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K I V O N A T  
Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a 2020. január 8-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat 

és tartózkodás nélkül az alábbi döntést hozta: 

 

5/2020.  (I. 08.) képviselő-testületi határozat 

 

Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvitatta tájékoztatásként 

benyújtott szabályzatok jóváhagyására vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: 

 

1.  A Képviselő-testület a Gomba Község Önkormányzatának - jelen döntés 

előkészítéséhez az előterjesztés mellékleteként benyújtott - alábbi szabályzatait 

tudomásul vette: 

 

a. beszerzési szabályzat 

b. cafeteria szabályzat 

c. eszközök és a források értékelési szabályzata 

d. gazdálkodási szabályzat 

e. szabályzat a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről 

f. integrált kockázatkezelési szabályzat 

g. belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának 

szabályzata 

h. szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, 

továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

i. eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 

j. önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 

k. pénzkezelési szabályzat 

l. szabályzat a reprezentációs kiadások felosztásáról, azok teljesítésének és 

elszámolásának szabályairól 

m. selejtezési szabályzat 

n. számlarend 

o. számviteli politika 

p. szabályzat a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról 

 

2. A Képviselő-testület a Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde - jelen döntés 

előkészítéséhez előterjesztés mellékleteként benyújtott - alábbi szabályzatait 

tudomásul vette: 

a. beszerzési szabályzat 

b. cafeteria szabályzat 



c. eszközök és a források értékelési szabályzata 

d. gazdálkodási szabályzat 

e. szabályzat a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről 

f. integrált kockázatkezelési szabályzat 

g. belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának 

szabályzata 

h. szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, 

továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

i. eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 

j. önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 

k. pénzkezelési szabályzat 

l. szabályzat a reprezentációs kiadások felosztásáról, azok teljesítésének és 

elszámolásának szabályairól 

m. selejtezési szabályzat 

n. számlarend 

o. számviteli politika 

p. szabályzat a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról 

 

3. A Képviselő-testület a Gombai Közös Önkormányzati Hivatalnak egyes szabályzatok 

tekintetében Gomba Község Önkormányzatával / Bénye Község Önkormányzatával 

/ Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsődével / Bénye Káva Tündérkert 

Óvodával – közös, jelen döntés előkészítéséhez előterjesztés mellékleteként 

benyújtott - alábbi szabályzatait tudomásul vette: 

 

a. anyag- és eszközgazdálkodási szabályzat 

b. iratkezelési szabályzat 

c. bizonylati szabályzat 

d. belső kontrollrendszer szabályzat 

e. szervezeti integritást sértő események kezelésének szabályzata 

 

4. A Képviselő-testület a Gombai Közös Önkormányzati Hivatal - jelen döntés 

előkészítéséhez előterjesztés mellékleteként benyújtott - alábbi szabályzatait 

tudomásul vette: 

 

a. számviteli politika 

b. eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzata 

c. eszközök és a források értékelési szabályzata 

d. önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzat 

e. pénzkezelési szabályzat 

f. számlarend 

g. gazdálkodási szabályzat 

h. beszerzési szabályzat 

i. belföldi és külföldi kiküldetések elrendelésének és lebonyolításának 

szabályzata 

j. szabályzat a gépjárművek igénybevételének és használatának rendjéről 

k. szabályzat a vezetékes- és mobiltelefonok használatáról 

l. szabályzat a reprezentációs kiadások felosztásáról, azok teljesítésének és 

elszámolásának szabályairól 



m. szabályzat a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének, 

továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának rendjéről 

n. selejtezési szabályzat 

o. integrált kockázatkezelési szabályzat 

p. közszolgálati szabályzat 

q. tűzvédelmi szervezeti és működési szabályzat 

 

A határozat intézkedést nem igényel 

 

Lehota Vilmos sk.     Kósa Erzsébet Anikó sk. 

  polgármester       jegyző 
 

 

 

 

 

Kiadmány hiteléül: 

2020. január 8. 

 

 Kósa Erzsébet Anikó 

            jegyző 


