1. melléklet

MEGHATALMAZÁS
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 52. § (1) bekezdésében, illetve 59. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, Segesd
Község Önkormányzata kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési
rendjéről szóló szabályzata alapján akadályoztatásom esetén kötelezettségvállalási,
utalványozási jogkör gyakorlására, akadályoztatásom esetén az alábbi felhatalmazást
adom:
Felhatalmazom
Takácsné Illés Henriett alpolgármestert arra, hogy
-

külön írásbeli felhatalmazás nélkül 100 ezer forintot meg nem haladó értékű
kötelezettséget vállaljon,
összeghatár nélkül akkor vállalhat kötelezettséget, ha akadályoztatásom (távollétem,
betegségem) időtartama meghaladja a 30 napot.

E jogkörét a felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint
köteles gyakorolni.
Segesd, 2020. január 28.

P.H.
……………………………………………
Péntek László polgármester
meghatalmazó
A kötelezettségvállalási, utalványozási jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy
példányát a mai napon átvettem.

Segesd, 2020. január 28.

P.H.
……………………………………………
Takácsné Illés Henriett alpolgármester
aláírás

2. melléklet

Zarka Miklósné (Kocsis Margit)
pénzügyi ügyintéző

A 2016. év december hó 29. napján kelt, 3/2016. szám alatt kiadott pénzügyi ellenjegyzési
jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást 2017. április 21. napjától visszavonom.

Segesd, 2017. november 24.

P. H.

…………………………………….
dr. Varga Katalin
meghatalmazó

2. melléklet
Sára Erika vezető-főtanácsos
pénzügyi ügyintéző
Jogosultság megszűnését elrendelő irat szám: 1/2019.

Értesítem, hogy a 2016. december 19. napján kelt 2/2016. szám alatt kiadott pénzügyi
ellenjegyzési jogkör gyakorlására szóló felhatalmazást 2019. február 1. év napjától
visszavonom.

Segesd, 2019. január 31.

P. H.

…………………………………….
dr. Varga Katalin jegyző
meghatalmazó

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a
mai napon átvettem.

Segesd, 2019. január 31.
………………………………………..
Sára Erika pénzügyi ügyintéző
aláírás

2. melléklet
Kovács Kornélia főelőadó
pénzügyi ügyintéző
Jogosultság megszűnését elrendelő irat szám: 2/2019.

Értesítem, hogy a 2017. november 24. napján kelt 1/2017. szám alatt kiadott pénzügyi
ellenjegyzési jogkör helyettesítési feladatainak ellátására szóló felhatalmazást 2019. február 1.
év napjától visszavonom.

Segesd, 2019. január 31.

P. H.

…………………………………….
dr. Varga Katalin jegyző
meghatalmazó

A pénzügyi ellenjegyzési jogkör helyettesi feladatai ellátásának visszavonásáról szóló értesítés
egy példányát a mai napon átvettem.

Segesd, 2019. január 31.
………………………………………..
Kovács Kornélia pénzügyi ügyintéző
aláírás

2. melléklet
Horváth Csilla előadó
pénzügyi ügyintéző
Jogosultság megszűnését elrendelő irat szám: 4/2019.

Értesítem, hogy az 1/2016. szám alatt kiadott érvényesítői jogkör feladatainak ellátására szóló
felhatalmazást 2019. augusztus 1. napjával visszavonom.

Segesd, 2019. július 31.

P. H.

…………………………………….
dr. Varga Katalin jegyző
meghatalmazó

Az érvényesítői jogkör feladatai ellátásának visszavonásáról szóló értesítés egy példányát a mai
napon átvettem.

Segesd, 2019. július 31.
………………………………………..
Horváth Csilla pénzügyi ügyintéző
aláírás

2. melléklet

Dr. Mohr József Tamás
alpolgármester
Jogosultság megszűnését elrendelő irat szám: 1/2020.

Értesítem, hogy a másodlagos kötelezettségvállaló, utalványozó és teljesítést igazoló jogkör
feladatainak ellátására szóló felhatalmazást 2019. október 14. napjával visszavonom.

Segesd, 2020. január 28.

P. H.

…………………………………….
Péntek László polgármester
meghatalmazó

3. melléklet
Kijelölő okirat száma: 1/2017.

Pénzügyi ellenjegyző kijelölése
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 55. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, Segesd Község Önkormányzata
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló
szabályzata alapján a pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására az alábbi kijelölést
teszem:
Kijelölöm
Kovács Kornélia nevű pénzügyi ügyintézőt, hogy másodlagosan, helyettesítőként lássa el
a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat.

E jogkörét a felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint
köteles gyakorolni.

Segesd, 2017. november 24.

P.H.
……………………………………………
dr. Varga Katalin jegyző
meghatalmazó
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát a mai napon
átvettem.

Segesd, 2017. november 24.

P.H.

…………………………………………
Kovács Kornélia pénzügyi ügyintéző

3. melléklet
Kijelölő okirat száma: 3/2019.

Pénzügyi ellenjegyző kijelölése
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet 55. § (2) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint, Segesd Község Önkormányzata
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló
szabályzata alapján a pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlására az alábbi kijelölést
teszem:
Kijelölöm
Kovács Kornélia nevű pénzügyi ügyintézőt, hogy 2019. február 1. napjától elsődlegesen
lássa el a pénzügyi ellenjegyzési feladatokat.

E jogkörét a felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint
köteles gyakorolni.

Segesd, 2019. január 31.

P.H.
……………………………………………
dr. Varga Katalin jegyző
meghatalmazó
A pénzügyi ellenjegyzési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát a mai napon
átvettem.

Segesd, 2019. január 31.

P.H.

…………………………………………
Kovács Kornélia pénzügyi ügyintéző

Kijelölő okirat száma: 5/2019.
4. melléklet

MEGHATALMAZÁS
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet
58. § (4) bekezdésben foglaltak szerint, Segesd Község Önkormányzata kötelezettségvállalási,
utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló szabályzata alapján az érvényesítési
jogkör gyakorlására 2019. augusztus 1. napjától felhatalmazom
Tóth Anita pénzügyi ügyintézőt
a következő feltétek mellett.

E jogkörét a felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint
köteles gyakorolni.

Segesd, 2019. július 31.
P.H.
……………………………………………
dr. Varga Katalin jegyző
meghatalmazó

Az érvényesítési jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem.

Segesd, 2019. július 31.

P.H.
……………………………………………
Tóth Anita pénzügyi ügyintéző

5. melléklet

A teljesítés igazolására jogosult személy kijelölése
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 57. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, Segesd Község Önkormányzata a
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló szabályzat
alapján, akadályoztatásom esetén a szakmai teljesítési jogkör gyakorlására kijelölöm
Bodán Zoltán nevű közművelődési szakember munkakörű személyt.

E jogkörét a felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint
köteles gyakorolni.

Segesd, 2019. július 31.

P.H.
……………………………………………
Péntek László polgármester
meghatalmazó
A szakmai teljesítési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát a mai napon
átvettem.

Segesd, 2019. július 31.

P.H.
……………………………………………
Bogdán Zoltán
aláírás

5. melléklet

A teljesítés igazolására jogosult személy kijelölése
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 57. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, Segesd Község Önkormányzata a
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló szabályzat
alapján, akadályoztatásom esetén a szakmai teljesítési jogkör gyakorlására kijelölöm
Hajdu József nevű tanyagondnok munkakörű személyt.

E jogkörét a felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint
köteles gyakorolni.

Segesd, 2019. július 31.

P.H.
……………………………………………
Péntek László polgármester
meghatalmazó
A szakmai teljesítési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát a mai napon
átvettem.

Segesd, 2019. július 31.

P.H.
……………………………………………
Hajdu József
aláírás

5. melléklet

A teljesítés igazolására jogosult személy kijelölése
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet 57. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, Segesd Község Önkormányzata a
kötelezettségvállalási, utalványozási, ellenjegyzési, érvényesítési rendjéről szóló szabályzat
alapján, akadályoztatásom esetén akadályoztatásom esetén a teljesítést igazoló jogkör
gyakorlására kijelölöm

Takácsné Illés Henriett alpolgármestert.

E jogkörét a felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint
köteles gyakorolni.

Segesd, 2020. január 28.

P.H.
……………………………………………
Péntek László polgármester
meghatalmazó
A szakmai teljesítési jogkör gyakorlásáról szóló kijelölés egy példányát a mai napon
átvettem.

Segesd, 2020. január 28.

P.H.
……………………………………………
Takácsné Illés Henriett alpolgármester
aláírás

