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Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szőce   7/2010. szám 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült Szőce Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 12. napján, 19.50 
órakor – az alakuló ülést követő- a Kölcsey Ferenc út 66. szám alatti önkormányzati 
épületének Könyvtár helyiségében megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak: 
Papp Tibor    polgármester, 
Tornyos Ottóné  alpolgármester, 
Leopoldné Jánoki Judit képviselő, 
Biczó Ervin   képviselő,  
Boldizsár András  képviselő,  
 
Tanácskozási joggal megjelent: 

 Preczlik Gábor körjegyző 
 
Papp Tibor polgármester köszönti a képviselő-testületi ülésen megjelenteket, megállapítja, 
hogy a képviselő-testület 5 tagja közül 5 fő jelen van, a határozatképességet megállapítja, a 
tanácskozást megnyitja. Javaslatai alapján a testület a következő napirend tárgyalását 
határozza el: 
 
Napirend: 
 
1.) Szőce-Őrimagyarósd községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1.) Szőce-Őrimagyarósd községek Körjegyzősége Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása 
Előadó: Preczlik Gábor körjegyző 
 
Preczlik Gábor körjegyző: A polgármester és a körjegyzőség dolgozójának (a polgármester 
feleségének) hozzátartozói viszonyából következő gazdasági eseményeknél jelentkező egyes 
érdekütközések kiküszöbölésére és egyes viszonyok egyértelművé tételéhez kérem a 
képviselő-testület döntését. 
 
A képviselő-testület 5 „igen” szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozza: 
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47/2010. számú képviselő-testületi határozat: 
 

Szőce Község Önkormányzatának képviselő-testülete Szőce-Őrimagyarósd községek 
Körjegyzősége  szervezeti és működési szabályzatát a következő pontokban – vastag betűs 
kiemelésekkel szedve a változásokat- módosítja. A módosítások 2010. október 3. napjától 
alkalmazandók. 

 
35.4 Kötelezettségvállalás 
35.4.1 A Körjegyzőséget fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei által elfogadott 

költségvetésekben meghatározott kötelezettségvállalásra az érintett Önkormányzatok 
polgármesterei, illetve az általuk esetenként meghatalmazott személyek jogosultak, mely 
kötelezettségvállalásokat a körjegyző – távollétében a helyettesítésére feljogosított 
köztisztviselő – ellenjegyez. Az ellenjegyzés során vizsgálni kell, hogy a vállalt kötelezettség 
kiegyenlítésére van-e fedezet az Önkormányzat számláján, s a kötelezettségvállalás 
szabályszerűnek ítélhető-e. Hozzátartozók ebben való közös közreműködése tilos. 

35.4.2 A Körjegyzőség gazdálkodási pénzeszközeinek terhére kötelezettséget csak a körjegyző 
vállalhat, amit a Bedők Lászlóné pénzügyi főmunkatárs ellenjegyez. 

35.4.3 Az egyes Önkormányzatok követeléseinek érvényesítése, kötelezettségvállalásainak 
teljesítése és számfejtése a pénzügyi területen dolgozó köztisztviselők feladata. 

35.4.4 Az elvégzett munka teljesítését a kötelezettséget vállaló igazolja, aki e feladatának ellátásához 
igénybe veheti a Körjegyzőség érintett köztisztviselőjének segítségét. Hozzátartozók ebben 
való közös közreműködése tilos. 
 
9.5.8 Érvényesítés. 
 
 A kiadások teljesítésének, illetve a bevételek beszedésének /bevételezésének/ elrendelése 
előtt a bizonylatok alapján meg kell vizsgálni a kiadási / bevételi/ jogosságát és az előírt alaki 
követelmények betartását. Az érvényesítés a szállított áru, a teljesített szolgáltatás kifizetését, 
illetőleg a bevételek beszedését / bevételezését/ megelőző gazdálkodási tevékenység. 
Érvényesítést a gazdálkodási előadó végez. Hozzátartozók ebben való közös 
közreműködése tilos. 
 

9.5.9.  Utalványozás fogalma, hatálya, formái. 
 

 Utalványozás alatt a kiadások, vagy bevételek teljesítésének elrendelését kell érteni. Erre az 
érvényesítés után kerül sor. Utalványozás külön írásbeli rendelkezés alapján történhet. 
Utalványozás nélkül az érvényesített összeget kifizetni nem szabad. 
Utalványozási jogot a polgármester gyakorolja, utalványozási jogát általa meghatározott 
személyre ruházhatja. Hozzátartozók ebben való közös közreműködése tilos. 
 
Felelős: Papp Tibor polgármester  
Határidő: 2010. október 14. 
 
A polgármester a képviselő-testület nyilvános ülését 20.30 órakor bezárja. 
 

k.m.f. 
 

Papp Tibor     Preczlik Gábor 
Polgármester     körjegyző  

 


