
MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/1999.(IV.28.)ÖK. 
rendelete 

 
az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről 

 
 

Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló – többször módosított – 1992.évi XXXVIII. Törvény 
98.§ (6) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az 
államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30.) Kormányrendelet 
153. §-ában foglaltakra , az önkormányzati biztos kirendelésének és 
tevékenységének rendjét az alábbiak szerint szabályozza. 
 
1. § (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni a Medgyesegyháza Nagyközség 

Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (továbbiakban: 
költségvetési szerv), ha annak elismert, az esedékességet követő 30 napon 
túli tartozásállománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési 
kiadási előirányzatának 2 %-át, vagy összege meghaladja 2.000.000 forintot.  
 
  (2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt 
elismert tartozásállomány elérése esetén a Képviselő-testületnél  

a./ a helyi önkormányzat jegyzője a polgármesteren keresztül,   
b./ a költségvetési szerv vezetője 

     kezdeményezi. 
 
  (3) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Pénzügyi Bizottság 
javaslatának figyelembe vételével a Képviselő-testület dönt. 
 

2. §. (1) A költségvetési szervek havonta a tárgyhót követő 10-ig az 1. sz. 
melléklet szerinti adatszolgáltatást kötelesek megküldeni az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának az elismert 
tartozásállományokról (nemleges adat esetén is), illetve soron kívül 
amennyiben a két adatszolgáltatási időszak között tartozásállománya 
kimeríti az 1. §. (1) bekezdésében rögzítetteket. 

 
(2) Amennyiben a tartozásállomány a 60 napot meghaladja a költségvetési 
szerv  az adatszolgáltatást haladéktalanul köteles megküldeni az 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának. 
 
(3) A jegyző a tárgyhót követő soros testületi ülést megelőzően 
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tájékoztatást ad a  Pénzügyi Bizottságnak a költségvetési szervek 
tartozásállományáról, a tartozásállomány megszüntetésére tett 
intézkedésekről.  

 
 

3. §. (1) Az önkormányzati biztos  személyét – figyelembe véve a 
217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet 153. §. (4) bekezdését -  a Pénzügyi 
Bizottság javaslatának figyelembe vételével a Képviselő-testület jelöli ki. 

 
     (2) A Képviselő-testület által kijelölt önkormányzati biztost a 
polgármester bízza meg, melynek tényét a helyben szokásos módon 
közzéteszi (Művelődési Ház Könyvtára).  
 
     (3) 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 alapilletménye, 
ahová az önkormányzati biztost kijelölték.  
 
    (4) Az önkormányzat biztos kirendelésével összefüggő valamennyi 
kiadás – a megbízási szerződésben rögzített megbízási díjon és járulékain, 
valamint költségtérítésén kívül – a költségvetési szervet terheli. 
 
   (5) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, költségtérítése a 
Polgármesteri Hivatalt terheli. 
 
   (6) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a Pénzügyi Bizottságnak 
és a polgármesternek havonta – munkájának költségvetési szerv általi 
akadályoztatása esetén soron kívül – köteles beszámolni, figyelembe véve 
a Pénzügyi Bizottság által meghatározott tartalmi követelményeket.  
 

4. §. (1) Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a 
polgármestert és a Pénzügyi Bizottságot 

a./ ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárás 
kezdeményeztek, 
b./ a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi 
XXV. törvény 5. §. /1/ bekezdésében foglalt helyzet fennállása esetén,   
 
egyidejűleg javaslatot tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges 
intézkedésekről.  
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5. §. (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép életbe. 
 
 
 
Medgyesegyháza, 1999. április 20. 
 
  Nagy Béla s.k.,     Gácsér Béla s.k., 
   polgármester          jegyző 

 
 
 
 
 

Záradék: 
A rendelet kihirdetése 1999. április 28-án megtörtént. 
 
Medgyesegyháza, 1999. április 28. 
 
    
         Gácsér Béla 
              jegyzõ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. sz. melléklet a ………Ök. rendelethez 
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Adatszolgáltatás a Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat 

felügyelete alá tartozó költségvetési szerv által elismert tartozásállományról 
     

Költségvetési szerv neve:     
   
   számlaszáma:                  
                     
   
     Adatszolgáltatás időszaka:        év      hó 
   
    Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzata ezer Ft-ban:    
             
   
    Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzata …..%-a ezer Ft-ban:  
               
   
 
Sorsz. Tartozásállomány 

megnevezése 
Fordulónapi 

összes 
tartozásáll. 

eFt-ban 

Ebből lejárt határidejű tartozásáll. 
   1-30 nap                    31-60 nap 

közötti állomány 

1. 2. 3. 4. 5. 
1. Állammal szembeni tartozások    
2. Központi költségvetési 

szervekkel szembeni tartozás 
   

3. Elkülönített állami 
pénzalalpokkal szembeni 
tartozás 

   

4. TB alapokkal szembeni 
tartozás 

   

5. Tartozásállomány 
önkormányzatok és 
intézmények felé 

   

6. Egyéb tartozásállomány    
7. Ö s s z e s e n :    

              
 
                 
          P. H.       
 
 
 
Medgyesegyháza, 1999. ………….. 

 
 
gazdasági vezető    vezető (igazgató) 
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MEDGYESEGYHÁZA NAGYKÖZSÉGI 
ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 
 

14/1999.(IV.28.)ÖK. 
 
 
 
 
 

rendelet-tervezete 
 

 


