Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
14/2010. (XI. 3.)
önkormányzati rendelete
Önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló
4/1999. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv.
100./F § (6) bekezdésében, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló
292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 167. § (1) és (5)-(7) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el.
1. §
Az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 4/1999.
(IV.12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. §-ában a „felügyelete
alatt álló költségvetési szerv” szövegrész helyébe az „irányítása alá tartozó
költségvetési szerv” szövegrész lép.
2. §
A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés – amennyiben a helyi önkormányzatok
adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. tv. 4. § szerinti adósságrendezési
eljárást az önkormányzat vagy hitelezői nem kezdeményezték – önkormányzati
biztost rendel ki a költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli elismert
tartozásállományának mértéke eléri a költségvetési szerv éves eredeti kiadási
előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 50 millió forintot, az Országos
Egészségbiztosítási Pénztár által finanszírozott költségvetési szerv esetében az éves
eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy egyébként a 150 millió forintot.”
3.§
(1) A Rendelet 3.§ (1) bekezdésében a „figyelemmel a Rendelet 153. § (4)
bekezdésében foglaltakra” szövegrész helyébe az „az államháztartás működési
rendjéről szóló Korm. rendelet (továbbiakban: Ámr.) vonatkozó előírásainak
figyelembe vételével” szövegrész lép.
4.§
(1) A Rendelet 4.§-ának nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Ámr. 167. § (6) bekezdésének alkalmazása során az ott meghatározott eljárási
szabályokat az alábbiak szerint kell gyakorolni:”
(2) A Rendelet 4.§ c) pontjában a „Rendelet 151.§ (3) bekezdés g) pontjában
meghatározott intézkedési tervet” szövegrész helyébe a „gazdálkodás, feladatellátás
hosszabb távú ésszerűsítésére irányuló intézkedési tervet” szövegrész lép.
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Záró Rendelkezések
5. §
(1) Ez a rendelet 2010. november 15-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 7. § (2)-(3) bekezdése.
(3) A (2) bekezdés 2010. november 16-án hatályát veszti.
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