Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
9/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati biztos kirendeléséről
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 71 § (4) bekezdésében, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.
§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
foglalt feladatkörében eljárva az önkormányzati biztos kirendeléséről a következőket rendeli el:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1.§

A rendelet hatálya a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalára terjed ki.
2.

Az önkormányzati biztos kirendelése

2.§ (1) Önkormányzati biztost kell kirendelni a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatalához,
ha 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 71. § (4) bekezdésében meghatározott
mértéket, és a Hivatal a tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani.
(2) A tartozásállomány keletkezésének időpontja a számlában feltüntetett fizetési határidő,
amennyiben azt a fizetésre kötelezett elfogadta.
(3) A tartozásállomány mérési időpontja a tárgyhó utolsó naptári napja.
(4) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben foglalt elismert
tartozásállomány esetén a közgyűlés elnöke kezdeményezi.
Ha a közgyűlés elnöke e kötelezettségének nem tett eleget, a kirendelést
indítványozhatja:
a) a megyei közgyűlés Pénzügyi és Ellenőrzési Bizottsága,
b) a megyei főjegyző a közgyűlés elnöke útján,
c) a közgyűlés által megbízott könyvvizsgáló.

II. Fejezet
Az önkormányzati biztos
3.

Az önkormányzati biztos megbízása

3.§ (1) Az önkormányzati biztosi feladatokkal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 119. § (2) bekezdése
szerinti feltételeknek megfelelő természetes személyt, jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaságot lehet megbízni.
(2)Az önkormányzati biztosnak jelölhető személyeket a megyei önkormányzat Pénzügyi és
Ellenőrzési Bizottsága nyilvános pályázat alapján választja ki, nevüket és költségvetési
gyakorlatuk szakirányát a megyei önkormányzat honlapján közzéteszi.
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(3)Az önkormányzati biztost a jelölhető személyek közül a közgyűlés döntése alapján a
közgyűlés elnöke bízza meg, és ennek tényét a megyei önkormányzat honlapján teszi
közzé.
(4) Önkormányzati biztosként nem jelölhető ki az Ávr. 116. § (6) bekezdésében
meghatározott kizáró okokkal rendelkező személy, jogi személyiséggel rendelkező
gazdasági társaság név szerint megnevezett alkalmazottja, illetve tagja.
4.§

Az önkormányzati biztossal megbízási szerződést kell kötni és megbízólevéllel kell
ellátni. A megbízólevélnek az Ávr. 117. § (1) bekezdésében felsoroltakat kell
tartalmaznia.
4. Költségek, díjazás

5.§ (1)Az önkormányzati biztos kijelölésével összefüggő valamennyi kiadás – kivéve az Ávr.
119. § (5) bekezdésében megjelölt kiadásokat – a megyei önkormányzat költségvetését
terheli.
(2) Az önkormányzati biztost megillető havi megbízási díj összegét, a költségelszámolás
rendjét és az abba bevonható költségek körét a megbízási szerződés tartalmazza.

III. Fejezet
Záró rendelkezések
6.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszi:
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati biztos
kirendeléséről szóló 13/1998. (IV. 30.) önkormányzati rendelete,
- a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének az önkormányzati biztos
kirendeléséről szóló 13/1998. (IV. 30.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
9/1999. (IX. 17.) önkormányzati rendelet.

Lasztovicza Jenő s.k.
a megyei közgyűlés elnöke

Dr. Imre László s.k.
megyei főjegyző

(A 9/2012. (IV. 2.) önkormányzati rendelet kihirdetve a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Közlönye 2012. április 2-ai 2. számában az önkormányzat hivatalos honlapján)

