
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 
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Előterjesztés 

 
a képviselő-testület 2019. február 12.-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A jelenleg hatályos szabályzatot Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

189/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozatával, Ötvöskónyi Község Önkormányzata 

Képviselő-testülete a 149/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozatával, Beleg Község 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 126/2015. (XI. 5.) önkormányzati határozatával hagyta 

jóvá. 

A személyi állomány változása miatt vált szükségessé a szabályzat felülvizsgálata. Az 

utalások és egyéb kifizetések jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelő ellátása 

érdekében szükséges a pénzügyi ellenjegyzést végző személyek pontosítása és módosítása. 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2019. február 13. napján lép 

hatályba, de a rendelkezéseit 2019. február 1. napjától kell alkalmazni. 

 

Kérem a T. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

Határozati javaslatok: 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (II. …..) 

önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosításáról. 
 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A szabályzat 10. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Sorszám Név Beosztás 

Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte 

 

1. 

Sára Erika vezető-

főtanácsos  

pénzügyi 

ügyintéző  

2/2014. kijelölő 

irat 

 1/2019. számú 

irat 

2019. január 

31. 

mailto:segesd@latsat.hu


 

2. 

Zarka Miklósné 

főelőadó                           

(Sára Erika 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén ) 

pénzügyi 

ügyintéző 

 

6/2015. kijelölő 

irat 

 

  

2017.04.21. 

 

3. 

Kovács Kornélia 

főelőadó (Sára 

Erika 

akadályoztatás, 

illetve érintettsége 

esetén) 

pénzügyi 

ügyintéző 

 

1/2017. kijelölő 

irat 

 

 2/2019. számú 

irat 

2019. január 

31. 

 

4. 

Kovács Kornélia 

főelőadó  

pénzügyi 

ügyintéző 

 

3/2019. kijelölő 

irat 

 

  

 

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 

jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (II. …..) 

önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosításáról. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A szabályzat 10. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Sorszám Név Beosztás 

Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte 

 

1. 

Sára Erika vezető-

főtanácsos  

pénzügyi 

ügyintéző  

2/2014. kijelölő 

irat 

 1/2019. számú 

irat 

2019. január 

31. 

 

2. 

Zarka Miklósné 

főelőadó                           

(Sára Erika 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén ) 

pénzügyi 

ügyintéző 

 

6/2015. kijelölő 

irat 

 

  

2017.04.21. 

 

3. 

Kovács Kornélia 

főelőadó (Sára 

Erika 

pénzügyi 

ügyintéző 

 

1/2017. kijelölő 

irat 

 2/2019. számú 

irat 

2019. január 



akadályoztatás, 

illetve érintettsége 

esetén) 

 31. 

 

4. 

Kovács Kornélia 

főelőadó  

pénzügyi 

ügyintéző 

 

3/2019. kijelölő 

irat 

 

  

 

2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 

jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2019. (II. …..) 

önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosításáról. 
 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 

 

1./ A szabályzat 10. melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

Sorszám Név Beosztás 

Felhatalmazásra 

jogosító ügyirat 

száma 

Jogosult 

aláírása 

Jogosultság 

megszűnését 

elrendelő 

ügyirat 

száma, kelte 

 

1. 

Sára Erika vezető-

főtanácsos  

pénzügyi 

ügyintéző  

2/2014. kijelölő 

irat 

 1/2019. számú 

irat 

2019. január 

31. 

 

2. 

Zarka Miklósné 

főelőadó                           

(Sára Erika 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén ) 

pénzügyi 

ügyintéző 

 

6/2015. kijelölő 

irat 

 

  

2017.04.21. 

 

3. 

Kovács Kornélia 

főelőadó (Sára 

Erika 

akadályoztatás, 

illetve érintettsége 

esetén) 

pénzügyi 

ügyintéző 

 

1/2017. kijelölő 

irat 

 

 2/2019. számú 

irat 

2019. január 

31. 

 

4. 

Kovács Kornélia 

főelőadó  

pénzügyi 

ügyintéző 

 

3/2019. kijelölő 

irat 

 

  

 



2./ A képviselő-testület a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatot a 

jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

Segesd, 2019. február 7. 

 

 

                                                                dr. Varga Katalin 

                                                                         jegyző 


