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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2017. november 24.-i ülésére 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal választások pénzügyi lebonyolításáról és 

belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzatának elfogadása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A választások (országgyűlési, helyi, népszavazás) pénzügyi lebonyolításához kapcsolódóan, 

szükségessé vált egy olyan szabályzat elfogadása, mely konkréten megjelöli az egyes 

hatáskörök gyakorlóinak személyét, és tartalmazza azok aláírás mintáját. A választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény tartalmazza azt a felhatalmazást, mely az egyes 

választásokhoz kapcsolódóan lehetővé teszi a pénzügyi lebonyolítás, valamint a belső 

ellenőrzés rendeletben történő szabályozását. 

A helyi választási iroda 

a) felelős a választás pénzügyi tervezéséért, lebonyolításáért, elszámolásáért, 

b) felelős a pénzeszközök célhoz kötött felhasználásáért és ellenőrzéséért, 

c) gyakorolja a választás pénzeszközei feletti kötelezettségvállalási és utalványozási 

jogot, valamint 

d) gondoskodik a választás céljára szolgáló pénzeszközöknek az elkülönített számviteli 

kezeléséről. 

 

A belső ellenőrzés biztosítása a 2018. évi belső ellenőrzési ütemtervbe foglaltan valósul meg, 

melyet az I-Audit Kft. határozott meg. 

A jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükségessé vált a választások pénzügyi 

lebonyolításáról szóló szabályzat megalkotása.  

 

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

elfogadására. 

 

Határozati javaslatok: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (XI. …..) 

önkormányzati határozata a közös hivatal választások pénzügyi lebonyolításáról és 

belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról. 
 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal választások 

pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

mailto:segesd@latsat.hu


Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (XI. …..) 

önkormányzati határozata a közös hivatal választások pénzügyi lebonyolításáról és 

belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról. 
 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal 

választások pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzatát 

a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2017. (XI. …..) 

önkormányzati határozata a közös hivatal választások pénzügyi lebonyolításáról és 

belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzat elfogadásáról. 
 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közös hivatal választások 

pénzügyi lebonyolításáról és belső ellenőrzési rendjéről szóló szabályzatát a 

jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

 

Segesd, 2017. november 16. 

 

 

                                                                dr. Varga Katalin 

                                                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


