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Tisztelt Képviselő-testület!
A kötelezettségvállalás, a
szabályszerűségét biztosítja.

teljesítésigazolás,

az

utalványozás

a

gazdálkodásának

A kötelezettségvállalás rendjére, és a kapcsolódó gazdálkodási jogkörökre (pénzügyi
ellenjegyzés, teljesítés igazolása, érvényesítés, utalványozás) vonatkozó szabályokat az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.). és az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Ávr.) határozza meg.
Az Ávr. 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján a nemzetiségi önkormányzat nevében
kötelezettségvállalásra – jogszabályban meghatározott kivétellel – a nemzetiségi
önkormányzat elnöke vagy az általa írásban felhatalmazott nemzetiségi önkormányzati
képviselő jogosult.
Az Ávr. 57.§ (4) bekezdés szerint a teljesítés igazolására a kötelezettségvállaló vagy az általa
- az adott kötelezettségvállaláshoz vagy a kötelezettségvállalások előre meghatározott
csoportjaihoz kapcsolódóan - írásban kijelölt személy jogosult.
Az Ávr. 59. § (1) bekezdése értelmében jogszabályban meghatározott kivétellel az
utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére, a kijelölés módjára - az (1a) és (1b)
bekezdésben meghatározott kivétellel – az Ávr. 52. §-ban foglalt szabályokat kell
alkalmazni.
A fenti jogkörökről naprakész nyilvántartást kell vezetni, amely alapján
kötelezettségvállalói, teljesítésigazoló és utalványozási jogkört lát el – jogszabályi
rendelkezés által- Kőrös Ferenc elnök, valamint felhatalmazás alapján Ignácz Ferenc.
A Tolna Megyei Kormányhivatal a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvényben
(a továbbiakban: Njtv.) kapott jogköre alapján Kőrös Ferenc elnök és Ignácz István
elnökhelyettes ellen méltatlanság megállapítása iránt keresetet nyújtott be. Az elnök
vonatkozásában a Szegedi Törvényszék ismételt tárgyalást 2021. október 7. napjára tűzte ki.

Kőrös Ferenc elnök a Njtv. 107.§ (3) bekezdésében előírt kötelezettségének nem tett eleget, a
köztartozásmentes adózói nyilvántartásban nem szerepel és ezáltal nem gyakorolhatja a
képviselői jogait, amíg kötelezettségét nem teljesíti.
A Pécsi Törvényszék Ignácz István vonatkozásában a méltatlanságát az Njtv. 107.§ (4)
bekezdése, valamint a 106.§ (8) bekezdése alapján kimondta. A Pécsi Törvényszék a Njtv.
107.§ (1) bekezdése a) pontja, a 108.§ (1) bekezdés b) és f) pontja, valamint a 108.§ (9)
bekezdése alapján megállapította, hogy Ignácz Istvánnak a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testületében betöltött képviselői, illetve elnökhelyettesi megbízatása
2021. május 14. napján megszűnt.
A fentiekre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat vonatkozásában nincs olyan személy,
amely a kötelezettségvállalói, teljesítésigazolói, utalványozói jogkört gyakorolhatná.
Ha a nemzetiségi önkormányzatnál nincs olyan személy, aki az előző rendelkezés alapján
a nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalna, vagy e személy a feladata
ellátásában akadályoztatva van, úgy a települési önkormányzat képviselő-testülete egyedi
határozatában Áht. 6/C.§ (2) bekezdés b) pontja szerinti önkormányzati hivatal
alkalmazásában álló személyt jelölhet ki arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat kiadási
előirányzatai terhére vonatkozóan kötelezettséget vállaljon.
Ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra egyébként jogosult
személy akadályoztatása megszűnik, a képviselő-testület kijelölése a törvény erejénél fogva
megszűnik. (Ávr. 52.§ (7a) bekezdés)
Az Ávr. 59.§ (1) bekezdése alapján az Ávr. 52.§-ában foglalt jogszabályi rendelkezések
vonatkoznak az utalványozásra jogosult személyekre, azok kijelölésére és a kijelölés módjára
is. Ebből az következik, hogy utalványozásra a helyi önkormányzat képviselő-testületének
egyedi határozata alapján az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személy is
jogosult.
Ami a nemzetiségi önkormányzat nevében vállalt pénzügyi teljesítés igazolását illeti, arra az
Ávr. 57. § (4) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettségvállalásra
egyébként jogosult, vagy az általa írásban kijelölt személy jogosult.
Tekintettel arra, hogy a nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettséget vállalni a
képviselő-testület határozatában kijelölt, az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló
személy jogosult, ezért az Ávr. idézett rendelkezése alapján e személy jogosult a pénzügyi
teljesítés igazolására is.
A fenti jogszabályi rendelkezésekből következik, hogy a képviselő-testület egyedi
határozatában foglalt kijelölés hiányában a nemzetiségi önkormányzat nevében kötelezettség
vállalására, a kötelezettségvállalás utalványozására és a pénzügyi teljesítés igazolására sem az
Áht. sem pedig az Ávr. alapján nincs mód.
Kérem az előterjesztés megvitatását, valamint a határozati javaslat szerinti
döntéshozatalt!
Dunaföldvár, 2021. augusztus 3.
Horváth Zsolt sk.
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (7a) bekezdés a) pontja szerinti jogkörében eljárva az Á

Ávr. 57.§ (4) bekezdés, valamint az Ávr. 59.§ (1) bekezdésben foglaltak alapján úgy dönt, hogy
a Dunaföldvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a Dunaföldvári Polgármesteri Hivatalból
1. kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, valamint utalványozásra dr. Révész Judit
aljegyzőt jelöli ki.
2. 1. pontban kijelölt személy távollétében vagy tartós akadályoztatása esetén
kötelezettségvállalásra, teljesítésigazolásra, valamint utalványozásra dr. Boldoczki
Krisztina jegyző jogosult.
3. az 1-2. pontban kijelölt személyek kijelölése megszűnik az Ávr. 52.§ (7a) bekezdésben
foglaltak szerint.
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