
24/2003. (X. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

Budapest-Csepel Önkormányzata az önkormányzati biztos
kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 15/2001. (V. 15.)

rendelettel módosított 13/2000. (V. 16.) rendelet módosításáról

Budapest-Csepel Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény 98. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel
az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  módosított  217/1998.  (XII.  30.)  Korm.
rendelet  153.  §-ában  foglaltakra,  az  önkormányzati  biztos  kirendelésének  és
tevékenységének rendjét az alábbiak szerint szabályozza:

1. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni 
a) a  Budapest-Csepel  Önkormányzata  felügyelete  alá  tartozó,  általa  finanszírozott

költségvetési  szervhez  (továbbiakban:  költségvetési  szerv),  ha  30  napon  túli
tartozásállományának a mértéke eléri  az éves eredeti  előirányzatának 10 %-át,  vagy 50
millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani.

b) az  Országos  Egészségbiztosítási  Pénztár  (továbbiakban:  OEP  által  finanszírozott
költségvetési szervhez, ha a 30 napon túli tartozásállományának a mértéke eléri az éves
eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy 50 millió forintot, és e tartozását egy hónap alatt
nem képes 30 nap alá szorítani.

(2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság dönt.
2.  §  (1)  A költségvetési  szervek,  beleértve  az  OEP által  finanszírozott  költségvetési

szervet  is,  havonta,  a  tárgyhót  követő  hó  10-ig  az  1.  számú  melléklet  szerinti
adatszolgáltatást  és  a 2.  számú melléklet  szerinti  nyilatkozatot  kötelesek megküldeni  a
Polgármesteri Hivatalnak az elismert tartozásállományukról.

(2)  A  költségvetési  szervek  vezetői  az  (1)  bekezdés  szerinti  adatszolgáltatással
egyidejűleg  illetve  az  adatszolgáltatások  megküldése  közötti  időszakban  is  kötelesek
önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az adatszolgáltatásban az  elismert
és  az  esedékességet  követő  30  napon  túli  tartozásállományuk meghaladja  az  1.  §-ban
rögzített időt és mértéket.

(3) A polgármester a tárgyhót követő hó  20-ig 
a)  tájékoztatást  ad  a  Pénzügyi  Ellenőrzési  Bizottság  felé  az  (1)  bekezdés  szerinti

adatszolgáltatások  alapján  a  költségvetési  szervek  elismert   tartozásállományáról,  a
tartozásállomány megszüntetésére tett intézkedésekről.

b)  a  tájékoztatóban  egyidejűleg,  illetve  az  intézményvezetők  jelzését  követő  ülésen
kezdeményezést  tesz  a  Pénzügyi  Ellenőrzési   Bizottságnál  az  önkormányzati  biztos
kirendelésére az 1. §-ban foglalt elismert tartozásállománnyal rendelkező intézményhez.



3.  §  (1)  Az  önkormányzati  biztosnak  jelölhető  személyeket,  illetve  gazdasági
társaságokat  a  Pénzügyi Ellenőrzési  Bizottság  nyilvános pályázat  alapján választja  ki,
figyelemmel  a  217/1998.  (XII.  30.)  Korm.  rendelet   153.  §  (4)-(5)  bekezdéseiben
előírtakra. 

A  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Közbeszerzési  Bizottság  közreműködik  a  jelölhető
személyek,  illetve  gazdasági  társaságok  közül  az  önkormányzati  biztosnak  jelölhető
személyek  kiválasztásában.  A  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság  javaslatot  tesz  a
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnak az OEP által finanszírozott intézmény esetében az OEP
kérésére  az  önkormányzati  biztos  kijelölésére,  valamint  az  önkormányzati  biztos
feladatainak és jogosítványainak meghatározására. 

A jelölhető személyek vagy gazdasági társaságok nevét a helyben szokásos módon kell
közzétenni.

(2)  A  Pénzügyi  Ellenőrzési  Bizottság az  (1)  bekezdésben  megjelölt  személyek,
gazdasági társaságok közül, figyelemmel a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet  150. § (5)
és (7) bekezdéseiben előírtakra, határozott időtartamra jelöli ki az önkormányzati biztost
az  adott  költségvetési  szervhez,  illetve az  önkormányzati  biztos  javaslatára  dönt  külső
szakértő  igénybevételéről.  A  Pénzügyi,  Költségvetési  és  Közbeszerzési  Bizottság
véleményt nyilvánít az önkormányzati biztos által javasolt külső szakértő igénybevételéről.
Gazdasági társaság kijelölésekor az adott megbízásért egyszemélyben felelős természetes
személyt is meg kell  nevezni.  Az OEP által  finanszírozott  intézmény esetében az OEP
kérésére,  illetve  Pénzügyi  Ellenőrzési  Bizottság  a  Szociális  és  Egészségügyi  Bizottság
véleményének előzetes kikérésével jelöli ki az önkormányzati biztost.

(3) A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság által kijelölt önkormányzati biztost a polgármester
bízza meg. Az önkormányzati biztos megbízásának tényét a helyben 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 vezetőjének havi
illetménye, ahová az önkormányzati biztost kijelölték.

(5)  Az  önkormányzati  biztos  kirendelésével  összefüggő  valamennyi  kiadás   -  a
megbízási  szerződésben  rögzített  megbízási  díjon  és  járulékain,  valamint  a
költségtérítéseken kívül - a költségvetési szervet terheli. 

(6) Az önkormányzati  biztos megbízási  díja, járulékai,  költségtérítése, valamint külső
szakértő díja és járuléka a Polgármesteri Hivatal költségvetésében  a személyi juttatások
előirányzatot terheli. 

(7)  Az  önkormányzati  biztosra,  illetve  azon  költségvetési  szervre,  amelyhez
önkormányzati biztost rendelnek ki, a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (1)-(5),
(8)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni azzal, hogy:

a) az OEP által  finanszírozott  intézményeknél a 217/1998.  (XII. 30.)  Korm. rendelet
151.  §  (2)  bekezdésében  foglaltakon  túl,  az  önkormányzati  biztos  feladatait  és
jogosítványait  a Pénzügyi Ellenőrzési  Bizottság,  a  Szociális  és Egészségügyi Bizottság
véleményének  kikérésével határozza meg;

b) az önkormányzati biztos a tevékenységéről a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságnak és a
polgármesternek havonta - munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén
soron kívül - köteles beszámolni;

c) az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetéséről - a megbízási szerződésben
meghatározott időtartam letelte  előtt - a  217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet  151. § (9)
bekezdésében felsorolt esetekben a Pénzügyi Ellenőrzési  Bizottság dönt, és egyidejűleg

- a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet  151. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt esetben
új önkormányzati biztost jelöl ki,

- a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet  151. § (9) bekezdés c./ pontja szerinti esetben
intézkedést  kezdeményez  a  képviselő-testületnél  a  költségvetési  szerv  pénzügyi
helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére

2



- a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet  151. § (9) bekezdés c./ pontja szerinti esetben
intézkedést  kezdeményez  a  képviselő-testületnél  a  költségvetési  szerv  pénzügyi
helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszüntetésére;

d) az önkormányzati biztos munkavégzése során a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet
151. § (2) bekezdés c) pontjában rögzített jogát csak az alaptevékenység zavarása nélkül
gyakorolhatja. 

4. §  Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni  a polgármestert és a
Pénzügyi Ellenőrzési Bizottságot:

a) ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek,
b) a helyi  önkormányzatok  adósságrendezési  eljárásáról  szóló 1996. 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 a kihirdetése napján, 2003. október 21-én  lép hatályba.
A rendelet 5. § (2), (3) és (4) bekezdése hatályát veszti.
A rendelet módosításokkal nem érintett részei változatlanul hatályban maradnak.
(2)  Budapest-Csepel  Önkormányzata  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatáról  szóló

5/1995. (III. 7.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete (a továbbiakban: SZMSZ)
4/D.  számú  melléklete  a  Budapest-Csepel  Önkormányzata  Képviselő-testülete  által  a
Szociális  és  Egészségügyi  Bizottságra  átruházott  hatáskörök  jegyzéke  negyedik
bekezdésként kiegészül a következő  szövegrésszel „13/2000. (V. 16.) Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelete alapján javaslatot tesz a Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság felé
az önkormányzati biztos kijelölésére, valamint  az önkormányzati  biztos  feladatainak és
jogosítványainak meghatározására”.

(3) Az SZMSZ  4/C. számú melléklete a Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-
testülete  által  a  Pénzügyi  és  Vállalkozási  Bizottságra  átruházott  hatáskörök  jegyzéke
kilencedik bekezdése - 8/1997. (IV. 22.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 1.
§ (2) - a következőre változik:  „13/2000. (V. 16.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt.
rendelete  1.  §  (2)  bekezdés”. A tizenkettedik  bekezdése -  8/1997.  (IV. 22.)  Budapest-
Csepel Önkormányzata Kt. rendelete 1. § (2) - a következőre változik: „13/2000. (V. 16.)
Kt. számú rendelet 1. § (2) bekezdés”.  Kiegészül tizennegyedik bekezdésként a következő
szövegrésszel:  „Dönt  az  önkormányzati  biztos  javaslatára  külső  szakértő
igénybevételéről”.
A  rendelet  hatálybalépésével  egyidejűleg  a  8/1997.  (IV.  22.)  Budapest-Csepel
Önkormányzata Kt. rendelete és a 18/1999. (IX. 21.) Budapest-Csepel Önkormányzata Kt.
rendelete hatályát veszti. 

Tóth Mihály
Polgármester

Dr. Szeles Gábor
Jegyző

A rendelet kihirdetve: 2003. október 21-én.

Ábrahámné Turner Rita
Szervezési irodavezető
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INDOKOLÁS

Általános indokolás

Budapest-Csepel Önkormányzata az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992.
évi XXXVIII. törvény 98. § (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel
az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló,  módosított  217/1998.  (XII.  30.)  Korm.
rendelet  153.  §-ában  foglaltakra,  az  önkormányzati  biztos  kirendelésének  és
tevékenységnek rendjét szabályozza. 

Részletes indokolás

Az  1.  §  (1)  bekezdése  rögzíti  az  önkormányzati  biztos  kirendelési  kötelezettségét.  A
javasolt  szabályozás  kettős  korlátot  jelent,  a  költségvetés  kiadási  előirányzat  10  %-át
meghaladó 30 napon túli tartozásállománynál akkor is fennáll a kirendelési kötelezettség,
ha az nem éri el az 50 millió forintot. 
Az 1. § (2) bekezdése az önkormányzati biztos kijelölésének jogát a Pénzügyi Ellenőrzési
Bizottságra ruházza át.
A  2.  §  (1)  bekezdése a  költségvetési  szervek  adatszolgáltatási,  tájékoztatási
kötelezettségét rögzíti az elismert tartozásállományról, a kapcsolódó 1. számú mellékletre
és 2. számú mellékletre vonatkozóan.
A  2.  §  (2)  bekezdése előírja  az  intézményvezetők  részére  az  önkormányzati  biztos
kirendelésnek kezdeményezését. 
A  2. § (3) bekezdése a polgármester tájékoztatási kötelezettségét rögzíti a költségvetési
szervek  elismert  tartozásállományáról  és  kötelező  előírást  ad  az  önkormányzati  biztos
kirendelésnek kezdeményezésére. 
A  3.  §  (1)  bekezdésében nyilvános  pályáztatáshoz  köti  az  önkormányzati  biztosnak
jelölhető személyek és gazdasági társaságok kiválasztását,  és előírja a jelölhető személyek
és gazdasági társaságok nevének a helyben szokásos módon történő megjelentetését. 
A  3.  §  (2)  bekezdésében  meghatározza  az  önkormányzati  biztos  kijelölésének
szempontjait,  feltételeit,  valamint  döntési  kötelezettséget  ír  elő  külső  szakértő
igénybevételéről az önkormányzati biztos javaslata alapján. 
A 3. § (3) bekezdésében rögzíti, hogy az önkormányzati biztost a polgármester bízza meg.
Előírja a megbízás tényének a helyben szokásos módon történő megjelentetését. 
A  3.  §  (4)-(6)  bekezdéseiben  szabályozza  az  önkormányzati  biztos,  valamint  a  külső
szakértő kirendelésével összefüggő kiadások viselésének rendjét, előírja az önkormányzati
biztos  megbízási  díjának  és  járulékának,  illetve  a  költségtérítésének  a  megbízási
szerződésben történő szabályozási kötelezettségét, a megbízási díj alsó határát. 
A 3. § (7) bekezdésében az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervekre,
amelyekhez önkormányzati biztost rendelnek ki, érvényben tartja a 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rendelet 151. § (1)-(5), (7)-(9) bekezdéseiben foglaltakat.
A  4.  § az  önkormányzati  biztos  tájékoztatási  és  javaslattételi  kötelezettségét  rögzíti
azokban  az  esetekben,  amikor  adósságrendezési  eljárást  kezdeményeztek,  illetve
adósságrendezési eljárás kezdeményezésére feljogosító helyzet áll elő.
Az 5. § (1) bekezdése a rendelet hatálybalépéséről intézkedik. 
Az  5  §  (2)-(3)  bekezdése a  hatáskör  telepítés,  illetve  a  jogszabály  változása  miatt
szükségessé váló SZMSZ módosítást tartalmazza. 
Az  5.  §.  (4)  bekezdése az  eddigi  szabályozások  egyidejű  hatályon kívül  helyezéséről
gondoskodik. 
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