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Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. 

december 5.  napján tartandó nyilvános ülésére 

 
 

 

 

Előterjesztés tárgya: 
Egyes pénzügyi tárgyú szabályzatok módosításának 

megvitatása 

Előterjesztő megnevezése:  Nagy Krisztina jegyző    

Az előterjesztést 

készítette:  
Henn Ferencné gazdasági vezető 

Iktatószám:  21-239/2017.  

Előterjesztés jellege: 
Rendelet-tervezet, Határozati javaslat, Tájékoztató, 

Beszámoló 

Melléklet:  

A Gazdálkodási Szabályzat módosítására vonatkozó 

javaslat és a módosítással egységes szerkezetű 

Gazdálkodási Szabályzat, valamint a Pénzforgalmi és 

Pénztári Pénzkezelési Szabályzat módosítására vonatkozó 

javaslat és módosítással egységes szerkezetű szabályzat 

írásban mellékelve.   

Döntéshozatal módja:  Egyszerű többség / Minősített többség  

Az előterjesztés 

összhangban van a 

vonatkozó jogszabályokkal: 

 

Pénzügyi, gazdasági 

szempontból ellenőrizte: 
 

Egyeztetve, megtárgyalva: ----  



Tisztelt Képviselő-testület! 

2017. január 1-től Nemesvámos és Veszprémfajsz vonatkozásában is kötelező jelleggel új 

gazdálkodási szakrendszer, az ASP rendszer került bevezetésre. Az új rendszer működése a 

gazdálkodási szabályzatokat is érinti. A bevezetés óta eltelt időszakban tisztázódtak a 

folyamatok ezért kerül sor most a szabályzatok módosítására. Ezen kívül az előzetes írásbeli 

kötelezettségvállaláshoz kötött értékhatár módosítására teszünk javaslatot, mivel az 

államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet módosítása 

szerint 2017. augusztus 11-től az előzetes írásbeli kötelezettségvállalás értékhatára 200 000 

Ft.  

A Gazdálkodási Szabályzat módosítása az alábbi tárgyköröket érinti: 

- a gazdálkodási folyamatok elvégzésére rendelkezésre álló informatikai rendszer 

változása (ASP) 

- előzetes írásbeli kötelezettségvállalás értékhatára, 

- a teljesítés igazolás, pénzügyi ellenjegyzés formai követelményei, 

- a kötelezettségvállalások nyilvántartásba vétele 

(A Gazdálkodási Szabályzat módosítására vonatkozó javaslat és a módosítással 

egységes szerkezetű Gazdálkodási Szabályzat jelen előterjesztés 1. melléklete) 

A Pénzforgalmi és Pénztári Pénzkezelési Szabályzat módosítását 

- a gazdálkodási folyamatok elvégzésére rendelkezésre álló informatikai rendszer 

változása (ASP) 

- a Csillagvirág Óvodában, a Sportcsarnokban és a Művelődési házban alkalmazandó 

készpénzfizetési számlák leírásának pontosítása indokolja. 

(Pénzforgalmi és Pénztári Pénzkezelési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslat és 

módosítással egységes szerkezetű szabályzat jelen előterjesztés 2. melléklete) 

A szabályzatok hatálya az önkormányzatok mellett kiterjed az intézményekre is, ezért a képviselő-

testületi jóváhagyás mellett tartalmazniuk kell a Csillagvirág Óvoda vezetőjének aláírását is, így a 

módosítások ill. az új szabályzatok esetében az aláírások ennek megfelelően kerültek feltüntetésre.   

Kérem a Tisztelt a Képviselő-testületet, hogy a mellékelt módosítási javaslatok alapján a 

pénzügyi tárgyú szabályzatok módosítását/elfogadását  jóváhagyni szíveskedjék. 

 Nemesvámos, 2017. november 28. 

         Nagy Krisztina 

                                                                                                                jegyző 

 

 

 

 

 



 

 

Határozati javaslat: 

   / 2017. ( XII. 5.) számú határozat: 

Veszprémfajsz Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pénzforgalmi és Pénztári 

Pénzkezelési Szabályzat, és a Gazdálkodási Szabályzat módosítását, továbbá a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szabályzatokat az előterjesztésnek megfelelő 

tartalommal jóváhagyja. 

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Nagy Krisztina jegyző  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


