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PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete

Az önkormányzati biztos kirendeléséről, kirendelése feltételeiről

Hatályba lépés napja: 2009. július 01.

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2009. június hó 02. napjától 2009. június hó 04. napjáig.

Pilis, 2009. június hó 04. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző
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Pilis Város Önkormányzatának
19/2009. (VI.04.) sz. önkormányzati rendelete
Az önkormányzati biztos kirendeléséről, kirendelése feltételeiről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) az
államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 124. § (2) bekezdésében nyert felhatalmazás alapján megalkotott, az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ámr.) 153. §
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az önkormányzati biztos kirendelésének és
tevékenységének egyes szabályairól a következő rendeletét alkotja meg:
I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A rendelet célja
1. §
A rendelet elfogadásának és megalkotásának célja az önkormányzati biztos kirendelésének
szabályozása, a kirendeléshez kapcsolódó eljárásrend kidolgozása és hatályba léptetése, ha a
települési önkormányzat elismert tartozásállománya az Ámr. 153. § (2) bekezdésében
meghatározott időt és mértéket eléri.
A rendelet hatálya
2. §
(1) A rendelet tárgyi hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, valamint az
Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló, önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerveire, továbbá az önállóan működő költségvetési szerveire, valamint a
Képviselő-testület által vállalt kötelező és önként vállalt (köz)szolgáltatási feladataira terjed
ki.
(2) A rendelet területi hatálya Pilis Város közigazgatási területére terjed ki.
II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK
3. §
Önkormányzati biztost kell kirendelni az Önkormányzat irányításában, és fenntartásában álló
helyi önkormányzati költségvetési szervhez (a továbbiakban: költségvetési szerv), ha az
Önkormányzat által fenntartott helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli
tartozásállományának mértéke eléri a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási
előirányzatának 10 %-át, vagy összege eléri
a, a Polgármesteri Hivatal esetében a bruttó 65 millió forintot,
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b, a Gubányi Károly Általános Iskola esetében a bruttó 25 millió forintot,
c, az Óvodai Intézmény esetében a bruttó 15 millió forintot,
d, a Kármán József Városi Könyvtár esetében a bruttó 1,5 millió forintot,
e, a Móricz Zsigmond Közösségi Ház esetében a bruttó 0,7 millió forintot.
4. §
(1) Az önkormányzati biztos kirendelésére vonatkozó szabályokat az Ámr. 153. §-a határozza
meg.
(2) A kezdeményező haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a település polgármesterét és
egyben kezdeményezni az önkormányzati biztos kirendelését, ha a költségvetési szerv
tartozásállománya elérte az 1. §-ban meghatározott mértéket és időtartamot.
(3) A költségvetési szerv vezetőjét a (2) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség abban az
esetben is terheli, ha a költségvetési szerv tartozásállománya az 1. §-ban meghatározott
mértéket 75 %-ban eléri.
(4) Az önállóan működő helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a (2) vagy (3)
bekezdés szerinti kezdeményezési (tájékoztatási) kötelezettségének a pénzügyi-gazdasági
feladatait ellátó, önállóan működő és gazdálkodó helyi önkormányzati költségvetési szerv
vezetője útján tesz eleget.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelését az Ámr. 153. §-ában meghatározott személyen
(szervezeten) túlmenően, kezdeményezheti az Önkormányzat képviselő-testületének bármely
más, állandó bizottsága is.
5. §
(1) A kijelölhető önkormányzati biztosra vonatkozó pozitív és negatív feltételrendszert az
Ámr. 150. §-a és az Ámr. 153. §-a határozza meg.
(2) A Képviselő-testület részére, az önkormányzati biztos kijelölésére irányuló előterjesztést a
település polgármestere írja alá.
(3) Az önkormányzati biztos személyének kijelöléséről a Képviselő-testület minősített
többségű szavazati aránnyal, határozattal dönt.
(4) A Képviselő-testület önkormányzati biztosként a központi jogszabályokban és a jelen
rendeletben meghatározott képesítési és egyéb feltételeknek megfelelő személyt rendel ki, - az
adott költségvetési szervhez.
(5) A kirendelés a Képviselő-testület határozatának a kirendelés és vizsgálat alá vont
költségvetési szerv vezetője általi, valamint a kirendelt személy általi kézhezvétele napján, együttesen hatályosul.
(6) A Képviselő-testület által kijelölt önkormányzati biztossal a polgármester megbízási
szerződést köt, és részére megbízólevelet ad át. A polgármester által nyújtandó megbízólevél
tartalmára az Ámr. 151. §-a az irányadó.

3

4
(7) A (6) bekezdés szerint megbízást a helyben szokásos módon közzé kell tenni. A helyben
szokásos közzététel szabályait Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testület Szervezeti
és Működési Szabályzata állapítja és határozza meg.
(8) A Képviselő-testület által eszközölt kirendelés, - legfeljebb 12 havi, határozott időtartamra
szól, és időtartama - a kijelölésre alapot adó feltételek további fennállása esetén - a Képviselőtestület döntése (határozata) alapján, ismételten meghosszabbítható.
(9) A kirendelés időbeli hatálya meghosszabbítására vonatkozó döntéshozatalra, az alap
kirendelés során előírt és meghatározott eljárásrend az irányadó.
(10) Az önkormányzati biztos megbízatásának – a megbízási szerződésben meghatározott
időtartama lejárata előtti - megszűntetéséről a Képviselő-testület dönt.
Az önkormányzati biztos jogai és kötelezettségei
6. §
(1) Az önkormányzati biztost - a feladatellátás során - megillető jogokat az Ámr. 151. §-a
határozza meg.
(2) Az önkormányzati biztost - a feladatellátás során - terhelő kötelezettségeket az Ámr. 151.
§-a határozza meg.
(3) Az önkormányzati biztos által, az adott helyi önkormányzati költségvetési szervnél
folytatott tevékenységéről szóló (írásbeli és szóbeli) beszámoló tartalmára és formájára az
Ámr. 151. §-a az irányadó.
Az önkormányzati biztos feladatellátásának finanszírozása
7. §
(1) A Képviselő-testület által kirendelt önkormányzati biztos kirendelésének költségeit az
Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal mindenkori igazgatási költségvetési kerete terhére
biztosítja.
(2) A Képviselő-testület döntésének keretei között, - az önkormányzati biztost megillető havi
megbízási díj összegét, a költségelszámolás rendjét és az abba bevonható költségek körét a
polgármester és az önkormányzati biztos-jelölt a megbízási szerződésben határozzák meg.
8. §
Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht. 124. §-a, valamint az Ámr. 150-153.
§-ai az irányadó, - amennyiben az Ámr. 153. § (8) bekezdése másként nem rendelkezik.
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III. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptető rendelkezés
9. §
(1) Az önkormányzati rendelet 2009. július 01. napján lép hatályba.
(2) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet rendelkezései figyelembevételével, - a
Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik.

Pilis, 2009. május hó 29. napján.

Szabó Márton
polgármester

dr. Csiki Gábor
jegyző

A rendelet kihirdetésre került:

Pilis, 2009. június hó 02. napján.

dr. Csiki Gábor
jegyző
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