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E l ő t e r j e s z t é s 
 

a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére 
 
 
Tárgy: A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendje 
szabályzatának, valamint a tervezés és beszámolás szabályzatának elfogadása. 
 
 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
A közös önkormányzati hivatal 4/2014. (XII. 3.) számú jegyzői utasítása szabályozza a 
kötelezettségvállalási szabályzatot. A személyi változások következtében szükségessé vált a 
szabályzat felülvizsgálata, átdolgozása. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése határozza meg a költségvetési 
szerv vezetőjének a belső szabályzatok megalkotására vonatkozó kötelezettségét. 
Hivatkozott bekezdés a) pontja szerint belső szabályzatban kell rögzíteni a tervezéssel, 
gazdálkodással, az ellenőrzési adatszolgáltatási és beszámolási feladatok teljesítésével 
kapcsolatos belső előírásokat, feltételeket. 
A jogszabályi előírásoknak megfelelően került megalkotásra a két szabályzat. Mindkét 
szabályzat 2015. november 15. napjával lép hatályba, azonban a kötelezettségvállalási 
szabályzat rendelkezéseit 2015. augusztus 1. napjától kell alkalmazni. 
 
Határozati javaslat: 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
1./ Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzatát 
a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
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2./ Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatáról. 
 
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal tervezési és beszámolási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Péntek László polgármester 
 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
1./ Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatáról. 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzatát 
a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 
2./ Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) 
önkormányzati határozata a közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatáról. 
 
Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 
Hivatal tervezési és beszámolási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Pusztai László polgármester 
 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
 
1./ Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás rendjének szabályzatát a 
jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 
 
 



2./ Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (XI. 5.) önkormányzati 
határozata a közös hivatal tervezési és beszámolási szabályzatáról. 
 
Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 
tervezési és beszámolási szabályzatát a jegyzőkönyv melléklete szerint elfogadja. 
 
Határidő: értelem szerint 
Felelős: Tamás Csaba polgármester 
 
 
 
Segesd, 2015. október 26. 
 
 
        dr. Varga Katalin 
        jegyző 
 


