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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2013. június 26-án tartandó ülésére. 

 

A Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal számviteli szabályzatainak, valamint a 

gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézményekkel kötött megállapodások 

jóváhagyása. 

 

Az előterjesztést készítette: Sándor Gyuláné pénzügyi osztályvezető 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

2014. január 1-vel olyan mélyreható jogszabályi változások következtek be, melyek 

nagymértékben befolyásolják a szabályzatok tartalmát. Már nem volt elegendő a 

meglévő szabályzatok átdolgozása, hanem új szabályzatok készítését láttuk 

szükségesnek. 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. 

 

A számviteli törvény kötelező jelleggel írja elő az alábbi szabályzatok készítését: 

 Számviteli politika 

 Számlarend 

 Bizonylati rend 

 Leltárkészítési és leltározási szabályzat 

 Eszközök és források értékelési szabályzata 

 Önköltség számítási szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 

A közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló törvény pénzügyi terület 

vonatkozásában a Belső ellenőrzési kézikönyv elkészítéséről, valamint a gazdasági 

szervezet ügyrendjének elkészítéséről rendelkezik. 
 

A 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet az alábbi szabályzatok készítését írja elő: 

 Gazdálkodási szabályzat (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés szabályozása)  

 Beszerzési szabályzat 

 Kiküldetési szabályzat 
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 Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 

 Reprezentációs kiadások szabályzata 

 Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje 

 Telefon használati szabályzat 

 Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 
 

Jelen testületi ülésre a megalapozó szabályzatokat: a számviteli politikát, a 

gazdálkodás menetére vonatkozó szabályzatot a kötelezettségvállalás, utalványozás, 

ellenjegyzés, érvényesítés rendjére vonatkozóan, az értékelési szabályzatot, valamint a 

belső ellenőrzési kézikönyvet terjesztjük a tisztelt képviselő-testület elé. 

 

Terjedelmük miatt nyomtatott formában nem, csak elektronikus formában biztosítjuk a 

Tisztelt Képviselők és Bizottsági Tagok részére. 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzata költségvetési szervei közül csak a Polgármesteri 

Hivatal rendelkezik gazdasági szervezettel, a hivatal pénzügyi irodája végzi a 

számviteli és könyvviteli feladatokat valamennyi intézmény részére. Ennek menetét 

együttműködési megállapodásban szükséges foglalni, mely megállapodásokat szintén 

elektronikus formában bocsátunk rendelkezésre. 
 

 

Határozati javaslat: 

 

Füzesgyarmat Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az alábbi 2014. évtől 

alkalmazandó pénzügyi tárgyú szabályzatokat: 

 Számviteli politika 

 Gazdálkodási szabályzat (kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, 

érvényesítés szabályozása)  

 Eszközök és források értékelési szabályzata 

 Belső ellenőrzési kézikönyv 

 

A szabályzatokban foglaltakat s 2014. évi számviteli folyamatok során 

visszamenőlegesen 2014. január l-től alkalmazni kell. A szabályzatok szükséges 

aktualizálásáról az alkalmazás során a Jegyző gondoskodik. 

 

Elfogadja a Képviselő-testület továbbá a Füzesgyarmati Polgármesteri Hivatal és a 

gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézmények közötti együttműködési 

megállapodásokat. 

 
Felkéri a Jegyzőt, hogy az elfogadott szabályzatok alapelveinek alkalmazásával készítesse el 

és adja ki az alábbi szabályzatokat:  

 Beszerzési szabályzat 

 Kiküldetési szabályzat 

 Gépjárművek igénybevételének és használatának rendje 

 Számlarend 

 Anyag és eszközgazdálkodási szabályzat 
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 Bizonylati rend 

 Leltárkészítési és leltározási szabályzat 

 Önköltség számítási szabályzat 

 Pénzkezelési szabályzat 

 Reprezentációs kiadások szabályzata 

 Telefon használati szabályzat 

 Közérdekű adatok nyilvánosságának rendje 
 

Felkéri továbbá, hogy valamennyi szabályzat folyamatos aktualizálásáról gondoskodjon. 

 

Határidő:  Folyamatos 

Felelős:   Dr. Makai Sándor jegyző 

 

 

Füzesgyarmat, 2014. június 17. 

 

 

 

                                                                                                                   Dr. Makai Sándor  

                                                                                                                             jegyző 

 


