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ELŐTERJESZTÉS 

 

a Képviselő-testület 2017. március 30-án tartandó ülésére 

 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal számviteli  

szabályzatainak jóváhagyása 

 
Előterjesztést készítette: Szélpál Ildikó pü-i osztályvezető 

Véleményezi:  Gazdálkodási és Ellenőrzési Bizottsága 

Elfogadás módja:  Egyszerű többség 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület!  

 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatalnál 2016. IV. negyedévben a BIG-AUDIT 

Könyvvizsgáló, Könyvelő és Üzleti Tanácsadó Kft. ellenőrzést végzett, melynek célja annak 

megállapítása volt, hogy a számviteli jogszabályok 2016. évi változásából eredően és a 

gazdálkodás helyi körülményeinek megfelelően a belső szabályzatok aktualizálása 

megtörtént-e. 

Az elvégzett ellenőrzésről az elkészült ellenőrzési jelentést az ellenőrzést végzők megküldték 

számunkra. 

 

Az ellenőrzési jelentés alapján a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal a 4/2013. Korm. 

rendelet 50. § (1) bekezdésének megfelelő számviteli szabályzatokkal, az 51. § (2) 

bekezdésének megfelelő számlarenddel, az Ávr. 13. §-ában meghatározott gazdálkodási 

szabályzattal és gazdasági szervezet ügyrendjével rendelkezik, de szabályzataink 

aktualizálása, átdolgozása szükséges. 

 

Ennek egyik legfőbb oka, hogy - mivel a Polgármesteri Hivatal szabályzatainak hatálya 

kiterjed az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és a nemzetiségi 

önkormányzatra is, - a 2016. augusztus 1-n alapított Füzesgyarmati Gyógycentrum 

Egészségügyi Szolgáltató még nem szerepelt a szabályzatainkban.  

A hatályos számviteli szabályzatok, gazdálkodási szabályzat és gazdasági szervezet 

ügyrendjének felülvizsgálatát és szükség szerinti módosításait elvégeztük, illetve 

kiegészítettük a fent nevezett intézménnyel. 

 

A szabályzatokat jogszabály szerint a költségvetési szerv vezetője hagyja jóvá, azonban mivel 

több költségvetési szervre vonatkozó szabályzatokat készítettünk, célszerűnek tartjuk az 

alapvető rendelkezéseket tartalmazóak testület által történő jóváhagyását.  

 

Jelen előterjesztésünk mellékeltét az alábbi szabályzatok képezik: 

 Számviteli politika 

 Eszközök és források értékelési szabályzata 

 Leltározási szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Önköltség-számítási szabályzat 

 Selejtezési és hasznosítási szabályzat 



Füzesgyarmat Város Önkormányzat 

Polgármesterétől 

5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. szám 
 (66) 491-956 Fax: 491-361 

  

 2 

 

 Számlarend 

 Gazdálkodási szabályzat 

 Gazdasági szervezet ügyrendje  

 

Terjedelmük miatt nyomtatott formában nem, csak elektronikus formában biztosítjuk a 

Tisztelt Képviselők és Bizottsági Tagok részére. 

 

Füzesgyarmat, 2017. március 6. 

 

Bere Károly 

polgármester 

 

 

Határozati javaslat 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2017. (III.30.) határozata 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal számviteli 

szabályzatainak jóváhagyása 

. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi 2017. évtől 

alkalmazandó szabályzatok felülvizsgálatát: 

 Számviteli politika 

 Eszközök és források értékelési szabályzata 

 Leltározási szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Önköltség-számítási szabályzat 

 Selejtezési és hasznosítási szabályzat 

 Számlarend 

 Gazdálkodási szabályzat 

 Gazdasági szervezet ügyrendje  

 

A szabályzatokban foglaltakat a 2017. évi számviteli folyamatok során visszamenőlegesen 

2017. január 1-től alkalmazni kell.  

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy valamennyi szabályzatot adja ki, az érintettekkel 

ismertesse meg és azok folyamatos aktualizálásáról gondoskodjon. 

 

Felelős: Dr. Blága János, jegyző, intézményvezetők 

Határidő: azonnal 


