9/1997.(V.23.) Hev. Ör. rendelet
az önkormányzati biztos kirendelésérıl.1
Heves Város Önkormányzata a 212/1996 (XII. 23.) sz. Korm. rendelettel módosított 156/1995.
(XII. 26) sz. Korm. rend. alapján helyi rendeletet alkot a felügyelete alá tartozó költségvetési
szervekhez - szükség esetén - Önkormányzati biztos kirendelésérıl .
1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed :
Az önkormányzat önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkezı költségvetési szerveire, illetve a
hozzárendelt részben önállóan gazdálkodó intézményekre is.
2. § (1) Heves Város Képviselı-testülete önkormányzati biztost jelöl ki a felügyelete alá tartozó
költségvetési szervekhez, amennyiben annak elismert tartozás állománya eléri a 30 napot és
mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási elıirányzatának 5%-át.
(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert tartozás állománya
elérése esetén a képviselı-testületnél kezdeményezi
a) az önkormányzat képviselı-testületének pénzügyi bizottsága,
b) a polgármester,
c) a helyi önkormányzat jegyzıje a polgármesteren keresztül,
d) a helyi önkormányzat képviselı-testülete által megbízott könyvvizsgáló,
e) a költségvetési szerv vezetıje .
(3) Önkormányzati biztos az a büntetlen elıélető magyar állampolgár lehet, aki felsıfokú pénzügyi
számviteli iskolai végzettséggel és a kijelölés évét megelızı 10 évben legalább 5 éves költségvetési
gyakorlattal rendelkezik.
(4) Az önkormányzati biztost a jelölhetı személyek közül a Képviselı-testület döntése alapján a
polgármester bízza meg és ennek tényét a helyben szokásos módon teszik közzé.
3. § (1) Önkormányzati biztosként nem jelölhetı ki :
a) aki az adott költségvetési szerv dolgozója,
b) aki a kijelölést megelızı 3 évben az adott költségvetési szerv dolgozója volt,
c) aki rendszeres és tartós megbízási vagy vállalkozási jogviszonyban áll, vagy állt a kirendelést
megelızı 3 évben az adott költségvetési szervnél,
d) aki az (1) bekezdésben megállapított tartozásállomány jogosultjai tekintetében családi kapcsolat,
üzletei érdekeltség vagy munkavégzésre irányuló jogviszony miatt érintett.
e) a költségvetési szerv vezetıjének, gazdasági vezetıjének vagy dolgozójának a Polgári
Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi törvény 685. §-ának b) pontja szerint hozzátartozója e
minıségének fennállása alatt, illetve annak megszőnésétıl számított 3 évig.
4. § (1) Az önkormányzati biztossal megbízási szerzıdést kell kötni, és megbízólevéllel kell
ellátni. A megbízólevélnek tartalmaznia kell
a) a költségvetési szerv megnevezését, székhelyét,
b) a megbízás idıtartamát,
c) az önkormányzati biztos feladati jogkörét.
(2) Az önkormányzati biztos jogosult a gazdálkodással összefüggésben
a) a költségvetési szerv vezetıitıl és valamennyi dolgozójától írásbeli és szóbeli tájékoztatást
kérni,
b) a költségvetési szerv valamennyi okmányába betekinteni, arról másolatot, kivonatot készíttetni,
c) a költségvetési szerv valamennyi helyiségébe belépni,
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d) rögzíteni a kötelezettségvállalás, utalványozás ellenjegyzés és érvényesítés megbízásának
idıtartama alatti eljárási szabályait,
e) a kötelezettségvállalás, az utalványozás ellenjegyzését megtagadni, ha azzal nem ért egyet,
f) szakértıt igénybe venni,
(3) A önkormányzati biztos köteles
a) megbízatásának idıpontjától kezdve figyelemmel kísérni a költségvetési szerv gazdálkodását, a
jogszabályokban elıírt feladatainak ellátását,
b) feltárni azokat az okokat, amelyek a tartós fizetésképtelenséghez vezettek,
c) a tartozásállomány felszámolására a gazdálkodás egyensúlyának biztosítására , a követelések
behajtására, ezek ütemezésére intézkedéseket kezdeményezni oly módon, hogy azok az
alaptevékenység ellátását ne akadályozzák,
d) intézkedési tervet kidolgozni - a költségvetési szervvel, illetve a fejezet felügyeletét ellátó
szervvel együttmőködve - a gazdálkodás a feladatellátás hosszabb távú ésszerősítésére,
e) a c) pontban foglaltak megvalósítása érdekében részt venni az intézmény felügyeletét ellátó
szervvel, az adóhatósággal, a társadalombiztosítási önkormányzatokkal, a vám és pénzügyırség
szerveivel, a szállítókkal a megrendelıkkel folytatott egyeztetı tárgyalásokon,
f) kezdeményezni a költségvetési szerv vezetıjének, valamint gazdasági vezetıjének a munkából
való felfüggesztését, illetve felmentését, ha megállapítja, hogy a tartozásállomány nevezetteknek
felróható okok miatt jött létre,
g) a titoktartási kötelezettségre vonatkozó szabályok betartására.
(4) Az önkormányzati biztos tevékenységérıl a kijelölı szervnek és intézmény felügyeletét ellátó
szerv vezetıjének havonta - munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása estén soron
kívül - beszámol. A beszámolóban számot kell adni a megtett intézkedésekrıl, a tartozásállomány,
a kintlévıségek alakulásáról, illetve javaslatot tenni e szervek hatáskörébe tartozó intézkedésekre.
(5) A költségvetési szerv vezetıje köteles a önkormányzati biztos (2) bekezdésben foglalt jogai
teljesítését elısegíteni, részére biztosítani :
a) az épületbe, helyiségekbe való állandó bejutást,
b) irodahelyiséget, a munkavégzés személyi (ügyviteli alkalmazott) és tárgyi feltételeit
(kommunikációs, irodai eszközök, stb.
(6) A önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére - a megbízási szerzıdésben
meghatározott idıtartam letelte elıtt - akkor kerülhet sor, ha
a) a költségvetési szervnek a szokásos, illetve a szerzıdésekben (megállapodásokban) foglalt
fizetési határidıkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs,
b) mőködése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást nem eredményezett az önkormányzati
biztosra felróható okok miatt, vagy
c) a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos közremőködésével sem
javítható.
5. § (1) Az önkormányzati biztos kijelölésével összefüggı valamennyi kiadás az önkormányzat
költségvetését terheli a képviselıtestület mőködését biztosító elıirányzatból külön e célra
elkülönített összegbıl.
(2) Az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott, megszüntetett, módosított
szerzıdésekkel összefüggésben keletkezı költségek az adott költségvetési szervet terhelik.
(3) Az önkormányzati biztost megilletı havi megbízási összegét, a költségelszámolás rendjét és az
abban bevonható költségek körét a megbízási szerzıdés tartalmazza. A havi megbízási díj összege
nem lehet kevesebb, mint azon költségvetési szerv vezetıjének havi alapilletménye, ahová az
önkormányzati biztost kijelölték.
6. § Ezen rendelet 1997. július 1-én lép hatályba. Kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.
Heves, 1997. május 23.
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