Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2018.(V.15.) számú önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos megbízásáról

Ócsárd Község Önkormányzat Képviselő-testülete, az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV törvény 71.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§
E rendelet hatálya kiterjed Ócsárd Község Önkormányzatra, valamint az irányítása alá tartozó
költségvetési szervekre.
2.§
Önkormányzati biztost kell megbízni akkor, ha az önkormányzat, illetve irányítása alá tartozó
költségvetési szerv 30 napon túli lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke
eléri az éves eredeti költségvetési előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió forintot és a
tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.
3.§
(1) Az önkormányzat, továbbá költségvetési szervei kötelesek az általuk elismert és
esedékességet követő 30 napon túli tartozásállomány hó végi alakulásáról az 1.
mellékletnek megfelelő adatszolgáltatást, valamint a 2. melléklet szerinti nyilatkozatot
megküldeni a Görcsönyi Közös Önkormányzati Hivatal részére a tárgyhót követő
hónap 10. napjáig.
(2) Az értesítésnek tartalmaznia kell a 30 napon túli elismert tartozásállomány összesített
összegét, annak tételes részletezését, és a tartozásállomány megszüntetése érdekében
tett intézkedések felsorolását.
4.§
(1) Az önkormányzati biztos kinevezését kezdeményezheti az 1.§-ban meghatározott
tartozásállomány elérése esetén:
a.) polgármester
b.) jegyző, a polgármesteren keresztül
c.) a helyi képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló
d.) a költségvetési szerv vezetője

5.§
(1) Önkormányzati biztos lehet a büntetlen előéletű magyar állampolgár, aki felsőfokú
végzettséggel rendelkezik és a kijelölést megelőző 10 évben legalább 5 éves
költségvetési gyakorlattal rendelkezik.
(2) Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló pályázati kiírást egy megyei lapban
és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni.
(3) A pályázati ajánlatok alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelő jelöltek közül a
Képviselő-testület által kijelölt személlyel a polgármester határozott időtartamra köt
szerződést, és kiállítja az önkormányzati biztos részére a megbízólevelet.

(4) A megbízási díj havi összegét és a költségelszámolás rendjét a képviselő-testület
határozza meg. Az önkormányzati biztos tevékenységével összefüggő,
önkormányzatot terhelő kiadások fedezetének biztosításáról, az adott évre elfogadott
költségvetési rendelet szabályai szerint a polgármester gondoskodik.
6.§
(1) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati biztos
kirendeléséről szóló 11/1998. (XII.4.) számú önkormányzati rendelet.

Ócsárd, 2018.04.27.

Keserű Zoltán
polgármester

Szauer Tímea
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Ócsárd, 2018.05.15.
Szauer Tímea
jegyző

1. melléklet a ……. rendelethez
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve:
Számlaszám:
Adatszolgáltatás időszaka:
Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat (ezer Ft-ban)
Eredeti éves költségvetési kiadási előirányzat 10%-a (ezer Ft-ban)

Tartozás
állomány
megnevezése
1

Fordulónapi
tartozás
állomány (ezer
Ft-ban)
2

1-30 nap

3

Tartozásállomány
31-60 nap
60 napon túli

4

5

30 napon túli
állomány
összesen
6

Dátum: _______________________
___________________________

___________________________

költségvetési szerv vezetője

Gazdasági vezető
2. melléklet a ……………….) rendelethez

Költségvetési szerv neve:

Számlaszám:

Adatszolgáltatás időszaka:

év

hó

Kijelentjük, hogy
1. az ………………év……………………….hó…………nap
állapot szerinti adatszolgáltatásban …………………… ezer Ft összegben jelzett 30 napon túli
tartozásállományt a tárgyhót követő naptól számított egy hónapon belül pénzügyileg úgy
rendezzük, hogy a lejárt időtartama egyetlenegy tartozás esetén se haladja meg a 30 napot,
2. ha az 1. pontban foglaltakat teljesíteni nem tudjuk, akkor az érintett tartozásra
vonatkozóan legkésőbb a 30. napon írásban tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatalt.

…………………………………..
dátum
…………………………………..
gazdasági vezető

……………………………………………
költségvetési szerv vezetője

