
 

 

 

1. melléklet 

 

     Gazdálkodási Szabályzat módosítása 

 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által a 10/2016.(I.27.) számú 

határozattal, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő testülete által a 6/2016.(I.27.) 

számú határozattal, Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-

testülete által a 2/2016.(I.27.) számú határozatával jóváhagyott Gazdálkodási Szabályzata az 

alábbiak szerint módosul: 

1. A II. Kötelezettségvállalás  fejezet 3. és 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések 

lépnek: 

„3. Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, 

amely 

a) értéke a kettőszázezer forintot nem éri el, 

b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi 

pénzértékben vállalt kötelezettség árfolyamvesztesége vagy 

c) az Áht. 36 § (1) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül. 

 

4.  Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések esetén azokat a 

számla vagy a fizetési értesítő beérkezésekor kell a kötelezettségvállalási nyilvántartásba 

bevezetni 

E kötelezettség esetében a kötelezettségvállalás tényét a kötelezettségvállaló az ASP 

gazdálkodási szakrendszeréből előállított utalványlapon történő aláírásával igazolja.”   

 

 

2. A III. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése fejezet 3. ,4. és 6. pontja helyébe 

a következő rendelkezések lépnek: 

 

„3. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni. A II/3. pont szerinti kötelezettségvállalások pénzügyi 

ellenjegyzése az ASP gazdálkodási szakrendszeréből előállított utalványlapon történik. 

 

4.A kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak az 

államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételéről, ezáltal a 

kötelezettségvállalás értékéből – az Ávr. 46. §-ban foglaltakkal összhangban – a 

költségvetési év és az azt követő éveket terhelő rész nyilvántartásba vételéről.” 
 

„6. A kötelezettségvállalás nyilvántartása az ASP gazdálkodási szakrendszerben történik. „ 
 

 

3. A IV. A teljesítés igazolása fejezet 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„5. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, 

az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  
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A teljesítés igazolása az erre a célra szolgáló bélyegzővel a számlán, számlát helyettesítő 

okmányon, egyéb, fizetési kötelezettséget keletkeztető dokumentumon történik. A 

kötelezettségvállaló a szakmai teljesítés igazolására szakértőt vehet igénybe.  A teljesítés 

igazolása ebben az esetben külön dokumentumon történik, amely legalább a bélyegző 

szövegét tartalmazza. A teljesítést igazoló bélyegző szövege a következő: „ A szerződésben, 

megállapodásban , megrendelésben foglaltaknak megfelelően a szakmai teljesítést igazolom. 

Dátum:…… Aláírás:…”  

 

 

4. Az V. Érvényesítés fejezet 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„4. Az érvényesítés az ASP gazdálkodási szakrendszerből  kinyomtatott  utalvány rendeleten, 

az utalványozást megelőzően történik.” 

 

5. A VI. Utalványozás fejezet 3. és 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„3. A kiadások utalványozása az érvényesített okmányok alapján történik.  

 

4. Az utalványozás  az ASP gazdálkodási szakrendszeréből egyedileg, vagy  csoportosan 

kinyomtatott utalványrendeleten történik.” 

 

6. A Gazdálkodási szabályzat 4. melléklete hatályát veszti. 

 

7. Jelen módosítás a képviselő-testületi jóváhagyásokat követően lép hatályba, 

rendelkezéseit 2017. december 1. napjától kell alkalmazni. 

 

 

Nemesvámos, 2017. november 28. 

 

 

         Nagy Krisztina 

               jegyző 
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Gazdálkodási szabályzat 

(Módosítással egységes szerkezetben) 

 

(kötelezettségvállalás, utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés 

igazolás, érvényesítés) 
 

 

 
Érvényes: 2017.december 1-től 

 

 

 

 

 
 

Sövényházi Balázs  Fertig József  Baumgartner Ferencné  Nagy Krisztina 

  polgármester   polgármester   elnök          jegyző 

Nemesvámos Község  Veszprémfajsz Község Veszprémfajsz Község 

Önkormányzata   Önkormányzata  Német Nemzetiségi Önk. 

 

 

           Putz Andrea 

           óvoda vezető 

            

         

 

 

 
Jóváhagyta: 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a  10/2016.(I.27.) számú 

határozatával,Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a    6/2016.(I.27.) számú 

határozatával, Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete  a   

2/2016.(I.27.) számú határozatával. 

 

Módosította:  

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2016.(XI.16.) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2016.(XI.4.) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016.(XI.8.) 

számú határozatával. Hatályos: 2016. november 17-től. 

 

Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a … számú határozatával, Veszprémfajsz 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a …… számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a ….) számú határozatával. Hatályos: 2017. 

december 1-től. 
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Nemesvámos Község Önkormányzata, Veszprémfajsz Község Önkormányzata, 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata, Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal és a Csillagvirág Óvoda mint államháztartási szervek (a 

továbbiakban: költségvetési szervek) gazdálkodással kapcsolatos kötelezettségvállalás, 

utalványozás, pénzügyi ellenjegyzés, teljesítés igazolás és érvényesítés szabályait a következők 

szerint határozom meg: 

 

 

 

I. 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1. A szabályzat célja 

 

Jelen szabályzat célja, hogy az költségvetési szerveknél meghatározásra kerüljenek azok a 

szabályok, amelyeket a pénzgazdálkodással összefüggésben alkalmazni kell a 

kötelezettségvállalások és azok pénzügyi teljesítésének felülvizsgálatának és engedélyezésének 

érdekében. 

 

2. Alkalmazott rendelkezések 

 

A szabályzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) és az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 

(továbbiakban: Ávr.) előírásain alapul. A szabályzatot ezen jogszabályok előírásaival együtt 

értelmezve kell alkalmazni. 

 

 

II. 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 

 

1. Kötelezettségvállalásra - 

Nemesvámos Község Önkormányzata kiadási előirányzatai terhére a Nemesvámos község 

polgármestere vagy az általa írásban felhatalmazott személy,  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadási előirányzatai terhére Veszprémfajsz község 

polgármestere vagy az általa írásban felhatalmazott személy, 

 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata kiadási előirányzatai terhére a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi képviselő, 

 

Csillagvirág Óvoda kiadási előirányzatai terhére az intézményvezető vagy az általa írásban 

felhatalmazott, az óvoda alkalmazásában álló személy, a 

 

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai terhére a jegyző, vagy az 

általa írásban felhatalmazott, a hivatal alkalmazásában álló személy jogosult.  

 

2. A kötelezettségvállalásra jogosultak nyilvántartását és aláírás mintáját az 1. melléklet 

szerinti nyilvántartó lapon kell vezetni. A kötelezettségvállalásra vonatkozó meghatalmazást a 2. 

melléklet szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt a jogosultak részére az átvétel 

elismerése mellett át kell adni. 
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A kötelezettségvállalásra vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet szerint két 

példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel elismerése mellett át kell 

adni.1 

 

3.  Nem szükséges előzetes írásbeli kötelezettségvállalás az olyan kifizetés teljesítéséhez, amely 

a) értéke a kettőszázezer forintot nem éri el, 

b) a fizetési számlákról a számlavezető által leemelt díj, juttatás, a külföldi pénzértékben vállalt 

kötelezettség árfolyamvesztesége vagy 

c) az Áht. 36 § (1) bekezdése szerinti egyéb fizetési kötelezettségnek minősül.2 

 

 

4.  Az előzetes írásbeli kötelezettségvállalást nem igénylő kifizetések esetén azokat a számla 

vagy a fizetési értesítő beérkezésekor kell a kötelezettségvállalási nyilvántartásba bevezetni. 

E kötelezettség esetében a kötelezettségvállalás tényét a kötelezettségvállaló az ASP 

gazdálkodási szakrendszeréből előállított utalványlapon történő aláírásával igazolja.3   
21 

III. 

KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS PÉNZÜGYI ELLENJEGYZÉSE 

 

1. A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére  

Nemesvámos Község Önkormányzata és Veszprémfajsz Község Önkormányzata esetében 

az Ávr. 55. § (2) bekezdés f) pontja figyelembe vételével a Nemesvámosi Közös Önkormányzati 

Hivatal jegyzője által írásban meghatalmazott, a hivatal alkalmazásában álló személy, 

 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata esetében az Ávr. 55. § (2) 

bekezdés g) pontja figyelembevételével  a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője 

által írásban meghatalmazott, a hivatal alkalmazásában álló személy, a 

 

Csillagvirág Óvoda esetében az Ávr. 55. § (2) bekezdés cc) pontja alapján a Nemesvámosi 

Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által írásban meghatalmazott, a hivatal alkalmazásában 

álló személy, a 

 

Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal esetében az Ávr. 55. § (2) bekezdés cb) pontja 

figyelembe vételével a jegyző által írásban meghatalmazott, a hivatal alkalmazásában álló 

személy jogosult. 

 

                                                 
1  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2016.(XI.16.) számú 

határozatával, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2016.(XI.4.) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016.(XI.8.) számú 

határozatával. Hatályos: 2016. november 17-től. 

 
2  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017. december 1-

től. 

 
3  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017. december 1-

től. 

 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143594.596926#foot21
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2. A pénzügyi ellenjegyzésre jogosultak nyilvántartását és aláírás mintáját az 1. melléklet 

szerinti nyilvántartó lapon kell vezetni. A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó meghatalmazást a 

3. melléklet szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt a jogosultak részére az átvétel 

elismerése mellett át kell adni. 

A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet szerint két 

példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel elismerése mellett át kell 

adni.4 

 

3. A pénzügyi ellenjegyzést a kötelezettségvállalás dokumentumán a pénzügyi ellenjegyzés 

dátumának és a pénzügyi ellenjegyzés tényére történő utalás megjelölésével, az arra jogosult 

személy aláírásával kell igazolni. A II/3. pont szerinti kötelezettségvállalások pénzügyi 

ellenjegyzése az ASP gazdálkodási szakrendszeréből előállított utalványlapon történik.5 

 

4. A kötelezettségvállalást követően haladéktalanul gondoskodni kell annak az 

államháztartási számviteli kormányrendelet szerinti nyilvántartásba vételéről, ezáltal a 

kötelezettségvállalás értékéből – az Ávr. 46. §-ban foglaltakkal összhangban – a költségvetési év 

és az azt követő éveket terhelő rész nyilvántartásba vételéről.6 

 

  

5. A kötelezettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abból 

származó valamennyi fizetési kötelezettséget, még abban az esetben is, ha valamely fizetési 

kötelezettség bekövetkezése bizonytalan vagy külön jövőbeli nyilatkozattól függ.  Ha a 

fizetési kötelezettség jövőbeni mértéke nem határozható meg pontosan, a körülmények és az 

előző évek tapasztalatainak gondos mérlegelése alapján az adott piaci, gazdasági, társadalmi 

körülmények között – az ésszerű gazdálkodás mellett – reális legmagasabb összegű 

kötelezettséget kell feltételezni. 

A kötelezettségvállalás módosulása, meghiúsulása, megszűnése esetén haladéktalanul 

gondoskodni kell a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáról, törléséről. 

 

6. A kötelezettségvállalás nyilvántartása az ASP gazdálkodási szakrendszerben történik.7  

 

 

 

 

                                                 
4  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2016.(XI.16.) számú 

határozatával, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2016.(XI.4.) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016.(XI.8.) számú 

határozatával. Hatályos: 2016. november 17-től 

 
5  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017. december 1-

től. 

 
6  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017. december 1-

től. 

 
7  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017. december 1-

től. 
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IV. 

 

A TELJESÍTÉS IGAZOLÁSA 

 

 

1. A teljesítés igazolására a II. pont szerinti kötelezettségvállalók, vagy az általuk írásban - 

az adott kötelezettségvállaláshoz, vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott 

csoportjaihoz kapcsolódóan - kijelölt személy jogosult. 

 

2. A teljesítés igazolására jogosultak nyilvántartását és aláírás mintáját az 1. melléklet 

szerinti nyilvántartó lapon kell vezetni. A teljesítés igazolására vonatkozó meghatalmazást a 2. 

melléklet szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt a jogosultak részére az átvétel 

elismerése mellett át kell adni. 

 

A teljesítés igazolására vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet szerint két 

példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel elismerése mellett át kell 

adni.8 

 

3. A teljesítés igazolása során ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni és igazolni kell a 

kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét, ellenszolgáltatást is magában foglaló 

kötelezettségvállalás esetében – ha a kifizetés vagy annak egy része az ellenszolgáltatás 

teljesítését követően esedékes – annak teljesítését. 

 

4. Nem szükséges külön teljesítés igazolása az Áht. 36. § (1) bekezdése szerinti más fizetési 

kötelezettségek teljesítéséhez és a bevételek beszedéséhez. 

 

5. A teljesítést az igazolás dátumának és a teljesítés tényére történő utalás megjelölésével, 

az arra jogosult személy aláírásával kell igazolni.  

A teljesítés igazolása az erre a célra szolgáló bélyegzővel a számlán, számlát helyettesítő 

okmányon, egyéb, fizetési kötelezettséget keletkeztető dokumentumon történik. A 

kötelezettségvállaló a szakmai teljesítés igazolására szakértőt vehet igénybe.  A teljesítés 

igazolása ebben az esetben külön dokumentumon történik, amely legalább a bélyegző szövegét 

tartalmazza. A teljesítést igazoló bélyegző szövege a következő: „ A szerződésben, 

megállapodásban , megrendelésben foglaltaknak megfelelően a szakmai teljesítést igazolom. 

Dátum:…… Aláírás:…9  

 

 

V. 

                                                 
8   Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2016.(XI.16.) számú 

határozatával, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2016.(XI.4.) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016.(XI.8.) számú 

határozatával. Hatályos: 2016. november 17-től 

 
9  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017. december 1-

től. 
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ÉRVÉNYESÍTÉS 

 

1. Érvényesítést az Ávr. 58. § (4) bekezdésében foglaltak alapján valamennyi 

költségvetési szerv esetében a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 

írásban kijelölt, a hivatal alkalmazásában álló a felsőoktatásban szerzett pénzügyi-

számviteli végzettséggel, vagy legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett 

pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkező személy végezhet. 

 

2. Az érvényesítésre jogosultak nyilvántartását és aláírás mintáját az 1. melléklet szerinti 

nyilvántartó lapon kell vezetni. Az érvényesítésre vonatkozó meghatalmazást a 3. melléklet 

szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt a jogosultak részére az átvétel elismerése 

mellett át kell adni. 

 

Az érvényesítésre vonatkozó meghatalmazás visszavonását az 5. melléklet szerint két 

példányban kell kiállítani és egy példányt az érintett részére az átvétel elismerése mellett át kell 

adni.10 

 

3. Kifizetések esetén a teljesítés igazolása alapján - az érvényesítőnek ellenőriznie kell az 

összegszerűséget, a fedezet meglétét és azt, hogy a megelőző ügymenetben az Áht., az 

államháztartási számviteli kormányrendelet és az Ávr. előírásait, továbbá a belső 

szabályzatokban foglaltakat megtartották-e. 

 

4. Érvényesítés az ASP gazdálkodási szakrendszerből  kinyomtatott  utalvány rendeleten, az 

utalványozást megelőzően történik.11 

 

  

VI. 

UTALVÁNYOZÁS 

 

 

1. Utalványozásra -  

Nemesvámos Község Önkormányzata kiadási előirányzatai terhére a Nemesvámos község 

polgármestere vagy az általa írásban felhatalmazott személy,  

 

Veszprémfajsz Község Önkormányzata kiadási előirányzatai terhére Veszprémfajsz község 

polgármestere vagy az általa írásban felhatalmazott személy, 

 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzata kiadási előirányzatai terhére a 

nemzetiségi önkormányzat elnöke, vagy az általa írásban meghatalmazott nemzetiségi képviselő, 

a 

Csillagvirág Óvoda kiadási előirányzatai terhére az intézményvezető vagy az általa írásban 

felhatalmazott, az óvoda alkalmazásában álló személy, a 

                                                 
10  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 282/2016.(XI.16.) számú 

határozatával, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 88/2016.(XI.4.) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a 45/2016.(XI.8.) számú 

határozatával. Hatályos: 2016. november 17-től. 

 
11  Módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017. december 1-

től. 
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Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal kiadási előirányzatai terhére a jegyző, vagy az 

általa írásban felhatalmazott, a hivatal alkalmazásában álló személy jogosult.  

 

2. Az utalványozásra  jogosultak nyilvántartását és aláírás mintáját az 1. melléklet szerinti 

nyilvántartó lapon kell vezetni. Az utalványozásra vonatkozó meghatalmazást a 2. melléklet 

szerint két példányban kell kiállítani és egy példányt a jogosultak részére az átvétel elismerése 

mellett át kell adni. 

 

3. A kiadások utalványozása az érvényesített okmányok alapján történik.  

 

4. Az utalványozás  az ASP gazdálkodási szakrendszeréből egyedileg, csoportosan 

kinyomtatott utalványrendeleten történik.12 

VII. 

NYILVÁNTARTÁSOK 

 

 

1. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 

utalványozásra jogosult személyekről és aláírás-mintájukról a Nemesvámosi Közös 

Önkormányzati Hivatal naprakész nyilvántartást vezet. A nyilvántartás vezetéséért a gazdasági 

vezető felelős. 

2. A kötelezettségvállalásra, pénzügyi ellenjegyzésre, teljesítés igazolására, érvényesítésre, 

utalványozásra jogosult személyekről készült nyilvántartással az érvényesítést és a pénztárt 

kezelő pénzügyi-gazdasági ügyintézőket is el kell látni, ill. azt a pénzügyi irodában könnyen 

hozzáférhető helyen kell tárolni.  

3.  

 

 

VIII. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

Jelen Gazdálkodási szabályzat  a költségvetési szervek belső Szabályzatát képezi. 

 

A szabályzat egy példányát a Csillagvirág Óvoda intézményvezetője részére is át kell adni. 

 

A szabályzatot az érintett munkavállalókkal ismertetni kell, s ennek tényét (Megismerési és 

tudomásulvételi nyilatkozat) rögzíteni kell. 

 

Jelen szabályzat  2016. január 1-én lép hatályba.  

Hatálybalépésével egyidejűleg a Nemesvámosi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője által 

kiadott, 2013. 03.01. napjától érvényes szabályzat hatályát veszti.  

 

 

1. m

e

l

l

                                                 
12 A 3. 4. pontot módosította: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú 

határozatával, Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. 

Hatályos: 2017. decmber 1-től. 
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1. melléklet 

…………………………………………………….. 

szervezet megnevezése 

 

Jogkörgyakorlók nyilvántartása 

Kötelezettségvállalás/ utalványozás/pénzügyi ellenjegyzés/ teljesítés igazolás/érvényesítés 

 

 

 

sorszám név beosztás aláírás minta felhatalmazás visszavonás 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 



2 

 

 



 

 

 

          2. melléklet 

         Ikt. szám:………………… 

 

 

MEGHATALMAZÁS  
 

………………………………………………………………………………(szerv 

megnevezése)  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Korm. rendelet ……… alapján akadályoztatásom, összeférhetetlenségem esetén 

kötelezettségvállalási/ utalványozási/ szakmai teljesítés igazolása jogkör gyakorlására 

felhatalmazom  

 

…………………………………………………….t. 

A felhatalmazott a kötelezettségvállalási/ utalványozási/ szakmai teljesítés igazolási jogkör 

gyakorlására korlátozás nélkül jogosult/az alábbi korlátozással jogosult: 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………  

 

E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint 

köteles gyakorolni.  

…………………………, ………………..év………………….hó……………….nap 

 

 

             

      …………………………………………… 

          meghatalmazó 

 

A kötelezettségvállalási/  utalványozási / szakmai teljesítés igazolása jogkör gyakorlásáról 

szóló felhatalmazást elfogadom, a felhatalmazás egy példányát a mai napon átvettem.  

…………………………….., ………………év…………………hó………..nap 

 

 

             

      …………………………………………… 

         aláírás 
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            3. melléklet 

Ikt. szám:………………… 

 

 

MEGHATALMAZÁS  
 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet  

alapján felhatalmazom   

………………………………………………..t az ellenjegyzés/ érvényesítési jogkör 

gyakorlására. 

Felhatalmazott az ellenjegyzési/ érvényesítési jogkört 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……. szervezet vonatkozásában korlátozás nélkül jogosult ellátni. 

 

E jogkörét felhatalmazott az érintett szabályzat, valamint a hatályos jogszabályok szerint 

köteles gyakorolni.  

Nemesvámos, ………………..év………………….hó……………….nap 

 

 

             

      …………………………………………… 

            meghatalmazó 

 

Az ellenjegyzési/ érvényesítési  jogkör gyakorlásáról szóló felhatalmazást elfogadom, a 

felhatalmazás  egy példányát a mai napon átvettem.  

Nemesvámos, ………………év…………………hó………..nap 

 

 

             

      …………………………………………… 

         aláírás 
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           4. melléklet13 

 

 

 

 

           5. melléklet 

Ikt. szám:………………… 

 

 

MEGHATALMAZÁS VISSZAVONÁSA 
 

………………………………………………………………………………(szerv 

megnevezése)  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) 

Korm. rendelet ……… alapján kötelezettségvállalási/utalványozási/szakmai teljesítés 

igazolása/ érvényesítési jogkör gyakorlására felhatalmazott  

………………………………………………………………………nak  

a kötelezettségvállalási/utalványozási/szakmai teljesítés igazolása/ érvényesítési jogkör 

gyakorlására  vonatkozó felhatalmazást 

………………………………………………………………………… miatt 

…………………………………………. napjával visszavonom.  

 

…………………………….., ….. év ……… hó ……nap 

 

 

             

      …………………………………………… 

         meghatalmazó   

              

       

 

 

A meghatalmazás visszavonásának egy példányát átvettem, a visszavonásra vonatkozó 

rendelkezést tudomásul vettem. 

…………………………….., ….. év ……… hó ……nap 

             

      ………………………………………… 

           aláírás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 hatályon kívül helyezte: Nemesvámos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a ..) számú határozatával, Veszprémfajsz Község 

Német Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete a .. számú határozatával. Hatályos: 2017… 
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MEGISMERÉSI ÉS TUDOMÁSULVÉTELI NYILATKOZAT 

 

 

A szabályzatban foglaltakat megismertem. Tudomásul veszem, hogy az abban foglaltakat a 

munkavégzésem során köteles vagyok betartani. 

 

 

név beosztás kelt aláírás 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


