
Sasd V aros Kepviselo-testiilete 
13./2011. (IX.01.)) szamu onkormanyzati rendelete 

az onkormanyzati biztos kirendelesenek as tevekenysegenek rendjerol 

Sasd V aros Kepviselo-testiilete az allamhaztartasr61 sz616 - tobbsz5r m6dositott - 1992. evi 
XXXVIII. torveny 100/F.§. (6) bekezdeseben biztositottjogkoreben eljarva- figyelemmel 
az rulamhaztartas mUkodesi rendjerol sz616 292/2009. (XII.l9.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 
Kr.) 167. §-aban foglaltakra- az onkormanyzati biztos kirendelesenek es tevekenysegenek rendjet 
az alabbiak szerint szabaiyozza: 

1.§ 
E rendelet hatalya Sasd V aros Onkormanyzatanak feltigyelete ala tartoz6 koltsegvetesi 
szervekre terjed ki. 

2.§. 

A Kepviselo-testiilet Penztigyi es V arosrendezesi Bizottsaga onkormanyzati biztost rendel ki a 
felt.igyelete ala tartoz6 koltsegvetesi szervhez, ha annak elismert 30 napon ruli 
tartozasallomanyanak merteke eleri az eves eredeti eloininyzatanak 10 %-at es e tartozasat 1 
h6nap alatt nem kepes 3 0 nap ahi szoritani. 

3. §. 

(1) Az onkormanyzati biztos szemelyerol a Kr.-ben meghatarozott feltetelekkel kiirt 
nyilvimos palyazat saran a Penzligyi es V arosrendezesi Bizottsag dont. 

(2) A kirendelt onkormanyzati biztost a polgfumester bizza meg es ennek tenyet az 
6nkormanyzat honlapj an ( www .sasd.hu) kozzeteszi. 

4. §. 

(1) Az onkormanyzati biztost megilleto havi megbizasi dij osszeget a megbizasi szerzodes 
tartalmazza. A havi megbizasi dij osszege nem lehet kevesebb, mint azon koltsegvetesi 
szerv vezetojenek havi alapilletmenye, ahova az onkormanyzati biztost kirendeltek. 

(2) Az onkormanyzati biztos kijelolesevel osszefiiggo valamennyi kiadas- az onkormanyzati 
biztos kezdemenyezesere felbontott, megszt.intetett, m6dositott szerzodesekkel 
osszefiiggesben keletkezo, koltsegvetesi szervet terhelo kiadasokat kiveve - Sasd V aros 
Onkormanyzatat terheli. 

5. §. 

(1) Az onkormanyzati biztosra, illetve azon koltsegvetesi szervre, amelyhez onkormanyzati 
biztost rendeltek ki a Kr.-ben foglalt rendelkezeseket kell megfeleloen alkalmazni. 

(2) Az onkormanyzati biztos tevekenysegerol a Penzligyi es Varosrendezesi Bizottsagnak 
havonta koteles beszamolni. 

(3) Az onkormimyzati biztos haladektalanul koteles tajekoztatni a polgarmestert, ha a 
koltsegvetesi szervvel szemben ad6ssagrendezesi eljarast kezdemenyeztek. 

( 4) Megsziinik az onkormanyzati biztos megbizatasa, ha idokozben - kt.ilon torvenyben 
meghatarozott1 

- ad6ssagrendezesi eljarast kezdemenyeztek a koltsegvetesi szervnel. A 

1 A helyi onkorrminyzatok ad6ssagrendezesi el]an1sar6l sz616 1996. evi XXV. Torveny 



megbizas ez okb61 torteno megsziinese esetert az onkormanyzati biztos a bir6sag rutal 
vegzesben kijelolt penzUgyi gondnokkal szamol el. 

6. §. 

(1) A koltsegvetesi szerv a targyh6napot koveto h6nap 10. napjaig e rendelet melleklete 
szerint adatszolgaltatast koteles teljesiteni elismert tartozasallomanyar61. 

(2) A koltsegvetesi szerv vezetoje az (1) bekezdes szerinti adatszolgaltatassal egyidejiileg 
~ -. koteles az onkormanyzati biztos kirendeleset kezdemenyezni, ha az adatszolgaltatasban 

elismert tartozasallomany a 2. §-ban meghatatozott idot es merteket meghaladja. 

(3) A polgarmester a targyh6t koveto h6 20~ig tajekoztatast ad a Penziigyi es Varosrendezesi 
Bizottsag fele az {1) bekezdes szerint1 adatszolgaltatasok. alapjan a koltsegvetesi szervek 
elismert tartozasallomanyar61 es kezdemenyezest tesz a Penzilgyi Bizottsagnal onkonnanyzati 
biztos kirendelesere a 2. §-ban foglalt elismert tartozasallomannyal rendelkezo 
intezmenyekhez. 

7.§~· 

Ez a rendelet kihirdetese napjan lep hatalyba, egyuttal a Sasd·varos Kepviselo-testiileten.ek az 
onkormanyzati biztos kirendelesenek es tevekenysegenek rendjerol sz616 16/1999:. (X.25.) 
Okr. szamu rendelete hatalyat veszti. 

Rendelet kihirdetve: 
Sasd, 2011. szeptember 01 .. /~,,.~~';;,·;~-""' 
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Melleklet a 1312011. (VIII 29 .. )sz. onkormanyzati rendelethez 

Adatszolgaltatas 
a Sasd Varos Onkormanyzata felugyelete ala tartoz6 koltsegvetesi szerv altai elismert 

tartozasallomanyr61 

Koltsegvetesi szerv neve: 

szfunlaszama: 

cimrendje: 

Adatszolgaltatas idoszaka: ev h6 

Eredeti eves koltsegvetesi kiadasi eloininyzata Ft-ban: 

Eredeti eves koltsegvetesi kiadasi eloininyzata 1 0%-a Ft-ban: 

Fordul6napi osszes tartozasatlomany Ft-ban: 

All. ebb6llejart hatfuideju tartozasallomany osszesen Ft-ban: 
melyb61: 

a.) 30 napon tUli ( b+c) lejart hatarideje tartozasallomany Ft-ban: 
ebbol: 
b.) 31-60 napon tUli lejart hatarideju tartozasallomany Ft-ban: 

c.) 60 napon ruli lejart hatarideju tartozasallomany Ft-ban: 

A/2. A 30 napon tU1i lejart hataridejii tartozasallomany reszletezve az alabbi pontok szerint Ft-ban: 

1. Allammal szembeni tartozasok 

2. Kozponti koltsegvetesi szervekkel szembeni tartozas 

3. Elkfilonitett allami penzalapokkal szembeni tartozcis 

4. TB-alapokkal szembeni tartozas 

5. Tartozasallomany onkormanyzatok es intezmenyek fete 

6.Egyeb tartozasallomany 

7. Osszesen: 

PH. 

Koltsegvetesi szerv vezetoje 


