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Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2011. (IV.29.) 

önkormányzati rendelete az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól  

 

 

Nagykőrös Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi 

XXXVIII. törvény 100/F. § (6) pontjában, valamint az államháztartás működési rendjéről 

szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 167. § (2), (3), és (5)-(7) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 

bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzati biztos kirendelésének és 

tevékenységének szabályairól az következőket rendeli el: 

 

1. § 

(1) E rendelet hatálya kiterjed Nagykőrös Város Önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervekre.  

(2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság 

véleményének kikérésével a képviselő-testület dönt. 

 

2. § 

(1) Önkormányzati biztosi feladatokkal jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot 

is meg lehet megbízni. Gazdasági társaság megbízása esetén meg kell határozni az 

önkormányzati biztosi tevékenységet végző alkalmazott vagy tag nevét. 

(2) Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket és gazdasági társaságokat a képviselő 

testület nyilvános pályázat alapján választja ki, tekintettel az államháztartás működési 

rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ámr.) 164. § (4) és 

(7) bekezdésében foglalt feltételekre. 

(3) A benyújtott pályázatokat a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság előzetesen 

megvizsgálja, és javaslatával együtt a képviselő-testület elé terjeszti. 

(4) Az adott költségvetési szervhez az önkormányzati biztost a Pénzügyi és 

Városüzemeltetési Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével a képviselő-

testület jelöli ki, meghatározva megbízatásának időtartamát és havi díjazásának összegét. 

(5) Az önkormányzati biztost a képviselő-testület döntése alapján a polgármester bízza meg, 

és ennek tényét egy helyi és egy regionális lapban teszi közzé. 

(6) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, költségtérítése a Polgármesteri 

Hivatal költségvetésében az e célra elkülönített előirányzatot terheli. 

 

3. § 

(1) Az önkormányzati biztosra, valamint azon költségvetési szervre, amelyhez 

önkormányzati biztost rendeltek ki az Ámr. 164. § (7) bekezdésében és 165. § (1)-(5) és 

(7) bekezdésében és 166. §-ban foglaltakat kell alkalmazni azzal, hogy 

a) az önkormányzati által készített az Ámr. 165. § (3) bekezdés c) pontjában 

meghatározott intézkedési tervet, valamint az Ámr. 165. § (5) bekezdésében 

foglalt, az önkormányzati biztos megbízásának megszűnésekor készítendő záró 

értékelést a Pénzügyi és Városüzemeltetési Bizottság véleményének kikérésével a 

képviselő-testület tárgyal meg és dönt annak elfogadásáról. A képviselő-testület 

ülésére az érintett költségvetési szerv vezetőjét is meg kell hívni. 

b) az önkormányzati biztos tevékenységéről a képviselő-testületnek havonta - 

munkájának a költségvetési szerv által történő akadályoztatása esetén soron kívül 

-  köteles beszámolni, az Ámr. 165. § (4) bekezdésében részletezett tartalommal. 
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(2) A polgármester a képviselő-testület által elfogadott, az adósság újraképződését 

megakadályozó záró intézkedési tervben foglaltak végrehajtására az elfogadást követő 

tizenöt napon belül köteles írásban megtenni a szükséges intézkedéseket, valamint 

kezdeményezni az érintett szervnél azok megtételét.  

(3) A költségvetési szerv vezetője köteles az önkormányzati biztos az Ámr. 165. § (2) 

bekezdésében foglalt jogai teljesítését elősegíteni, részére biztosítani:  

a) az épületbe, helyiségekbe való állandó bejutást,  

b) irodahelyiséget, a munkavégzés személyi (ügyviteli alkalmazott) és tárgyi 

feltételeit. 

(4) Az önkormányzati biztos megbízatásának megszüntetésére - a megbízási szerződésben 

meghatározott időtartam letelte előtt - akkor kerülhet sor, ha  

a) a költségvetési szervnek a szokásos, valamint a szerződésekben foglalt fizetési 

határidőkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása nincs, 

b) működése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást nem eredményezett az 

önkormányzati biztosnak felróható okok miatt, 

c) a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos 

közreműködésével sem javítható. 

(5) A képviselő-testület a (2) intézkedések eredménytelensége esetén jogosult: 

a) a (4) bekezdés b) pontjában foglalt esetben új önkormányzati biztos kinevezéséről 

gondoskodni, 

b) a (4) bekezdés c) pontja szerinti esetne intézkedést kezdeményez a költségvetési 

szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, vagy a költségvetési szerv 

megszüntetésére. 

 

4. § 

(1) Amennyiben a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. 

törvény 4. §-a szerinti adósságrendezési eljárást kezdeményeztek önkormányzatnál, az 

önkormányzati biztos további foglalkoztatásáról – a pénzügyi gondnok egyetértésével – a 

képviselő-testület dönt. 

(2) Az önkormányzati biztos továbbfoglalkoztatása esetén az adósságrendezési eljárás 

megindítását követen az önkormányzati biztos tevékenységét a pénzügyi gondnokkal 

egyeztetett módon végzi. A pénzügyi gondnok és az önkormányzati biztos 

tevékenységének összehangolását az önkormányzati biztos megbízásának módosításával 

írásba kell foglalni, melyre a polgármester jogosult. Az önkormányzati biztos 

beszámolóját a pénzügyi biztosnak is megküldi. 

 

5. § 

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagykőrös Város Önkormányzat 

41/2008. (X.31.) ÖT. sz. rendelete az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól. 

 

Nagykőrös, 2011. április 29. 

 

 

 

 Dr. Czira Szabolcs  Dr. Nyíkos Sára 

 polgármester jegyző 


