
Segesdi Közös Önkormányzati Hivatal 

Jegyzőjétől 

7562 Segesd, Szabadság tér 1. 

Tel.: 82/733-402 

E-mail: segesd@latsat.hu 

 

Előterjesztés 
 

a képviselő-testület 2020. január 28.-i ülésére 

 

Tárgy: Segesd Község Önkormányzata kötelezettségvállalási szabályzatának módosítása. 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 292/2016. (XII. 29.) önkormányzati 

határozatával fogadta el és a 237/2017. (XI. 24.) önkormányzati határozatával, a 17/2019. (I. 

29.) önkormányzati határozatával és a 137/2019. (VII. 25.) önkormányzati határozatával 

módosította a jelenleg hatályos kötelezettségvállalási szabályzatot. A 2019. október 13-i 

önkormányzati választás, valamint a hivatal személyi állományának 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. 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzat 2020. február 1. napján lép 

hatályba, a polgármesterre és az alpolgármesterre vonatkozó rendelkezéseket 2019. október 

29. napjától kell alkalmazni. 

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

elfogadására. 

Határozati javaslat: 

 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének …../2020. (I. …..) 

önkormányzati határozata az önkormányzat kötelezettségvállalási szabályzatának 

módosításáról. 
 

Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 

kötelezettségvállalási szabályzatát az alábbiak szerint módosítja: 
 

1./ A szabályzat 6. melléklet 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

2. 

 

Dr. Mohr József 

Tamás 

(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 

Ávr. 52. § 
 

 

 

2019. október 13. 

(önkormányzati 

választás) 

1/2020. 

 

2./ A szabályzat 6. melléklete a következő 3. sorral egészül ki: 

  

 

3. 

Takácsné Illés 

Henriett 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

 

Ávr. 52. § 
 

 

 

 

mailto:segesd@latsat.hu


 (polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

alpolgármestere 

 

3./ A szabályzat 7. melléklet 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

2. 

 

Dr. Mohr József 

Tamás 

(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 

Ávr. 57. § 
 

 

 

2019. október 13. 

(önkormányzati 

választás) 

 

 

4./ A szabályzat 7. melléklete a következő 2/a. sorral egészül ki: 

 

 

2/a. 

 

Takácsné Illés 

Henriett 

(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 

Ávr. 57. § 
 

 

 

 

 

5./ A szabályzat 9. melléklet 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

 

2. 

 

Dr. Mohr József 

Tamás 

(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 

Ávr. 59. § 
 

 

 

2019. október 13. 

(önkormányzati 

választás) 

 

6./ A szabályzat 9. melléklete a következő 3. sorral egészül ki: 

 

 

3. 

 

Takácsné Illés 

Henriett 

(polgármester 

akadályoztatása, 

illetve érintettsége 

esetén) 

Segesd Község 

Önkormányzatának 

alpolgármestere 

 

Ávr. 59. § 
 

 

 

 

 

 

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

jegyzőkönyv melléklete szerint jóváhagyja. 

 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Péntek László polgármester 

 

 

Segesd, 2020. január 22. 

                                                                dr. Varga Katalin 

                                                                         jegyző 


