
75/2013. (III. 11.) Korm. rendelet 

a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat 

egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggı egyes kormányrendeletek 
módosításáról szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint az államigazgatási 

szervek integritásirányítási rendszerérıl és az érdekérvényesítık fogadásának rendjérıl 
szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet módosításáról 

hatályos: 2013.03.12 - 2013.03.12 

A Kormány 

a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a 
Fıvárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételérıl szóló 2011. évi 
CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, 

a 2. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói 
hatáskörében, 

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a 
következıket rendeli el: 

1. § A megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok 
konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fıvárosi Önkormányzat 
egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggı egyes kormányrendeletek módosításáról 
szóló 258/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a következı 3. alcímmel egészül ki: 

„3. A kormánymegbízottnak a megyei intézményfenntartó központ 2012. évi 
költségvetése végrehajtásával kapcsolatos feladatai és jogkörei 

5. § A kormánymegbízott a megyei intézményfenntartó központ 2012. évi költségvetése 
végrehajtásával összefüggésben 

a) felülvizsgálja, értékeli és jóváhagyja a költségvetési beszámolót; 

b) a Kormány döntése érdekében – a miniszter elızetes jóváhagyását követıen – javaslatot 
tesz a kötelezettségvállalással nem terhelt elıirányzat-maradvány felhasználásának céljára, 
rendeltetésére, majd a Kormány döntését követıen megállapítja a pénzmaradványt és az 
elıirányzat-maradványt; 

c) beszámoltatja a vezetıket a belsı kontrollrendszer mőködtetésérıl; 

d) felügyeli a belsı kontrollrendszer és az annak részét képezı ellenırzés mőködésérıl az 
államháztartásért felelıs miniszter részére szóló beszámoló elıkészítését.” 

2. § Az államigazgatási szervek integritásirányítási rendszerérıl és az érdekérvényesítık 
fogadásának rendjérıl szóló 50/2013. (II. 25.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése a következı 
szöveggel lép hatályba: 



„(2) Az 5. § (2) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése és a 12. § 2014. január 1-jén lép hatályba.” 

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és 2013. március 28-án hatályát 
veszti. 

 


