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Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2015. április 27-i ülésére 

 

 

Tárgy: A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosítása. 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Segesd, Ötvöskónyi és Beleg községek képviselő-testületei 2014. év végén fogadták el a 

jelenleg hatályos kötelezettségvállalási szabályzatot. A személyi állomány 2015. évi változása 

miatt vált szükségessé a szabályzat felülvizsgálata.  

Az utalások és egyéb kifizetések jogszabályoknak és szabályzatoknak megfelelő ellátása 

érdekében szükséges az érvényesítést és pénzügyi ellenjegyzést végző személyek pontosítása 

és módosítása. 

Ennek megfelelően a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának átdolgozása vált 

szükségessé. A szabályzat módosítása 2015. május 4-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. 

március 1.napjától kell alkalmazni. 

 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IV….) önkormányzati 

határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosításáról. 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadására vonatkozó 153/2014. (XI.26.) 

önkormányzati határozattal elfogadott kötelezettségvállalási szabályzat módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

1. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 2015. március 1. napjától az 

érvényesítésre jogosult személy Horváth Csilla előadó. 

A szabályzat érvényesítésre jogosult személy felhatalmazására vonatkozó 8. mellékletének 1. 

sor 6. oszlopába 2015. február 28. dátum és 4/2015. visszavonó irat kerül, a 2. sorba pedig 

az alábbi adatok kerülnek: Horváth Csilla előadó, beosztása pénzügyi ügyintéző, 7/2015. 

kijelölő irat alapján. 
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2. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a pénzügyi ellenjegyző (Sára 

Erika) akadályoztatása esetén, az ellenjegyzői feladatokat 2015. március 1. napjától 

Zarka Miklósné főelőadó látja el.  

A szabályzat pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy felhatalmazására vonatkozó 10. 

mellékletének 2. sor 6. oszlopába 2015. február 28. dátum és 5/2015. visszavonó irat kerül, 

továbbá a táblázat kiegészül egy 3. sorral, amelybe az alábbi adatok kerülnek: Zarka 

Miklósné főelőadó, beosztása pénzügyi ügyintéző, 6/2015. kijelölő irat alapján. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IV…..) önkormányzati 

határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosításáról. 

 

Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadására vonatkozó 119/2014. (XI.26.) 

önkormányzati határozattal elfogadott kötelezettségvállalási szabályzat módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 

1. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 2015. március 1. napjától az 

érvényesítésre jogosult személy Horváth Csilla előadó. 

A szabályzat érvényesítésre jogosult személy felhatalmazására vonatkozó 8. mellékletének 1. 

sor 6. oszlopába 2015. február 28. dátum és 4/2015. visszavonó irat kerül, a 2. sorba pedig 

az alábbi adatok kerülnek: Horváth Csilla előadó, beosztása pénzügyi ügyintéző, 7/2015. 

kijelölő irat alapján. 

 

2. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a pénzügyi ellenjegyző (Sára 

Erika) akadályoztatása esetén, az ellenjegyzői feladatokat 2015. március 1. napjától 

Zarka Miklósné főelőadó látja el.  

A szabályzat pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy felhatalmazására vonatkozó 10. 

mellékletének 2. sor 6. oszlopába 2015. február 28. dátum és 5/2015. visszavonó irat kerül, 

továbbá a táblázat kiegészül egy 3. sorral, amelybe az alábbi adatok kerülnek: Zarka 

Miklósné főelőadó, beosztása pénzügyi ügyintéző, 6/2015. kijelölő irat alapján. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Pusztai László polgármester 

 

Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének     /2015. (IV…..) önkormányzati 

határozata a közös hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának módosításáról. 

 

Beleg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Segesdi Közös Önkormányzati 

Hivatal kötelezettségvállalási szabályzatának elfogadására vonatkozó 117/2014. (XI.26.) 

önkormányzati határozattal elfogadott kötelezettségvállalási szabályzat módosítását az 

alábbiak szerint fogadja el: 



1. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal esetében 2015. március 1. napjától az 

érvényesítésre jogosult személy Horváth Csilla előadó. 

A szabályzat érvényesítésre jogosult személy felhatalmazására vonatkozó 8. mellékletének 1. 

sor 6. oszlopába 2015. február 28. dátum és 4/2015. visszavonó irat kerül, a 2. sorba pedig 

az alábbi adatok kerülnek: Horváth Csilla előadó, beosztása pénzügyi ügyintéző, 7/2015. 

kijelölő irat alapján. 

 

2. A Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal esetében a pénzügyi ellenjegyző (Sára 

Erika) akadályoztatása esetén, az ellenjegyzői feladatokat 2015. március 1. napjától 

Zarka Miklósné főelőadó látja el.  

A szabályzat pénzügyi ellenjegyzésre jogosult személy felhatalmazására vonatkozó 10. 

mellékletének 2. sor 6. oszlopába 2015. február 28. dátum és 5/2015. visszavonó irat 

kerül, továbbá a táblázat kiegészül egy 3. sorral, amelybe az alábbi adatok kerülnek: 

Zarka Miklósné főelőadó, beosztása pénzügyi ügyintéző, 6/2015. kijelölő irat alapján. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Tamás Csaba polgármester 

 

 

 

 

Segesd, 2015. április 17. 

 

      Veszner József címzetes főjegyző megbízásából: 

 

                                                                                              dr. Varga Katalin 

                                                                                                       aljegyző 

 


