SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
13/1997. /VI.27./ sz. RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI BIZTOS KIRENDELÉSÉRŐL
(Egységes szerkezetbe foglalva és lezárva: 2003. február 20.)
Siófok Város Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
/továbbiakban: Áht./ 98.§. /6/ bekezdésében és az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998./XII.30./ Korm. rendelet /a továbbiakban: Ámr.) 153. §-ában foglalt
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: *
A rendelet hatálya
1. §.
A rendelet hatálya Siófok Város Önkormányzata felügyelete alá tartozó valamennyi
önállóan gazdálkodó és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervére terjed ki.
Adatszolgáltatás rendje
2. §.
/1/ Az 1. §-ban meghatározott költségvetési szervek vezetői az általuk elismert esedékességet követő 30 napon túli - tartozásállományról kötelesek adatszolgáltatást
teljesíteni a rendelet 1. sz. melléklete szerinti adattartalommal.
/2/ Az adatszolgáltatást a tárgyhót követő hónap 3. napjáig kell megküldeni a
polgármesternek.
/3/ A polgármester köteles megvizsgálni a tartozás rendezés elmaradásának
körülményeit és azt, hogy a hitelezők nem kezdeményeztek-e adósságrendezési
eljárást.
/4/ Amennyiben a költségvetési szerv 30 napon túli tartozás állománya meghaladja az
éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át a polgármester köteles javaslatot tenni
önkormányzati biztos kirendelésére.
Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott intézmény esetében
annak előzetes véleményét is kérni kell.
Az önkormányzati biztos működése
3. §.
/1/ Önkormányzati biztos kirendelésére a polgármester javaslatára a Képviselőtestület
jogosult.

-2/2/ Az önkormányzati biztos kirendelésének kezdeményezésére, kijelölésére, jogaira és
kötelezettségeire a Ámr. 153. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.*
4. §.
/1/ Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi kiadás - a
költségvetési szervet terhelő, az önkormányzati biztos kezdeményezésére felbontott,
megszüntetett, módosított szerződésekkel összefüggésben keletkező kiadásokat
kivéve - az önkormányzatot terheli.
/2/ A kiadások fedezetéről a Képviselőtestület az önkormányzati biztos kirendelésével
egyidejűleg dönt.
5. §.
Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármestert havonta írásban tájékoztatja.
6. §.
Megszűnik az önkormányzati biztos megbízatása, ha közben az 1996. évi XXV. tv.
szerint adósságrendezési eljárás indult.
Adósságrendezési eljárás során az önkormányzati biztos a kijelölt pénzügyi gondnokkal
számol el.
7. §.
Ez a rendelet 1997. július 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az 5/1997.
/II.21./ önkormányzati rendelet 13. §-a.

Dr. Horváthné Dr. Márkus Ildikó sk.
jegyző
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Dr. Balázs Árpád sk.
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1.sz. melléklet

ADATLAP
a költségvetési szerv által elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv
megnevezése: .....................................................................................................
Székhelye: ............................................................................................................
Számlaszáma: .......................................................................................................
Eredeti éves költségvetés
kiadási előirányzata:
........................eFt

ennek 10 %-a
.........................eFt
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Sorszám

Hitelező neve

Az elismert tartozásállomány
jogcíme esedékessége összege
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