(tovabbiakban: koltsCgvetCsi szerv), ha 
annak 30 napon tuli tartozasallominya a 
keletkezCsCt koveto napt61 szhitott  
30. napon is fennall Cs osszege 
meghaladja a tkgyCvi Cves eredeti 
koltsCgvetCs kiadhsi eloirinyzatinak 10 
%-at, vagy az 50 millio forintot. 

b.1 az Orszagos EgCszsCgbiztositasi 
PCnztar (a tovabbiakban: OEP) altal 
finanszirozott koltsCgvetCsi szervhez, ha 
annak 30 napon hili tartozasillomhya a 
keletkezesdt koveto napto1 szhmitott 30. 
napon is fennall Cs osszege meghaladja a 
thgyevi Cves eredeti koltsCgvetCs 
kiadasi eloirinyzathak 10 %- at, vagy az 
50 millio forintot. 

Budapest-Csepel ~ n k o r m l n ~ z a t a  
15/2001.(V. 15.) Kt. sz. rendelete 

az onkormhyzati biztos 
kirendel&s&nek &s 

tev&kenys&g&nek rendjirb7 szdld 
1312000. (V. 16.) Kt. szhmu rendelete 

modositsisara 

Budapest-Csepel ~nkormin~za ta  az 
allamhiztartasr61 sz616 - tobbszor 
m6dositott - 1992. Cvi XXXVIII. torvCny 
98. $ (6) bekezdCsCben biztositott 
jogkoreben eljkva, figyelemrnel az 
allarnhiztartas miikodCsi rendjkrol sz616 
m6dositott 2 1711 998. (XII. 30.) Korm. 
rendelet (tovabbiakban: Kr.) 1 53. $-aban 
foglaltakra, az onkormanyzati biztos 
kirendelCsCnek es tevCkenysCgCnek 
rendjCt az alabbiak szerint szabalyozza: 

A rendelet 1. $ (1) bekezdCse az alibbiak 
szerint m6dosul: 

, ( 1  Onkormdnyzati biztost kell 
kirendelni: 

a./ a Budapest-Csepel Onkormdnyzata 
feliigyelete ald tartozb, dltala 
finanszirozott koltse'gvete'si szervhez 
(tovdbbiakban: koltse'gvete'si szew), ha 30 
napon ttili tartozdsdllomanydnak a 
me'rtkke elkri az e'ves eredeti 
eMirdnyzatanak I0 %-dt, vagy 50 millib 
forintot, e's e tartozdsdt egy hdnap alatt 
nem kkpes 30 nap ald szoritani. " 

b./ az Orszdgos Ege'szskgbiztositdsi 
Pinztdr (tovdbbiakban: OEP dltal 
finanszirozott koltsigvete'si szervhez, ha a 
30 napon ttili tartozdsdllomanydnak a 
me'rte'ke ele'ri az e'ves eredeti 
el6irdnyzatdnak I0  %-dt, vagy 50 millid 
forintot, ks e tartozdsat egy hbnap alatt 
nem ke'pes 30 nap ala szoritani. " 

(2) Az onkorminyzati biztos kijelolCsCro1 a 
PCnziigyi Cs Vallalkozisi Bizottsag dont. 



(1) A koltsegvetesi szervek, beleertve az 
OEP altal finanszirozott koltsegvetesi 
szervet is, havonta, a tirgyh6t koveto 
h6 10-ig az 1. szamu melleklet szerinti 
adatszolgaltatast es a 2.szamu melleklet 
szerinti nyilatkozatot kotelesek 
megkuldeni a Polgarmesteri Hivatalnak 
az elismert tartozisallomitnyukr61. 

(2) A kijltsegvetesi szervek vezetoi az (1) 
bekezdes szerinti adatszolgaltatassal 
egyidejuleg illetve az adatszolgaltatasok 
megkuldese kozotti idoszakban is 
kotelesek onkormanyzati biztos 
kirendeleset kezdemenyezni, ha az 
adatszolgaltatasban az elismert es az 
esedekesseget koveto 30 napon tuli 
tartozhsallomanyuk meghaladja az 1. 5- 
ban rogzitett idot es merteket. 

(3) A polghrmester a thgyh6t koveto h6 
20-ig 

a.1 tajekoztatast ad a PCnzugyi 6s 
Vallalkozasi Bizottsag fele az (1) 
bekezdes szerinti adatszolgaltatasok 
alapjitn a koltsegvetesi szervek elismert 
tartozasallomitny~o1, a tartozasallomany 
megszuntetesQe tett intezkedesekrol. 

b.1 a tajekoztat6ban egyidejiileg, illetve 
az int6m6nyvezetok jelzeskt koveto iilesen 
kezdemenyezest tesz a PCnzugyi es 
Vallalkozasi Bizottsagnal az 
onkormimyzati biztos kirendel6sQe az 1. 
§-ban foglalt elismert tartoz~sdlomannyal 
rendelkezo intezmenyhez. 

(1) Az onkorrnitnyzati biztosnak jelolheto A R 3. tj (1)-(2) bekezdksei az alabbiak 
szemelyeket a Penzugyi es VBllalkozasi szerint modosulnak: 
Bizottsag nyilvanos palykat alapjim 
valasztja ki, figyelemmel a Kr. 153. ( 1  Az onkormdnyzati biztosnak 
(4) bekezdkseben eloirtakra. A jelolhetb' szeme'lyeket, illetve 
jelolheto szemelyek nevet a helyben gazdasdgi tdrsasagokat a Pdnziigyi 12s 
szokasos modon kell kozzCtenni. Vdllalkozdsi Bizottsdg nyilvdnos pd- 



A PCnziigyi Cs VBllalkozasi Bizottsag 
az (1) bekezdCsben megjelolt 
szemClyek koziil figyelemmel a Kr. 
150. 5 (7) bekezdeseben eloirtakra, 
hatirozott idotartarnmal jeloli ki az 
onkormhyzati biztost az adott 
koltsCgvetCsi szervhez, illetve az 
onkormhnyzati biztos javaslatira dont 
kiilso szakCrto igCnybevCtelCro1. 
Az OEP Bltal finanszirozott intezmCny 
EsetCben a PCnziigyi Cs Vallalkozasi 
Bizottsag, a Szocialis Cs EgCszsCgiigyi 
Bizottsag velemdnyenek elozetes 
kikQCsCve1 jeloli ki az onkormanyzati 
biztost. 

(3) A PCnziigyi 6s Vallalkozasi Bizottsag 
altal kijelolt onkormhyzati biztost a 
polgarmester bizza meg. Az 
onkormiinyzati biztos megbizhsiinak 
tCnyCt a helyben szokasos m6don kell 
kozzCtenni. 

(4) Az Gnkormiinyzati biztost megilletii havi 
megbizasi dij osszegCt, a 
koltsCgelszamolas rendjet Cs az abba 
bevonhat6 koltsCgek korCt a megbizhsi 
szerzodCs tartalmazza. A havi megbizasi 
dij osszege nem lehet kevesebb, mint 
azon kolts6gvetCsi szerv vezetojenek 
havi illetmknye, ahova az onkormhnyzati 
biztost kijeloltCk. 

(5) Az onkormAnyzati biztos kirendelCsCve1 
osszefiiggo valamennyi kiadhs - a 
megbizhsi szerzodesben rogzitett 
megbizhsi dijon Cs jhulkkain, valamint a 
koltsCgtCritCseken kiviil - a koltsCgvetCsi 
szervet terheli. 

lyazat alapjdn valasztja ki, 
figyelemmel a Kr. 153. § (4)-(5) 
bekezde'seiben elzrtakra. A jelolheto" 
szeme'lyek vagy gazdashgi tdrsashgok 
neve't a helyben szokdsos mddon kell 
kozze'tenni. 

(2) A Pe'nziigyi i s  Vdllalkozbsi Bizottsdg 
az (I) bekezde'sben megjelolt 
szeme'lyek, gazdasagi. tdrsasdgok 
koziil, figyelemmel a Kr. 150. § (5) 
ks (7) bekezde'sei ben elo"i'rtakra, 
hatbrozott idaartamra jeloli k i  az 
onkormanyzati biztost az adott 
koltse'gvete'si szervhez, illetve az 
onkormanyzati biztos javaslatdra dont 
kiils6 szakkrto" ige'nybeve'teliro"1. 
Gazdasagi tdrsasdg kijelolksekor az 
adott megbizase'rt egyszeme'lyben 
felelb's terme'szetes szeme'lyt is meg 
kell nevezni. 
Az OEP hltal finanszirozott 
inte'zme'ny esete'ben az OEP ke're'se're, 
illetve Pinziigyi e's Vallalkozasi 
Bizottsdg a Szocidlis e's Ege'szse'giigyi 
Bizottshg ve'leme'nye'nek eldzetes 
kike're'se'vel jeloli ki az onkovmcinyzati 
biztost. " 

(6) Az 8nkormAnyzati biztos megbizhsi dija, 
jarulCkai, koltsCgtCritCse, valamint kiilso 
szakerto dija Cs jirulCka a Polghmesteri 
Hivatal koltsCgvetCsCben a szemClyi 
juttatasok eloirhyzatot terheli. 



(1) Az onkorminyzati biztosra, illetve azon 
koltsCgvetCsi szervre, amelyhez 
onkorminyzati biztost rendelnek ki, a 
Kr. 15 1. fj (1)-(5), (7)-(9) bekezdeseiben 
foglalt rendelkezkseket kell alkalmazni 
azzal, hogy: 

a.1 az OEP altal finanszirozott 
intCzmCnyeknC1 a Kr. 151. fj (2) 
bekezdCsCben foglaltakon tul, az 
onkorminyzati biztos feladatait Cs 
jogositvanyait a PCnzugyi Cs Vallalkozasi 
Bizottsag, a Szocialis Cs EgCszsCgiigyi 
Bizottsig vClemCnyCnek kikCrCsCve1 
hathrozza meg; 

b.1 az onkormanyzati biztos a 
tevCkenysegCro1 a PCnzugyi Cs 
Vallalkozasi Bizottsagnak Cs a 
polghesternek havonta - munkajiinak 
koltsCgvetCsi szerv altali akadalyoztatasa 
eseten soron kivul - koteles beszamolni; 

c./ az onkormiinyzati biztos megbizasinak 
megszuntetesCro1 - a megbizasi 
szerzodCsben meghath-ozott idotartam 
letelte elott - a Kr. 151. fj (9) 
bekezdCsCben felsorolt esetekben a 
PCnzugyi es Vallalkozasi Bizottsag dont, Cs 
egyidejiileg 
- a Kr. 15 1. fj (9) bekezdks b./ pontjaban 

foglalt esetben uj onkormanyzati biztost 
jelol ki, a Kr. 15 1. fj (9) bekezdks c.1 
pontja szerinti esetben intCzkedCst 
kezdemenyez a kepviselo-testuletnCl a 
koltsCgvetCsi szerv pCnzug yi 
helyzetknek javitashra, atszervezCsQe, 
illetve a koltstgvet6si szerv 
megsziintetCsCre; 

d.1 az onkorminyzati biztos 
munkavCgzCse soran a Kr. 151. fj (2) 
bekezdCs c.1 pontjaban rogzitett jogat csak 
az alaptevekenyseg zavariisa nClkiil 
gyakorolhatj a. 



Az onkormanyzati biztos haladektalanul 
koteles thjekoztatni a polgarmestert es a 
PCnziigyi 6s Vallalkozasi Bizottsagot: 

a.1 ha a koltsegvetdsi szervvel szemben 
ad6ssagrendezCsi eljarast kezdemenyeztek, 

b.1 a helyi onkorminyzatok 
ad6ssagrendezCsi eljarastir61 sz616 1996. 
Cvi XXV. torvCny 5. $ (1) bekezdeseben 
foglalt helyzet fennallasa esetCn, Cs 
egyidejuleg javaslatot tesz a fizetesi 
kotelezettskg rendezksehez sziiksCges 
intezkedesekre. 

(1) Ez a rendelet a kihirdetkse napjin, 2000. 
mijus 16-611 1Cp hatalyba. 

(2) Budapest-Csepel ~nkorman~za ta  
Szervezeti Cs MukodCsi Szabalyzath-61 
sz616 511995. (111. 7.) Kt. s z h u  rendelet 
(a tovabbiakban: SZMSZ) 4/D. s z h u  
melleklete a Budapest-Csepel 
~nkorman~za ta  KCpviseld-testulete altal 
a Szocialis 6s EgCszsCgugyi Bizottsagra 
atruhazott hataskorok jegyzeke negyedik 
bekezdCskCnt kiegeszul a kovetkezo 
szovegresszel ,, 13/2000. (V 16.) Kt. 
szbmzi rendelet alapjan javaslatot tesz a 
Pknziigyi ks Vallalkozbsi Bizottsag felk 
az onkormanyzati biztos kijelolkskre, 
valamint az onkormanyzati biztos 
feladatainak ks jogositvbnyainak 
meghatbrozasbra ". 

(3) Az SZMSZ 4lC. szamG melleklete a 
Budapest-Csepel Onkormanyzata 
Kipviselo-testulete altal a Penzugyi es 
Vallalkozasi Bizottsagra atruhhzott 
hataskorok jegyzeke kilencedik 
bekezdese - 811 997. (IV. 22.) Kt. s z h u  
rend. 1. 5 (2) - a kovetkezore valtozik: 
,,I 3/2000. (V 16.) Kt. szbmu rendelet I. 
$ (2) bekezdks". A tizenkettedik be- 
kezdCse - 811997. (IV. 22.) Kt. rend. 1. $ 
(2) - a kovetkezore valtozik: ,,13/2000. 



(V. 16.) Kt. szimu rendelet 1. 8 (2) 
bekezdks". Kiegesziil tizennegyedik 
bekezdeskknt a kovetkezo szovegrksszel: 
,, Dont az onkorminyzati biztos 
javaslatira kiilso szakerto 
igknybevktelQo1". 

(4) A rendelet hatalybalkpkskvel 
egyidejiileg a 8/1997. (IV. 22.) Kt. 
s z h u  rendelet 6s a 18/1999. (IX. 21 .) 
Kt. s z h u  rendelet hatalyat veszti. 

T6th Mihaly Dr. Szeles Gabor 
polgarmester jegyzo 

A rendelet kihirdetve: 2000. majus 16-an. 

~ b r a h i m n ~  Turner Rita 
szewezbi irodavezet8 

(1) A rendelet a kihirdetes napjan, 2001. 
majus 1 5-611 lkp hatalyba. 

(2) A rendelet modositasokkal nem 
Crintett riszei valtozatlanul hatalyban 
maradnak. 
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kltalanos indo kolris 

Az onkormhnyzati biztos kirendelksenek es tevCkenysegenek rendjerol sz616 
1 312000 .(V. 16.) Kt. szamu rendelet (tovabbiakban: 0br.) mbdositisat a 
rendeletalkotasra felhatalmazist ad6, az allamhaztartas miikodCsi rendjkrol sz616 
2 1711 998.(XII.30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: Kr.) 200 1. januar 1-to1 hatalyos 
m6dosulasa tette sziikskgesse. 

Rkszletes indo kolas 

Az 1. 5 az 0br. 1. 5 (1) bekezdesenek uj szoveget hatarozza meg. A Kr. Mddositott 
szabalyozasanak megfeleloen rogziti az onkormanyzati biztos kotelezo kirendelesenek 
eseteit. 

A 2. 5 az 0br. (1)-(2) bekezdeseit uj sz~vegresszel egesziti ki. A kiegkszitesre az 
onkormhnyzati biztoskent jelolhetok korenek, a gazdasagi tarsasagokkal tortent 
kibovitkse miatt keriilt sor. 

Az 3. 5 a hatilybalCpks napjakknt a kihirdetks napjit jeloli meg. 




