58/1999. (XII.24.) sz. önk. rendelet*

az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről

Budapest Józsefvárosi 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.) Korm.
rendelet (továbbiakban: Kr.) 153. §-ában foglaltakra, az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjét az alábbiak szerint szabályozza.
1.§

(1) Önkormányzati biztost kell kirendelni:
a) a Józsefvárosi Önkormányzat felügyelete alá tartozó, általa finanszírozott költségvetési
szervekhez (továbbiakban: költségvetési szerv), ha annak folyamatosan 28 napig elismert, az
esedékességet követő 30 napon túli tartozásállománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti
költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió forintot.
b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban: OEP) által finanszírozott költségvetési szervhez, ha annak folyamatosan 28 napig elismert, az esedékességet követő 30
napon túli tartozásállománya meghaladja a tárgyévi éves eredeti költségvetési kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy összege meghaladja az 50 millió forintot.
(2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt, és
egyúttal jóváhagyja a biztos megbízási szerződés- tervezetét
2. §

(1) A költségvetési szervek, beleértve az OEP által finanszírozott költségvetési szerveket is,
havonta, a tárgyhót követő hó 10-ig az 1. számú melléklet szerinti adatszolgáltatást és a 2.
számú melléklet szerinti nyilatkozatot kötelesek megküldeni a Polgármesteri Hivatalnak az
elismert tartozásállományukról.
(2) Az OEP által finanszírozott költségvetési szervek vezetői kötelesek a tárgyhót követő hó
15-ig a tartozásaik felszámolására intézkedési tervet készíteni és a Polgármesteri Hivatalnak
megküldeni, ha az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatásban elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozásaik állománya meghaladja az 50 millió Ft-ot.
(3) Az intézkedési tervet az Egészségügyi Bizottság a tárgyhónapot követő hó végéig megtárgyalja és elfogadásáról dönt.
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(4) A költségvetési szervek vezetői az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatással egyidejűleg
kötelesek önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni, ha az adatszolgáltatásban elismert, az esedékességet követő 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja az 1.§-ban
rögzített mértéket.
(5) A polgármester a tárgyhónapot követő hó 20-ig
a) tájékoztatást ad a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság felé az (1) bekezdés szerinti
adatszolgáltatások alapján - ágazatonkénti összesítésben - a költségvetési szervek elismert tartozásállományáról, a tartozásállomány megszűntetésére tett intézkedésekről,
b) kezdeményezést tesz a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnál önkormányzati biztos kirendelésére a 1. §-ban foglalt elismert tartozásállománnyal rendelkező intézményekhez.
3. §

(1) Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság nyilvános pályázat alapján választja ki, figyelemmel a Kr. 153. § (4) bekezdésében előírtakra. A jelölhető személyek nevét a Józsefváros c. újságban kell közzétenni.
(2) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az (1) bekezdésben megjelölt személyek közül,
figyelemmel a Kr. 150. § (7) bekezdésében előírtakra, határozott időtartamra jelöli ki az önkormányzati biztost az adott költségvetési szervhez.
Az OEP által finanszírozott intézmények esetében az OEP kérésére, illetve véleményének
előzetes kikérése mellett a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az Egészségügyi Bizottság
véleményének kikérésével jelöli az önkormányzati biztost.
(3) A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság által kijelölt önkormányzati biztost a polgármester bízza meg. Az önkormányzati biztos megbízásának tényét a Józsefváros c. újságban kell
közzétenni.
(4) 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 vezetőjénekhavi
alapilletménye, ahová az önkormányzati biztost kijelölték.
(5) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a megbízási
szerződésben rögzített megbízási díjon és járulékain, valamint költségmegtérítéseken kívül a költségvetési szervet terheli.
(6) Az önkormányzati biztos megbízási díja, járulékai, költségtérítése a Polgármesteri Hivatal költségvetésében e célra elkülönített előirányzatot terheli.
(7) Az önkormányzati biztosra, illetve azon költségvetési szervre, amelyhez önkormányzati
biztost rendelnek ki, a Kr. 151. § (1)-(5), (7)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket kell
alkalmazni, hogy:
a) az OEP által finanszírozott intézményeknél a Kr. 151. § (2) bekezdésében foglaltakon túl, az önkormányzati biztos feladatait és jogosítványait a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság az Egészségügyi Bizottság véleményének kikérésével határozza meg,

b) az önkormányzati biztos tevékenységéről a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságnak
és a polgármesternek havonta - munkájának költségvetési szerv által akadályoztatása
esetén soron kívül - köteles beszámolni, figyelembe véve a Pénzügyi és Költségvetési
Bizottság által meghatározott tartalmi követelményeket,
c) az önkormányzati biztos megbízásának megszűntetéséről - a megbízási szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt - a Kr. 151. § (9) bekezdésében felsorolt esetekben a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság dönt, és egyidejűleg
- a Kr. 151. § (9) bekezdés b) pontjában foglalt esetben új önkormányzati biztost jelöl
ki,
- a Kr. 151. § (9) bekezdés c) pontja szerinti esetben intézkedést kezdeményez a
Képviselőtestületnél a költségvetési szerv pénzügyi helyzetének javítására, átszervezésére, illetve a költségvetési szerv megszűntetésére,
d) az OEP által finanszírozott intézmények esetében az önkormányzati biztos megbízatásának mindaddig fenn kell maradnia, amíg az intézmény:
- pénzügyi helyzete nem stabilizálódott és 30 napon túli adósságállománya meg nem
szűnt és
- a Józsefvárosi Önkormányzat által biztosított visszatérítendő támogatást nem törlesztette,
e) az egészségügyi intézmény esetében az önkormányzati biztos munkavégzése során
a Kr. 151. § (2) bekezdés c.) pontjában rögzített jogát csak az alaptevékenység zavarása nélkül gyakorolhatja.
4. §

Az önkormányzati biztos haladéktalanul köteles tájékoztatni a polgármestert és a Pénzügyi
és Költségvetési Bizottságot:
a) ha a költségvetési szervvel szemben adósságrendezési eljárást kezdeményeztek,
b) a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény
5.§ (1) bekezdésében foglalt helyzet fennállása esetén,
és egyidejűleg javaslatot tesz a fizetési kötelezettség rendezéséhez szükséges intézkedésekre.
5. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Budapest, 1999. december 09.
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