
 

 

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

23/1997. (IX.23.) Ökr. számú 
r e n d e l e t e 

 
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEIHEZ 

ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS KIRENDELÉSÉNEK FELTÉTELEIRŐL 
 
(A 27/1997. (XI.12.) Ökr., a 12/2004. (IV. 5.) számú, valamint a 25/2004. (X.5.) 
rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szöveg.)  
 
 
A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. §-
ában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 98. § (6) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi önkormányzati rendeletet 
alkotja: 

 
A rendelet hatálya 

 
1. § 

 
E rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott költségvetési 
szervekre, intézményekre. 

 
 

Az önkormányzati biztos kirendelésének feltételei 
2. § 

 
(1) A képviselő-testület az 1. §-ban megjelölt költségvetési szervekhez 

önkormányzati biztost rendel ki, amennyiben a helyi önkormányzatok 
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti 
adósságrendezési eljárást az önkormányzat vagy hitelező nem 
kezdeményezték. 

 
(2) A képviselő-testület költségvetési szervhez önkormányzati biztost rendel ki, 

ha annak folyamatosan 28 napig elismert tartozásállományában van 30 
napon túli tartozás, mértékét tekintve pedig meghaladja a költségvetési 
szerv eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, de legalább 60 millió Ft-ot. 

 
(3) A kincstári biztost megillető havi megbízási díj összegét, költségelszámolás 



 

 

rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés 
tartalmazza. A havi megbízási díj összege azonos annak a költségvetési 
szerv vezetőjének havi alapilletményével, amelyhez az önkormányzati 
biztost kirendelték. 

 
Az önkormányzati biztos működése 

3. § 
 
(1) Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére, a kijelölhető 

önkormányzati biztos személyére, díjazására, jogaira és kötelezettségeire az 
Áht. 98. § (5) bekezdésében, valamint a 217/1998. (XII. 30.) Korm.sz. 
rendelet 150.§ (7)  bekezdése, 151. és 153. §-aiban foglaltakat kell 
alkalmazni. 

 
(2) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére - a megbízási 

szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – a 217/1998. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 151. § (9) bekezdésében felsorolt esetekben kerül sor. 

 
(3) Megszűnik az önkormányzati biztos megbízatása, ha időközben az 1996. 

évi XXV. tv. szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek a 
költségvetési szervnél. Ezen megbízatás megszűnése esetén az 
önkormányzati biztos az adósságrendezési eljárásban kijelölt pénzügyi 
gondnokkal számol el.  

 
 

Adatszolgáltatás rendje 
 

4. § 
 
(1) Az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervek vezetői a rendelet 1.sz. 

melléklete szerint havonta, a tárgyhónapot követő 10. napjáig elismert 
tartozás állományukról a polgármesternek adatot kötelesek szolgáltatni. 

 
(2) A 2. § (1) bekezdésében szabályozott mértékű tartozásállomány elérése 

esetén a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul tájékoztatni köteles a 
polgármestert. 

 
(3) A polgármester a 2. §-ban szabályozott időtartamú és mértékű 

tartozásállomány elérése esetén, legkésőbb 30 napon belül összehívja a 
képviselő-testületet. 



 

 

 
(4) A képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg a 217/1998. 

(XII. 30.) Korm. rendelet 151. § (1) bekezdésében meghatározott szerződési 
tartalommal a jelölhető személyek közül  -a pénzügyi és ellenőrzési 
bizottság javaslatára – az önkormányzati biztost.  

 
Záró rendelkezések 

 
5. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 1997. évi 
gazdálkodás során, majd folyamatosan kell alkalmazni.  
 
Komló, 1997. szeptember 18.  
 
 
 
 
 
 dr. Somogyi Károly s.k.    Szarka Elemér s.k.  
           jegyző         polgármester 


