
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
26/2011.(X.24.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzati biztos kirendeléséről és működéséről 
 
Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartás működési 
rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 167. § (1) 
és (6)-(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 
1992. évi XXXVIII. törvény 100/F. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében 
eljárva az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § E rendelet hatálya kiterjed Orosháza Város Önkormányzata irányítása alá 

tartozó költségvetési szervekre. 
 
2. § (1) A költségvetési szervhez önkormányzati biztos kirendeléséről, annak 

időtartamáról a Képviselő-testület – az egészségbiztosítási szerv által 
finanszírozott költségvetési szerv esetén, amennyiben az 
egészségbiztosítási szerv az önkormányzati biztos kirendelését nem kérte, 
véleményének megérkezését követően - dönt. 

 
 (2) A kirendelésről való döntéssel egyidejűleg a Képviselő-testület nyilvános 

pályázatot ír ki az önkormányzati biztosnak jelölhető, az Ámr. 164. § (4) 
bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő, az Ámr. 164. § (7) bekezdése 
szerinti kizáró okok hatálya alá nem tartozó személyek kiválasztására. 

 
3. § (1) A pályázati felhívást egy megyei lapban kell meghirdetni, valamint közzé kell 

tenni a helyi lapban és az önkormányzat honlapján. 
 

(2) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 
a) az érintett intézmény nevét, címét, 
b) a pályázat benyújtásának feltételeit és azok igazolásának módját, 

beleértve az összeférhetetlenségi nyilatkozatot és a díjazásra vonatkozó 
igény megjelölését, 

c) a megbízás várható időtartamát, 
d) a pályázat beérkezésének határidejét, 
e) az önkormányzati biztos kijelölésére vonatkozó döntés meghozatalának 

határidejét. 
f) a pályázat eredménytelenné nyilvánításának lehetőségét. 

 
(3) A pályázatok benyújtásának határidejét úgy kell megállapítani, hogy az ne 

legyen kevesebb, mint a megjelenéstől számított 8 nap, de ne legyen több, 
mint 15 nap. 

 
4. § (1) A beérkezett pályázatokat – átruházott hatáskörben - a Pénzügyi Bizottság 

bírálja el, és dönt az önkormányzati biztos személyének kijelöléséről.  
 
 (2) Az önkormányzati biztos kijelöléséről szóló bizottsági határozatban rögzíteni 

kell: 
a) a kijelölt önkormányzati biztos nevét (gazdasági társaság esetén a név 

szerint a tevékenységet személyesen ellátó tagot, alkalmazottat is), 
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b) a megbízás időtartamát és 
c) a díjazásra vonatkozó rendelkezéseket, beleértve az esetleges 

költségtérítésre vonatkozó rendelkezést is. 
 
 (3) A Képviselő-testületet a soron következő ülésén a Pénzügyi Bizottság 

elnöke tájékoztatja az önkormányzati biztos kijelöléséről. 
 
5.§ (1) Az érintett költségvetési szerv vezetőjének tájékoztatását követően a kijelölt 

önkormányzati biztossal a Polgármester köt megbízási szerződést, mely 
tartalmazza az Ámr. 165. § (1) és 166. § (2) bekezdésében meghatározott 
elemeket. 

 
 (2) Az önkormányzati biztos kirendelésével összefüggő valamennyi költség és 

kiadás azt a költségvetési szervet terheli, ahová az önkormányzati biztos 
kijelölésre kerül. 

 
6. § (1) Az önkormányzati biztos tevékenységét a Pénzügyi Bizottság irányítja és 

ellenőrzi, amely gyakorolja az Ámr. 165. § (3)-(6) bekezdésében az 
meghatározott hatásköröket. 

 
 (2) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a Pénzügyi Bizottságnak és a 

polgármesternek havonta, tárgyhót követő hó 20-ig, munkájának 
költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül beszámol. 

 
7. § A költségvetési szerv vezetője köteles az önkormányzati biztos jogai teljesítését 

elősegíteni, részére biztosítani:  
a) az épületbe, helyiségekbe való állandó bejutást,  
b) irodahelyiséget, a munkavégzés személyi (ügyviteli alkalmazott) és tárgyi 

feltételeit (például kommunikációs, irodai eszközök).  
 
8. § (1) A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati biztos megbízását egy alkalommal, 

legfeljebb az eredeti megbízás szerinti időtartammal meghosszabbíthatja.  
 
 (2) A Képviselő-testületet a soron következő ülésén a Pénzügyi Bizottság 

elnöke tájékoztatja az önkormányzati biztos megbízatásának 
meghosszabbításáról. 

 
 (3) A Polgármester az eredeti megbízási határidő lejártáig gondoskodik az 

önkormányzati biztos megbízási szerződésének és megbízólevelének 
módosításáról. 

 
9. § (1) Amennyiben az önkormányzat ellen - az önkormányzati biztos megbízását 

követően - adósságrendezési eljárást kezdeményeztek és a bíróság 
pénzügyi gondnokot jelölt ki, az önkormányzati biztos megbízatása – a (3) 
bekezdésben foglalt kivétellel - pénzügyi gondnok kirendelésének napjától 
számított 30. napon megszűnik. 

 
(2) Az önkormányzati biztos megbízásának (1) bekezdés szerinti megszűnése 

esetén az önkormányzati biztos a kijelölt pénzügyi gondnokkal számol el. 
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 (3) Az önkormányzati biztos továbbfoglalkoztatására – amennyiben a 
Polgármester kezdeményezi - a pénzügyi gondnoknak a kijelölését követő 
30 napon belül megtett egyetértő nyilatkozata esetén kerül sor.  

 
 (4) Az önkormányzati biztos - továbbfoglalkoztatása esetén - tevékenységét a 

pénzügyi gondnokkal egyeztetett módon végzi. A pénzügyi gondnok és az 
önkormányzati biztos tevékenységének összehangolását az 
önkormányzati biztos megbízásának módosításával írásba kell foglalni, 
amire a Polgármester jogosult. 

 
 (5) Az önkormányzati biztos továbbfoglalkoztatásáról, valamint a megbízás 

megváltozott feltételeiről a Pénzügyi Bizottságot a Polgármester a soron 
következő ülésén tájékoztatja. 

 
10. §  (1) Az önkormányzati biztos megbízásának megszüntetésére – a megbízási 

szerződésben meghatározott időtartam letelte előtt – akkor kerülhet sor, ha  
a) a költségvetési szervnek a szokásos, illetve a szerződésekben foglalt 

fizetési határidőkön belüli tartozásállományon felül egyéb tartozása 
nincs,  

b) működése a költségvetési szerv gazdálkodásában javulást nem 
eredményezett az önkormányzati biztosnak felróható okok miatt, vagy  

c) a költségvetési szerv pénzügyi helyzete az önkormányzati biztos 
közreműködésével sem javítható. 

 
(2) Az önkormányzati biztos megbízásának (1) bekezdés szerinti 

megszüntetéséről a Pénzügyi Bizottság kezdeményezésére a 
Képviselő-testület dönt. 

 
(3) A Pénzügyi Bizottság az önkormányzati biztos megbízatása 

megszüntetésének kezdeményezésével egyidőben: 
a) az (1) bekezdés b.) pontja szerinti esetben javaslatot tesz a 

Képviselő-testületnek a 3. § szerinti pályázatra érvényes pályázatot 
benyújtó személyek közül új önkormányzati biztos személyére, 

b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti esetben intézkedést kezdeményez 
a Képviselő-testületnél a szerv pénzügyi helyzetének javítására, 
átszervezésére, illetve megszüntetésére. 

 
11.§ E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 
 
 

( Dr. Dancsó József sk.) ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
polgármester címzetes főjegyző 

Kihirdetve: 2011. október 24-én. 
 
 

 ( Hegedűsné Dr. Hegedűs Mária sk.) 
 címzetes főjegyző 

 


