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szabtilyzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről

Az á||arrůláztartásról szőlő ŻOtl. évi CXCV. torvény (a továbbiakban: Áht.)' az á||aĺlháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 36812011. (XII. 3l.) Korm' rendelet (a továbbiakban: Áw.) 13. $ (2) bekezdés a)

pontjában kapott felhatalmazás alapján az Esztergomi Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerületi
Kĺizpont) esętében a kötelezęttségvállalás' ellenjegyzés (pénziigyi és jogi), teljesítésigazolźs, éwényesítés,
utalványoztls rendjét - a Tankenileti Központ Szervezeti és Mrĺködési Szabályzatának 5'$ (2) bekezdésének
f)-g) pontja alapján _ az a|ábbiak szerint hagyom jóvá:

I. RÉsZ

Ár,ľłr,Áľos RENDELKEzÉSEK

I. Fnĺoznľ

1. A szabályzathatálya

1.S
(1) A szabályzat szervęzęti és személyi hatźiya kiterjed:

a) a Tankerületi Kozpont valameruryi szewęzęti egységére,

b) valamennyi' a Tankerületi Központ által fenntartott és működtetett koznevelési intézményre,

c) a Tankęrületi Kĺizpont kormánýisztviselőire és munkavállalóira, valamint a köznevęlési intézmények
köza|ka|mazottjaira (a továbbiakban egyĹitt: foglalkoztatott).

(Ż) 
^ 

szabályzat tár gyí hatá|y a:

a) ( 1 ) bekezdés c) pontjában meghatáro zott szeméIyek által tett, szerzódéses kötelezettséget eľedményezo
jognyilatkozatokra fiiggetlenül elnevezésétől (pl. szerződés, megrendelés, megállapodás,
egyezmény, stb.), illetve attól, hogy a Tankerületi Kcizpont, intézményei, vagy kĺilso fél a
kezdeménye zó -, v a|amint

b) az(l)bekezdés a) és b) pontja szerinti szęrvezeti egységek vonatkozásában kötęndő szerződésękrę és

megállapodásokra, továbbá

c) minden, a Tankerülęti Központ nęvében tett kdtelezettségvállalásra, utalványozásra, ellenjegyzésre,
telj esítésiga zolására, érvényesítésľe.

2. A' szabáiyzat cólja

2.S

Aszabá|yzat célja:

a) a kötelezettségvállalás, e\Ienjegyzés, teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás gyakorlásának
módjával, eljárási és dokumentációs részletszabályaival, valamint az ezeket végző személyek
kijelölésének rendjével kapcsolatos, jogszabályban nem szabtiyozott kérdések ręndezése. Továbbá
célkitűzés a gazdálkodás átláthatóságának, tervszerűségének ésjogszabá|yszeruségénekbiztosítása

b) a gazdálkodás stabilitásának, likviditásánakbiaosítása,

c) a gazdálkodási fęlęlosség érvényre juttatása,

d) a szabáLýalan kötelezettségvállalás megakadályozása,

e) a nyilvántartási fegyelem erósítése,

Đ ,,négy SZem elve'', ami az irat, pénzlsgyi dokumentum tekintetében minimum két ember általi
áttekintési kötelezettségét jelenti, aZaZ ęgy kötelezettségvállalási folyamat befejezését megelőzően az
adott feladatot ellátó személy munkáját egy másik személy teljeskönĺen, dokumentáltan felülvizsgálja.
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Az Esztergomi Tankeľületi K<izpont 512021. (VII. l5.)
szabályzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, éľvényesítés, utalványozás rendjéľól

II. Fnĺnznľ

3. Éľtelmező rendelkezések

3.$

E szab ály zat alkalmazásában:

a) kĺ;telezettségvállalós: a kiadási e|őirányzatok és _ ha jogszabá|y azt lehetóvé teszi _ az Aht. 49.$
szerinti lebonyolító szęrv számtlľa a Kormány rendeletében meghatározottak szerinti rendelkezésre
bocsátott összeg terhére fizetési kötelezettség vállalásáľól szóló - így ktilönösen a foglalkoztatásra
irányuló jogviszony létesítéséről, szerződés (megállapodás) megkötéséről, támogatás biztosítástrőI,
illetve más' pénzben kifejezhető értékiĺ szolgáltatás teljesítésére irányuló kötelezettség vállalásáról
szóló - szabályszeruen megtett jognyilatkozat, ame|yet a Tankenileti Központ a k<iltségvetési
e|óirányzatainak a terhére vállal' ideértve az áru vagy szolgźlltatás megrendeléséról elktildött és
visszaigazolt megrendelést.

b) pénzüg1li ellenjeg1,lzés.' annak írásban tĺirténő előzetes igazolása' hogy:

ba) a szükséges szabad előirányzat rendelkezésrę áll,

bb) a befolyt vagy a megtervezett és váľhatóan befolyó bevétęl biĺosítja a ťedezetet,

bc) a kifizętés időpontjában a fędezętrendelkezésre áll' és

bd) a kotelezettségvállalás nem sérti agazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

c) jogi ellenjeglzés: annak írásban történő igazolása, hogy a kötelezettségvállalás dokumentumai a
jogszabályoknak és az irtnyitás egyéb jogi eszközęinek megfelelnek.

d) teljesítésigazolós: a |<lađás teljesítésénęk elrendelését megelozó, az adott jogügylethez kapcsolódó
ellenőrzés, amely igazo|ja a kiadások teljesítésének jogosságát, összegszerűségét' ellenszolgáltatást is
magában foglaló kötelezettségvállalás esetében annak teljesítését.

e) érvényesítés: a kiadás teljesítését, a bevétęl beszedését megelőzően a teljesítésigazo|ás alapján az
<isszegszeniségnek, valamint a szám7tra, számlźtt helyettesítő bizonylatra előírt alaki és tartalmi
követelményeknęk és a vonatkoző jogszabályoknak való megfelelés (kiilönĺis tekintęttę| az Afa tv.
58.$), továbbá a sztikséges fędezet meglétének ellęnőrzése.

Đ utaĺványozás: a kiadás teljesítésének, a bevétęl beszedésének vagy elszámolásának írásbeli
elrendęlése.

4. A gazdáłlkodással kapcsolatos feladatellátás ľendje

4.$

(1) A Tankerületi Központ _ gazdálkodási jogkörét tekintve _ önállóan működő és gazdálkodó központi
hivatalként működő központi költségvetési szerv, amely gazdasá,gi szervezettel rendelkezik.

(2) A gazdasági szervęzet ellátja:

a) a Tankenileti Központ és intézményei költségvetésének eIoirányzatainak tekíntetében a gazdálkodással,
kĺinywezetéssel, adatszolgáltatással és beszámolással kapcsolatos feladatokat;

b) a Tankerületi Kozpont és intézményei működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása kĺirében
a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításáva|, védelmével kapcsolatos feladatokat.
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Az Eszteľgomi Tankerületi Kcizpont 512021. (VII. 15.)

szabźúyzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés' utalványozás rendjér<il

II.RESZ

A KoTELEzETTsÉGvÁr,r,łlÁs SZABÁLYAI

I. Fn.rnzrr

5. A kiĺtelezettségvállalás általános szabályai

s.$
(l) Kötęlezettséget vállalni az A|apitő okiratban meghatározott feladatok célszęnĺ és hatékony ellrátásátra,

pénz,lgyi ellenjegyzést kovetoen' apénz.jlgyi teljesítést megelőZően, csak írásban lehet. Az alkalmazandő

,'Kiadási kötelezęttségvállatás nyilvántaľtásba vételi bizonylat'' címíĺ dokumentum a szabáIyzat 1. számú
mellékleteként kerül csatolásra' me|y az e_tanker felĹileten kerül benyujtásra, ęlbírálásra.

(2) A kötelęZettségvállaló a megľendeléssęVszerződéssel egyĹitt arľa is k<itelezi magát, hogy amennyiben a
teljesítés megvalósul, arľnk ęllęnéľtékét - a megfeleló kiadási eloirányzat terhére - megťrzeti.

Kötęlezettségvállalásnak minősül minden olyan intézkedés, amely a Tankeriileti Kĺizpont ręndelkezésére

álló szabad e|őirányzatai felhasználására irányul.

(3) A kötelezettségvállalás csak pénzügyi ellenjegyzést kövętően válik szabályos kotelezettségvállalássá,

armak hiányában vállalt kotelezettség szabá|ýalarľrak minósiil, melynek k<jvetkezményeiért a
kote1ezettségvállaló fe1e1.

(4) A kötęlęzettségvállalás értékének meghatározásához számba kell venni az abbő| szćrmaző valamennyi
fizetési kötelęzettséget, még akkor is, ha anĺlak bekĺjvętkezése bizonýalan, vagy kĺilön jovőbení

nyilatkozattól fiigg. A határozatlan időre vállalt kötelezęttség eĺtékét a k<iltségvetési évben és az azt

követő három éven keresztu| származő ťrzetési kötelezettségek összegeként kell meghatározni (évenkénti

bontásban).

(5) A kötelezettségvállalások éves ľogzítésekor meg kell tervezni a folyamatos teljesítésíĺ
kötęlezettségvállalásokat mind személyi, mind dologi kięmelt elóirányzatokon belül' illętve az ęseti
jellegű kifizetések kalkulált kotelezettségét.

(6) A köttségvetés végrehajtása során tárgyévi fizetési kötelezettség a jóváhagyott kiadási eloirányzatok
mértékéig _ a saját bevétęl teljesülési ütemére figyelemmel- vállalható.

(7) A tárgyévben tĺjrtént kötelezettségvállalásokra az Aht' 36. $ (1)-(3) bekezdéseiben foglaltakat kell
alkalmazni, ara, Aht.3ó' $ (1) és (2) bekęzdés szęńnti kötelezettségvállalások esetén a pénzugyi
teljesítésnek _ a Kormány rendeletében meghatározott kivételekkel - legkésőbb a koltségvetési év
decembęr 31-éig meg kell törtérmie.

(8) AZ Áw. 53. $ alapján nem szükséges elozetesen az írásbeli kĺjtelezettségvállalás az olyan kifizetések
telj esítéséhe z, amely :

a) értéke gazďasági eseményenkéĺt akétszázezęr foinÍot nem éri el,

b) a ťrzetési számlákról a szárriavezeto által leemelt díj, juttatás, a kĺ'ilťoldi pénzénékben vállalt
kötelezettség árfolyamvesztesége vagy

c) összegét vagy aZ összeg megállapításának módját, továbbá a felek valamernyi jogát és kĺitelezettségét
jogszabéiy, vagy jogerős, illetve fellebbezésľe tekintet nélki.il végrehajtható bírósági' hatósági dontés

teljes kĺirűen meghatároZZa,vagy kötęlezettséget megállapító kötelęző előíráson alapul;

d) a Kcizpontosított illetményszámfejtésben (KIRA) a rendszeręs és nem ręndszeres számfejtések alapján, a

Kincstár által megállapított - a nettó ťtnanszirozás keretébęn teljesített - a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt
megillető adók és járulékok vonatkozásában;

e) az egészségugyi vá|sághelyzettel, valamint Vis major helyzettel összefuggésbęn meniltek fel.
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szabtrlyzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás rendjéról

(9\ 
^zÁvr. 

53. $ (1) bekezdésében megjelölt, ęlőzetes írásbeli kĺjtelezettségvállalást nem igénylő kifizetések
eljárásrendje:

a) az Aw' 53. $ (1) bękezdés b) pontja szerinti kifizetések esetén a számLavęzető emeli le az adotÍ számlárő|
a szźlm7av ezetés s el kap cs o lato s díj at, j uttatást,

b) az Avr.53. $ (l) bekezdés c) pontja Szerinti kotelezettségvállalások esetén teljesítésigazolás nem
szüks éges, a p énzigy i te lj es ítés az utalv ány ozást követő en történik.

ó. Ktitelezettségvállalási jog

ó.s

(1) A Tankeľületi Központ nevében a hivatali feladatok ęllátása (végrehajtása) során ťrzetési vagy más
teljesítési kĺitelezettséget vállalni az TankerületiIgazgató és általa az lłw.52. $ (l) bekezdése alapjtn
megbízott személyek jogosultak. A kötelezettségvállalásra a szabáIyzat 2. számú melléklete alapján
írásban felhatalmazott személy jogosult. A kötęlezettségvállalás jogosultság visszavonása a 3. számú
melléklet alapj án történhet.

(2) Megszűnik a jogosultság:

a) a magasabb vezętői vagy vezeIői megbízás, továbbá a kormánýisztviseloi jogviszony megsziĺnése
esetén az utolsó munkában toltött napon;

b) a kötelezettségvállalásijog gyakorlásáról szóló megbízás visszavonás aláírását követően.

(3) AkötęlęZettségvállaló aláírásával felel:

a) a vonatkoző jogszabályok és belső szabályzatokbetartásáért,

b) a kötelezettségvállalás tartalmáért )

c) arnak feltüntetéséért, hogy tárgyévivagytárgyévet kövętő fizetési kötelezettségrol van szó

d) a kotelezettségvállalás szakmai indokoltságáért,

e) valamint azért, hogy a kötelezettségvállalás az előzetes pénzügyi fedezetvizsgálaton és jogi
ellenjegyzésen alapul. Biztosítva ezze| aú', hogy a kotelęzettségvállaló csak olyan hatáskörben vállaljon
kötelezettséget, amelyre jogosultsága kiterjed.

7. A kiitelezettségvállalás folyamata

7.S
(1) A kötęlęzettségvállalás folyamata az alétbbi szakaszokból áll:

a) kötelezettségvállalási igény felmerülése, gazdasá,gi esemény ľegisztrálása (k<itelezettségvállalás
kezdeményezése) _ e-tanker felülętęn

b) a kötelezettségvállalás okmányának előkészítése az e_tanker fęlületen

c) a beérkezett kötelezettségvállalási okmány továbbítása az illetékeseknek szakmai jóváhagyásra

d) a kötelezettségvállalás fedezetének vizsgálata, pénzügyi ellenjegyzés,

e) a pénztigyileg ellenjegyzett kĺjtelezettségvállalás ęlbírálása kotelezettségvá,l|alő źitalr

f) a kötelezettségvállalás okmányának felek á|tali aláirása

g) a kötelezettségvállalás nyilvántaľtásba vétele'

h) telj esítés i gazo|ás,

i) érvényesítés,

j) pénzügyi ellenjegyzés,

7



Az Eszteľgomi Tankerületi Központ 5l202l. (VII. l5.)
szabályzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről

k) utalványozás,

j 1 pénzügyi telj esítés.

(2) A Tankerületi Központban a szerzódéskötéS rendjét a beszerzési szabá|yzat tarIa|mazza. A
kötelezęttségvállalás a 4. szátmű melléklet szeńnti Kĺitelezettségvállalási fedlappal felszerelve történik.

(3) A feladatok teljesítése csak valamennyi fél á|tal. a|áiÍt, pénnlgyi ellenjegyzéssel, kétszázezęr forint felett
jogi ellenjegyzéssel ellátott éľvényes és hatályos megrendelés Vagy szerződés alapján kezdődhet meg.

(4) A kĺiltségvetési szervek belső kontrollrendszeľéról és belső ellenőrzéséről szóló 370lŻ0ll' (xII.3l.)
Korm. rendelęt 6.$ (2) bek. alapjánjelen szabályzatbanrögzitett folyamata révénabelső kontrollrendszer
részęként biaosított a rendelkezésrę álló források átláthatő, szabályszeĺu, szabźiyozott, gazdaságos,
hatékony és eredményes felhasználása.

(5) A pénzügyi-gazdálkođási jogosítvánnyal ręndelkező személyek tevékenységének folyamatos ellenőrzését
a belső kontrollręndszer biaosída.

8. A kŕitelezettségvállalás létľehozása

8.S

(1) Kötelezettségvállalás kezdeményęzhetó kérelem, ajáĺúat, szakmai fęladatellátáshoz kapcsolódó vállalás
vagy várat|an esemény bek<jvętkezése, jogszabályi rendelkezés, illetve működési és beruházási jellegrĺ
(beszerzés, megrendelés, kcizbeszerzési eljárások megindítása) döntések alapján.

(2) A Tankęnilęti Kĺizpont költségvetésének terhére kĺitelezettségvállalás kezdeményezésére a
kezdeményezo szewezeti egység vezetojevagy aszervęzeti egység vęzęto bęosztású munkatársa jogosult.

(3) A kezdeményező felelős:

a) a kötelezettségvállalás sztikségess égééĺt, indokoltságáért,

b) a kotelezettségvállalás megťelelő idoben történó kezdeményezéséért,

c) a kezdeményezés szakmai tartalmáért, megalapozottságáérť (szakmailag és az adott időpontban
indokolt-ę'

d) a kotelezettségvállalás előkészítése során, az ań. megelőző eljárásban a szervezeti egység szakmai
érdekęinęk érvényesítéséért,

e) jogszabályban meghattrozott esetekben az át|źlthatősági nyilatkozat és köztaľtozásmentes igazolás
beszerzésért' a színlelt szerződés tilalmának fPolgáń Tĺirvénykonyv Ż0l3' évi. V. tv. 6:92. $ (2)

bekezdés] betartásáért,

fl azéĺ,hogy azáltala javaso|tszerződó fél jogosult aszęrződésÍtrgyáÍ képező feladat ęItźltására, illetve
szolgáltatás nýjtására.

(4) A kötęlezettségvállalás előkészítése során a kötelezettségvállalást kezdeményezó szervezeti egység
vezeÍője a Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pá|ytnati Főosztály bevonásával előzetes fodezetvizsgálatot
kezdeménye zhet a fędezęt rendelkezésre ál lásának megállapítása érdekében.

(5) A kĺitelezettségvállalás kezdeményezése ęsetén csatolni kell a kötelezettségvállalás dokumentumait,
amelyeket a kezdeményęzo szęrvęzeti egység készít elő. A leęndő szerzódo fél felkutatása - a bęszerzési
és közbeszerzési szabtl|yzatban foglalt rendelkęzések figyelembe vételével _ a kötęlęzettségvállalást
kezdeményező szęrvęzeti egység feladata. A kezdeményezo szewezeti egység felelős a szükséges
okiratok és dokumęntáciők szęrzodő partnertó|, szźilitőtól való bekéréséért és a k<jtelezettségvállalás
kezdeményezését megelőző belsó egyeztetések lefolytatásáért.

(6) A kötęlezęttségvállalás kezdeményezése során, illetve az egyéb csatolt dokumęntációban a
kötelezettségvállalást kezdeményező szervezęti egység minden olyan információt és adatot kĺiteles
fęltüntetni, amelybol megállapítható:
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Az Eszteľgomi Tankerületi K<izpont 5l202l. (VII. l5')
szabá|yzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés' szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés' utalványozás ľendjéról

a) a kötelezettségvállalás célja, amelynęk összhangban kell lerľrie a Tankęľülęti Kozpont Szęrvezeti és
M tĺködé s i S zab tly zatában me ghat ár ozott fel adataival,

b) a kötelezettségvállalás eredményeként beszerzésrę, teljesítésre kerülő termékek, szolgáltatások
egyértelműen, pontosan, mérhető móđon történő meghatározása,

(7) A k<jtelezettségvállalás létĘottét megelőzően vizsgálni kell azt is, hogy

a) a kĺjtęlezettségvállalás szerinti adott építési beruházás, szolgáltatás megrendelés vagy árubęszerzés a
Kbt. 19. $ (3) bekezdésében ťoglalt egybeszámítási szabály alka|mazásával ęléń-e a mindenkoń
közbęszęrzési éĺékhatárt, és amernyiben eléri, fermállnak-e a közbeszerzési eljárás lefolytatásának
Kbt.-ben foglalt feltételei;

b) a termék nem tartozik-e a kĺizpontosított közbeszerzési rendszerľől, valamint a központi beszerzó
szęrvęzęt fęladat- és hatásköréról szóló |6812004. (V.25.) Korm' rendelet hattiyaalá;

c) az adott kötelezettségvállalás nem tartozik-e a Nemzeti Kommunikációs Hivatal jogállásáról és a
kormányzati kommunikációs bęszerzésekľől sző|ő 16212020. GV. 30.) Korm' ręndelet hatá|ya alá,

d) az adott kotęlezettségvállalás nem tartozik_e a büntetés végrehajtási szervezet részéről a központi
áI|amigazgatási szęrvęk és a rendvédelmi szervek irányításában ferľrálló egyes ellátási
kĺitelezettségekĺől, a termékek és szolgáltatások átadás-átvételének és azok ellentételezésének
rendjéról szőIő 44lŻ0l1. (III.23.) Korm. rendelet hatálya a|á'.

e) az adott kĺitelezettségvállalás nem tartozik-e a Nemzeti Hírkozlési és Informatikai Tanácsról, valamint
a Digitális Kormźnyzati Ügynĺikség Zárt Körrĺen Mtiködő Részvénýársaság és a kormányzati
informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 30Il20I8. (XII.27.) Koľm.
ręndelet hattůya a|á

(8) A (7) bekezdés a) pontjában foglalt esetben kezdeményezni kęll a közbeszerzési eljárás lefolytatását. A
közbeszęrzési eljáráshoz a gazdasági szęrvezet illetékes főosńźiya akozbęszęrzés értékével megegyező
<isszegÍĺ fedezetigazolással igazolj a a forrás rendelkezésre állását.

9. A kŕizépiľányítói szeľv előzetes véleménye, engedélyezése

e.s
(1) A mindęnkor hatályos elnöki kĺirlevélbęn szereplő órtékhatár feletti kötelezettségvál|alásokat előzetes

engedélyezés céljából - a mindenkor hatályos elnöki körlevélben foglaltak szeńnt _ meg kell laildęni a
Gazdasági Elnökhelyettes részére.

(2) A mindęnkor hatályos elnöki korlevélbęn szereplő értékhatár alatti kötelezettségvállalásokról _ a
mindenkor hatályos elnöki körlevélben ťoglaltak szerint _ utólagos tájékoztatási kotelęzettség áll ferrn a
G azdasági Elnökhelyettes ťel é.

10. A ktitelezettsógvállalás módosítása

10.s

(1) A kötelezettségvállalás módosítása szükséges a következő esetekben:

a) kĺitelezettségvállalás dokumentumának meghatároző adataiban (a szerződő felek, a megrendelt termék,
szolgáltatás összetétele, tartaIma, pénzügyi ellenértéke, pérrziigyi forľása, teljesítési határido, egyéb
teljesítési feltételek stb.) változás áll bę,

b) jogszabályi változás történik (pl. adótorvények váItozása).

(2) A kĺitelezettségvállalás módosításáról vagy módosulásáról a kotę|ezetÍségvá|lalást kezdeményező
szervezeti egység a rendelkezésrę álló információk alap1áĺ(mennyiségi' értékbéli vá|tozás, meghiúsulás)
haladéktalanul k<jteles jelezni a gazđasági szervezet illetékes főosztályénak. A gazdasági szeÍvezet
folyamatosan nyomon követi a kötelęzettségvállalások alakulását, és tájékoztatást nyrijt a szervezeti
egységek, kötelezettségvállalók számára.
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Az Esztergomi Tankerülęti K<izpont 5l202l' (VII. l5.)
szabtrlyzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéról

(3) Ameruryiben az ellenjegyzett kötelęzettségvállalás értéke 10%o-al meghaladja az eredeti összeget, akkor
újbóli pénztigyi ellenjegyzés, és kötelęzettségvállalói aláirás szükséges.

11. Jogi ellenjegyzés

11.S

(1) Szerződés (megállapodás) megk<itése előtt meg kell vizsgálni, hogy az nem ütközik-e hatályos
jogszabályba. A szerzódések, megállapodások jogi szempontú vizsgálata kiterjed a Tankerületi Központ
érdekeinek jogi szempontú védelmére irányuló, valamint a jogtechnikai javaslatok megtételére is.

(2) A kĺitelezettségvállalást megelőzően vizsgźúni kell' hogy a szęrzőđo partner a nemzeti vagyonról szóló
20l l. évi CXCVI. törvény értelmében źt|átható Szervezetnek minosül-e.

(3) A kötelezettségvállalás dokumęntumának jogi ellenjegyzése arnak igazo|źsa, hogy a szęrződés
(megállapodás) és annak mellékletei megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak' A Jogi és Humánpolitikai
osztźńy oszttl|yvezetője által vagy közremrĺkĺidésével készített szerződést, megállapodást - ha az megfelel
a jogszabźiyoknak - a Jogi és Humánpolitikai osaály osztályvezetóje vagy az titala irásban kijelölt
személy látja el jogi ellenjegyzéssel. A jogi ellenjegyzést a Jogi és Humánpolitikai osztály osztályvezetője
tartós távolléte esetén _ valamint szerződésből eredendően - megbízott i'igyvéd is elláthatja.

(4) A szerzóďés, megállapodás jogszabályoknak való megťelelőségét a jogi ellenjegyző a
kötelezettségvállalás dokumentumának valamennyi példány, minden oldalán aláirásával igazo|ja, és

egyidejtĺleg keltęzéssęl láda el.

(5) A szerzodo fél által használt általános szęrződési feltételeket tartalmazo szerződéseket - amennyiben azok
nem ellentétesęk a magyar jogszabályokkal - a Jogi és Humánpolitikai osaály osztályvezetője vagy aZ

általa írásban kijelölt személy szignálja.

(6) Ha a kötelęzettségvállalásnak jogi akadálya van' a jogi ellenjegyzo írásban tájékoztatja a
kötelezettségvállalót és a pénztigyi ellenjegyzőt.Ha a kötelezettségvállaló atájékoztatás ellenére írásban
utasítást ad a jogi ellenjegyzésre, a jogi ellenjegyzo k<jtelęs armak eleget terľri és e tényről a tankerĹilęti
igazgatőt haladéktalanul értesíteni.

(7) A jogi ellenjegyzést kĺjvetően a kötelezettségvállalás dokumentumźt a gazdasági szervezet illetékęs
ťoosü'álrya részére megktildi pérnlgyi ellenjegyzésre.

(8) Az a|áirt szerződések jogosultak részére (partner, főosztályok, Jogi és Humánpolitikai osztáIy
osztályvezetője) torténő továbbítása a kęzdeményező szewezeti egység feladata.

12. A kiitelezettségvállalás pénzügyi fedezetére vonatkozó pénzügyi ellenjegyzés

12.S

(l) A pénzügyi ellenjegyzés a kötelezettségvállalás péĺtzllgyi fedezete meglétének igazo|ását jelenti. A
kötelezettségvállalás a gazdasági vezető, vagy az általa kijelcilt, az Avr' 55. $ (3) bek. szerinti
végzettséggel.ręndelkęző kijelölt személy pénza'gyi ellenjegyzése után -az Aht.37. $ (1) bek., az Aht.
1 1 1/G. $, az Aw. 53. $ (1)-(2) bek. és jelen szabáIyzat 5. $-ában foglalt kivételekkel - írásban torténhet.

(2) A Tankenileti Központ gazdasági vezetőjének akadá|yoztatása, távolléte esetén a 17. $ szerinti
összęférhętętlenségi szabályok betaľtásával a pénzugyi ellenjegyzésre jogosult a Tankerületi Kĺizpont
gazdasági v ezetője által írásban megbízott személy.

(3) A pénzugyi ellenjegyzésre jogosultnak a pénzügyi ellenjegyzést megelőzően meg kell győződnie arról,
hogy:

a) a szabad e|őirtlnyzat ręndęlkęzésre á1l,

b) a tervezett kifizetési időpontokbanapéĺtzijgyi fedezetbiztosított (likvid fedezet),
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Az Esztergomi Tankeľiileti Kĺizpont 512021. (VII. l5.)
szabályzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás' érvényesítés, utalványozás ľendjéről

c) a kötelęZettségvállalás nem séľti a gazdálkodásra vonatkozó szabályokat.

(4) 
^Z 

ellenjegyző a (l) bekezdésben meghattlrozott feladatok ellátásához szükség Szerint Szakértőt vehet
igénybe.

(5) A pénztigyi fedezet meglétét apénzj;gyi ellenjegyzésre jogosult aza|áirástlval és dátumma|igazolja.

(ó) Amennyiben a kötelezettségvállalás nem felel meg a (3) bekezdésben előírtaknak, a pérn)gyi
ellenj egyzésľe jogosult írásban táj ékoztatja a kötelęzęttségvállalót.

(7) Ha a kĺjtęlezęttségvállaló a (6) bekezdésben fogla|t tájékoń'atás ellenérę írásban utasítást ad a pénńgyí
ellenjegyzésre' az ellenjegyzó köteles az utasításnak eleget tenni és e tényről azirányitó szerv vezetőjét
haladéktalanul írásban értesíteni. Az irtnyitő szerv a tájékoú.atás kézhęzvétęLétől számított nyolc
munkanapon belül köteles megvizsgálni a bejelentést, és kezdeményezni az esetleges felelősségre vonást.

(8) A pénnlgyi ellenjegyzésre jogosult az 5. számű melléklet szeńnti írásban meghatalmazott személy lehet.
A pénzügyi ellenjegyzésre vonatkozó kijelölés visszavonása a 6. számú melléklet alapján tĺjrténhęt.

13. A kiitelezeffségvállalás nyilvántaľtásba vétele

13.$

(1) A megľendelés' szęrződés a kötelezettségvállaló és ellenjegyző aláirása után tekinthető a
kötelezęttségvállalás dokumentumának'

(2) 
^kötelezettségvállalást 

követoen haladéktalanul gondoskodni kell annak a, Ahsr. szęrinti nyilvántartásba
vételéről, eztitaI a kötęlezęttségvállalás értékéből a tárgyévi és a tárgyévet kövętő évęk szabad
elóir ány zatait terhęló rész lekötéséről.

(3) A kötelezettségvállalás nyikántartźlsa az irányitő szęrv által meghatározoÍt számitőgepes ügyviteli
progralnmal (sAP Gazdtikodási moduljában) történik. A rendszeľból folyamatosan és ténylegesen
megállapítható az évęnkénti kötelezettségvállalás összege. Az elozetes és végleges
kcitelezettségvállalásokat _ az SAP rendszer GR modulban aZ aÍra kialakított bizonylattípussal 13...
pénzeszkozfoglalás' 45... szęrződéslmegrendelés, 14... személyi juttatás pénzeszközfoglalás-
nyi|vántartásba kell veĺľri. A készpénzes kifizetést is szerepeltetni kell a kotelezettségvállalások között. A
kötelezettségvállalás SAP integrált ľendszęrben tĺjrténő nyilvántartásba vételének fo|yamatát - az
alkalmazandó bizonylattípussal egyútt - a 7 . számű melléklet tartalmazza.

(4) Jogszabá|y szeńnt a kotelezęttségvállalások, és más fizetési kötelezettségek nyilvántartásának
tartalmaznía kell legalább :

a) a kötęlęzettségvállalás, más fizetési kötelezettség sorszámát, az azt taĺIaImazó dokumentum
megnevezését, ik1ató vagy érkeztętő sorszámát, keltét, pénnlgyi ellenjegyzés dátumát, a pénzrigyi
e|lenjegyző nevét, kivéve' ha a pénzügyi ellenjegyzés nem szükséges

b) a jogosult azonosításához és a pénz,lgyi teljesítéshez szükséges adatokat, amennyiben azok ismertek'

c) a kötelęzettségvállalás, más fizętési kĺjtelezęttség tárgyát, <isszegét (értékéĐ az egységes rovatrend
rovatai szeńnt,

d) a kötelezettségvállalás, más fizetési kötęlęzettség évek szerinti megoszlását' a költségvetési évben a
pénzügyi teljesítési határidőket dátum szerint, hogy abból az Aht. és Ávr. szerinti finanszírozási,
likviditási terv cisszeállitható legyen,

e) a kötelezettségvállalás, más fizetési kotelezettség módosulásait (pl. fizetési határidő vá|tozása, utólag
kapott engedmények stb.), az azokat tanúsító dokumentum megnevezését, íl<tatőszámát, keltét, a
pénzugyi ellenjegyzésľe vonatkozó adatokat, hapénzijgyi ellenjegyzés szükséges,

Đ apénzjgyiteljesítések dátlmát, összegét, egységes rovatrend szerint besorolását, azutalványozás Avr.
59. $ (2) bekezdésę szęrinti dokumentumának azonositásához szükséges adatokat,
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g) a kötelezettségvállalás, más ťrzetési kötelezettség végleges Vagy nem Végleges jellegét, végleges
k<jtelezettségvállalás, más Íizetési kotelezettség esetén annak módosulásai. A pénzĺigyi teljesítési
adatok könywiteli számlákon töľténő elszámolásának idopontjait és a könywiteli száĺĺl'ák
megnevezését,

h) a dęvizában ťęnnálló kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség esetén a kötelezettségvállalás,
más fizetési kötelezettség és annak módosulásai (ide értve az átéÍtékęlést is) összegét a forint męllett
dęvizában is, a nyilvántartásba Vételi aÍfolyamot' a mérleg fordulónapi áďolyamot, Magyarorszźlg
gazdasági stabilitásáról szóló 201 1. évi CXCIV torvény szerinti adósságot keletkeztętő ügylet esetén az
államadóssá g számitása során alkalmazandő árľolyamot.

(5) Több évęt éńntő kötelezettségvállalások dokumentálásánál a k<jvetkezok szerint kell eljámi:

a) határozatlan idejű kötelezettségvállalások esetében - ha több évęt érint - a tárgyév plusz három év
terhére fizetendő kiadásokat kęll dokumęntálni és nyilvántartásba venni (pl. határozatlan idore kötött
munkaszerződés, kinevezési okiľat, közműdíjak stb.),

b) határozott idejű k<jtelezettségvállalás esetében _ ha több évet érint - kötelezęttségvállalás összegét meg
kell bontani a követkęzők szerint:

- tárgyévi e|oirányzat terhére vállalt tárgyévi kötelezettség,

- tárgyévben a kĺjvetkező évek e|őirányzata teľhérę vállalt kötelezettség,

(6) A nyílvántartás vęzętése a gazdasági szervęzęt e munkakörľel megbízott dolgozójának a feladata.

(7) A kötęlęzettségvállalások a számitogépes ügyviteli programban tĺjrténő rögzitést, mentést követóen a

kötelezettségvállalás dátumával megegyezó periódusra tételesen bekerülnek a főkönyvbe. A
kötelęzettségvállalás könyvelése a fókönyvben a 0-s szám7aosztályban történik.

(8) A pénzügyileg teljesült kötęlezęttségvállalásokat a kötelezettségvállalás nyilvántaľtási számai a|apjäĺ az
iráĺyitő szerv által meghatározott számítógépes i.igyvitęli rendszeľ apéĺlzijgyi teljesítés rögzítésével egy
időben kivęzeti a nyilvántartásból.

(9) A kotelezettségvállalások SAP rendszerben vezetett állományát a főkĺinywel havonta egyeztetni kell,
tárgyhót kövętó hónap 15. napjáig.

(10) Az egyeztetés végľehajtásáért az ezzeL megbizott munkatársak felelnek. Egyeztetést kovetően eltérés
esętén a kötelęzęttségvállalások a számitogépes ügyviteli programban módosításra kerülnek.

14. A teljesítés igazolása

14.S

(1) A teljesítés igazolása azt a téný rögziti, hogy a kötelezettségvállalás tárgyát képzo tevékenység
(szolgáltatás nyújtás-igénybevétel, anyagbeszerzés, árubeszeľzés_értékesítés stb') teljesítése egészben'
vagy részteljesítés esetén az adoÍÍ részben milyen mértékbęn és megfelelően megtörtént-e.

(2) 
^ 

teljesítés igazolása során az ellenőrizhető okmányok alapján ellenőrizni kęll a kiadások teljesítésének
jogosságát, összegszerűségét, az ellenszolgáltatást is magában foglaló kötelezettségvállalás esetében
annak teljességét.

(3) A teljesítésigazolásra jogosultnak anól kell meggyóződnie és aláírásával igazolnia, hogy:

a) a vásárolt anyag) áru, tárgyi eszköz a megľendelés, szerződés szerint hiánýalanul, megfelelő
minőségben megérkezett-e,

b) a szo|gá|tatźls elvégzése előírásszęrűen megtörtént-e, a szolgáltatást nyujtó a kötelezettséget megfelelő
minóségben telj esítette-e,

c) a kötęlezęttségvállalźs dokumęntumai teljeskörűen benýjtásra kertiltek-e,

d) a teljesítés a kĺjtelezettségvállalás, illetvę annak dokumentumai aIapjźtn történt-e.
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(4) A teljesítés igazo|ása történhet: a száÍ717tľr az (S)bekezdésbęn meghattrozott módon; ktilon az erre a célra
szolgáló dokumentum a|apján, amely tartalmazza a teljesítés igazo|ására vonatkozó hivatkozást 10.
számrĺ melléklet, 11. számú melléklet szerinti dokumentumokon is, valamint a KRÉTA ręndszerből
kinyomtatott igazolással.

(5) Teljesítésigazolásra a kĺitelezettségvállaló jogosult az összeférhetetlenségi szabályok (II. fejezet)
bętartásával, de a tevékenységhęz felkérhet szakmai teljesítés igazo|ot, ez a kcitelezettségvá||alő
felelősségét nem cscikkenti.

(6) A teljesítés igazo|ása torténhęt: a számlán történo igazo|ás esetén ,, A beszerzés, vagy szolgóltatás
teljesítésének jogossógdt, szükségességét és összegszerűségét igazolom" zárađékot' valamint dátumot kell
ťeltüntętni.

(7) A TankerĹileti K<izponthoz beérkęző számlák teljesítésének igazolására e szabźiyzat 8. számú melléklete
szeńnti írásban meghatalmazott személyek jogosultak. A teljesítés igazolćsra vonatkozó kijelĺilés
visszavonása a 9. számú melléklet a|apjáĺ történhet.

(8) A teljesítés igazolását követően aszáĺl:ťlát haladéktalanul el kell juttatni a Gazdálkodási, Üzemeltetési és
P áIy ázati Főo sztá lyľa.

(9) 
^z 

Álrt. :o. $ (2) bekezdése szerinti ťrzetési kötelezettségek teljesítéséhez, itletve a bevételek
beszedésének elľendeléséhez teljesítésigazolás nem szükséges.

(10) Az európai uniós fonások terhére vállalt kotelezettségvállalások esetében a teljesítésigazolőja a
Tankerületi Kozpont igazgatőja, szakmai vezetoje, vagy a Gazdálkodási' Üzemeltetési és Ptl|yázati
Főo sztály erre kij elĺilt v ezetőj e, munkatársa, proj ektmenędzser lehet.

15. Érvényesítés

ls.s
(1) Érvényesítésre a Tankenileti Központ gazdaságivezetoje áttal kijelölt munkatársakjogosultak.

(2) A kifizetésęk esętén a teljesítésigazolás alapjánaz érvényesítőnek ęllenoriznie kell az összegszertĺséget, a
fęđezet meglétét és ań, hogy a megelőző ügymenetben az Aht., az állaĺĺtháztartási számviteléről szóló
4lŻOl3. (I. 1 1.) Korm. rendelet és az Avr., továbbá e szabáIyzatban foglaltakat betartották_e.

(3) Amernyibęĺ az érvényesítő a vizsgálat során az (1) bekezdésben megjelölt jogszabályok, illętve a
Tankertileti Központ belső szabályzatainak megsértését tapaszta|ja, k<iteles ezt je|ezni azuÍalvźlnyozónak.
Az éwényesítés nem tagadható meg, ha ęzt kĺjvetőęn az utalványozo ęĺľę írásban utasítja. A további
eljárási szabályokľa e szabályzat l5. $ (4) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.

(4) Az érvényesítésnek tartalmaznia kell az éwényesítésre utaló megjelölést, az érvényesítés dátumát és az
érvényes íto aláír źĺsát.

(5) Ha az érvényesitő a jogszabályok' belső szabá|yzatok megsértését tapaszta|ja, k<jteles ezt jelezni az
utalványozőnak. Az érvényesítés nem tagadható meg, ha ezt kovetőęn az utalványo ző ęrre írásban utasítja.
Ez esetben az érvényesitő az utalványľendelętet ,,az utalványozás érvényesítése utasításľa történt''
zátađéVka| köteles ellátni. Az utasítás tényéről és a záradékolásról az érvényesítőnek 8 napon belül
értesítenię kell a gazda sági vezetót.

(6) 
^Z 

érvényesítési feladatokat ęllátó személynek a felsőoktatásban szerzett pénzigyi-számviteli
végzettséggel' vagy legalább kozépfoku iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel
kell rendelkeznie.

(7) Az érvényesítésre jogosult jelen szabályzat 12. számú melléklet szerint kijelölt személy lehet. Az
érvényesítésre vonatkozó kijelölés visszavonásaa|3. szĺĺmú melléklet alapjántörténhet.
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16. Utalványozás

16.S

(1) Utalványozás alatt a kiadások teljesítését és a bevételek beszedésének, vagy elszámolásának ęlrendelését
kęll érteni, amelyre az érvényesítés után kerül sor.

(2) Az uta|vttnyozásľa jogosultak megbízását és aláirás mintáját e szabá|yzat 14. számú melléklete
tartalmazza. Azuta|ványozásravonatkozó kijelölés visszavonásaa15. számú melléklet alapján töľténhet.

(3) Bevételi e|oirźnyzatok javára bevételt elszámolni és a kiadási előirányzatok tęľhérę kífizetést ęlręndelni
uta|vźnyozás alapján lehet. A kiadási e|óirányzatok terhére történő utalványozásra teljesítésigazolás és

érvényesítést kĺivetoen kerülhet sor.

(4) Utalványozás során kifizetés csak a jóváhagyott kiadási e|őirźtnyzatok mértékéig rendelhető el (kivéve az
Áht. -be'' meghatár ozott eseteket).

(5) 
^Z 

uta|ványozőnak a belső kontľoll folyamatok során meg kell vizsgtůnia, hogy az érvényesítés
megtortént-e.

(6) 
^zutalványon 

fel kell ttintetni:

a) az uta|ványozó keltęzéssel ellátott a|áirźsát,

b) az,,utalvány''szót,

c) a költségvetési évet,

d) abeťlzeIó és a kędvezményezett megnevezését, címét'

e) a bevétel, kiadás egységes rovatrend és kormányzati funkció szerinti számát, a terheléssel, jóváírással
(kifizetéssel' bevételezéssel) érintett pénzeszköz áI|anháztartási számviteli kormányrendelet szęrinti
kĺinywiteli száĺil'áj ának számát,

Đ a fizetés időpontját, módját' ĺisszegét, devizanemét,

g) a megterhelendő és a jóváírandó ťrzetési szám|a számźlt és megnevezését,

h) akcitelezęttségvállalásnyilvántaľtási számát,

i) azérvényesítéstényét.

(7) Az utalványrendeleteket a gazdasági szervezet megbízott pénztigyi referens dolgozói az SAP GR
moduljában készítik ęl.

(8) Utalványozni készpénzes fizetési mód esetén az érvényesített pénŻárbizonylatrarávezetett, más esetben

ktilön írásbeli rendelkezéssęl lehet' A rávęzętętt ręndęlkęzésen a (ó) bekęzdés szerinti adatokat kell
fęltüntetni azza|,hogy az okmányokon már szereplo adatokat nem kell megismételni.

(9) Nem kell kĺilön utalványozni:

a) a közigazgatáĺsi hatósági határozaton alapuló bevétel beszedését (egységes rovatľend B3.), a

termékértékęsítésből (egységes rovatrend B401.), szolgáltatás nýjtásából (egységes rovatrend B40Ż'\, a
közvetített szolgáltatások ellenértékéből (egységes rovatrend B403.) származő bevételękęt és a
kiszámlázott általános forgalmi adóból (egységes rovatrend 8406.) származő bevételeket,

b) a ťrzetési számla vezetésével és azon végzett műveletekkel kapcsolatban a szźlm7avezęIő áLtal

felszámított díj akkal, kĺilts égekkel kapcsolatos kiadásokat és kamatbevételeket'

c) a maradvány igénybevételę rovatain elszámolandó finanszíľozási bevételek teljesítését.

d) a fedezetkezelői szátmlárő|, valamint - a fedezetkeze|oi szźln7ára történő átutalás esetén _ az épittetói
fedezetbiztosítási számláról tĺĺrténó kifi zetéseket.

(10) Az utalványozott, felszerę|t számlźt és minden, a gazdasági eseméný tanúsító bizonylatot a gazdasági
szervęzęt idoľendi sorręndben tárolja.
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II. Fnrrcztľ

17. ossznľÉRHtrnľĺ-nNsÉGl szABÁLYoK' EGYÉB ELiÍRÁsoK

17.S

(l) A kĺjtelezettségvállaló és a pénziigyi ellenjegyző ugyanazon gazdasági esemény tekintetében azonos
személy nem lehet. Az érvényesítő ugyanazon gazdasági esemény tekintetében nem lehet azonos a
kötelezettségvállalásra' utalványozźtsra jogosult és a teljesítést igazoló személlyel.

(2) Kotelezettségvállalási, pénzúgyi ellenjegyzési' érvényesítési, utalványozźlsi és teljesités igazo|ására
irányuló feladatot nem végezh eti az a személy, a\<l etĺ a tevékenys égét a Polgári Törvénykönyv szerinti
közeli hozzátartozőja,vagy maga javára látná el.

(3) 
^z 

Esztergomi Tankertilęti Központ kötelezettségvállalásra, pénnlgyi ellenjegyzésre, teljesítés
igazo|tsára, érvényesítésre, utalványozásrajogosult személyekról és aláírás_mintájukľól - elektronikus
a|áírás alkalmazása esetén a használt tanúsítványokról és az elektronikus aláíráshoz kapcsolódó
tanúsítvány nyilvános adatairól - a belső szabźůyzatában foglaltak szerint napľakész nyilvántartást vezet.

(4) A k<jtelezettségvállalás, apénńgyi ellenjegyzés, az éwényesítés, és azuta|ványozás esetén amegbizást,
kijelölést írásba kell foglalni. A megbízás tartalmazza a megbizottak aláírás mintáját is. A megbízás 3
példányban készül, amelyből 1 példány amegbizottat illeti meg, 1 példány a kijelölt személyi anyagának
részét képezi, 1 példány pedig a Gazdéikodási, Üzemeltetési és Pályázati Főosztály Költségvetési és
Gazdálkođási osŻályánál kenil lefíĺzésre, amely egyben az a|áirás minták nyilvántarIźlsáľa is szolgál.

(5) A kötęlezettségvállalásra, az uta|ványozásra, az e|LĄegyzésre, az érvényesítésre' valamint a szakmai
teljesítésigazo\ásrajogosult személyek nevéről és aláírásmintájtről az Aw.6O. $ (3) bekezdése alapján a
16. számú melléklet szerinti naprakész nyilvántaľtást kell vezetni, melyet a Gazdálkodási, Üzemeltetési
ésPá|yázatiFőosztály Költségvetési és Gazdálkodási osztźlly ene kijelölt dolgozója végez'

III. Frĺezoľ

18. A MEGľÍzÁs És vrsszłvoNÁs DoKUMENTUMAINAK MEGoRZESE

18.S

A felhatalmazásróI, megbízásról és visszavonásról rendelkező dokumentumot utólag is ellenőrizhető formában
a számvitęlről szóló 2000. évi C. tv. l69. $ (2) bekezdésében foglalt előírásokkal <isszhangban 8 évig meg kell
őnznie, az őrzésérta Gazdálkodási, Üzęmęltetési és PéiyázatiFőosztály Költségvetési és Gazdálkodási osztály
elĺe kijelölt dolgozója felęlős. AZ elévülési idó a kotelezettségvállalás, utalrványozás, ellenjegyzés
felhatalmazásáľól, valamint a szakmai teljesítés igazolására, érvényesítésre szóló megbízás visszavonásának
időpontjától kęzdődik.

III. RBSZ

Árľĺnľnu os zÁnÓ RENDBLKEzEsEK

1e.s

Az egészségügyi válsághelyzettel összefiiggésben felmerült, a Koronavírus-járvány Elleni Védękezésért
Fęlelős operatív Tĺirzs felállításáról szóló l0l2l2020. (I'31.) Korm. határozattal felállított
Koronavírus-járvány Elleni Védekezésért Felelős operatív Törzs javaslata alapjtn a, Aht. 1 1 1/G. $ és 1 l 1/H.

$-ait kell alkalmazni és az ęzęLkęl cisszefiiggő speciális kötelezettségvállalási szabályokat.
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20.s

(1) Jelen szabéiyzat a jővthagyźlst kĺivető munkanapon lép hatályba.

(2) Jelen szabźůyzat hatályba lépésével egyidejűleg hatźiyát veszti az e targykörben korábban kiadott 612018.

ryn.30.) számú Az Esztergomi Tankerületi Központ kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, teljesítésigazolás,
éľvényesítés, utalványozás rendjéről szőlő Szabá|yzat.
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MELLÉKLETEK

Kiadási kötelezettségvállalás nyilvántartásba vételĺ bizonylat

Iktatószám:

A kĺjtelezettségvállalás indoklása, az igénylés céljának leírása:

Kelt 202. hó nap

Az Esztergomi Tankeľületi Kĺizpont 512021. (VII. 15.)
szabtůyzata

ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KÔZPoNT

A köte|ezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, éľvényesítés, utalványozás rendjérol

l. sutmíl melléklet

aláirźs
< s zeľve zeti e gls é g v e zetőj éne k neve>

<beosztás>

eve:

Tankerületi K<izpont gazdasági szervezeti egysége tĺjlti ki:

A kotelezetts analítikus n vántaľtási száma:...

A kdtelezettségvállalást kezdeménye ző szęrv ezeti
egység megnevezése:
A kötelezettségvállalással érintett intézmény
megnevezése (adott ęsetbęn) :

A kdtelezettségvállalással érintett ingatlan címe:
Telj esítésig azolźsra jav asolt személy neve,
beosztása, szew ezeti egysége' elérhetősége:
Fizetési mód: készpénzes / átutalásos
Pźiyázati azonosító
BVOP -tó 1 b eszęr ęzhetó'. igeďnem
NKoH_n keresztül beszerezhető igeďnem
DKU-n kereszttil beszęrezheto: igeďnem
KEF_en kęľesztül beszerezhető igeďnem

Sor
sz'ám

Kŕitelezettségvállalás táĺgya (konkľét
megfogalmazással, mennyiséggel és mennyiségi

egységgel) (elkĺilöníthető részenként,
tételenként. ha szĺikséses)

SzállítĺĎ cég neve
(ha ismeľt) Bľuttó tisszeg (Ft)

I

Ż

3

osszesen

Név / Jogosultság Megfelelőség igazolása Dátum Aláíľás

név: '.
Pénzügyi ellenjegyzés

Fedezet ręndęlkezésre álllnem
áll rendelkezésre*

név:..
Kötelezettséevállalä

Engedélyezem/
Nęm ęngędélYęzem*

* A megfeleIő a|áhiyandő

t'7
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Az Esztergomi Tankerületi Központ 5l202l. (vII. l5.)
szabćůyzata

ESZTERGOMI
TÁNKERÚLETI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás rendjéről

2. szltmú melléklet

Sorszám: .......ĺŻ0...

Kijeltilés kiitelezettségvállalási jogosultág gyakoľlásához

Alulírott mint az Esztergomi Tankenileti Kozpont igazgatója, az
áIlamhán'artásról szóló 201I ' évi CXCV. törvény 36. $-a és az államháztartásről szóló törvény végľehajtásáról
sző|ó36812011. (XII. 31.) Korm. rendelet 52' $ (1) bekęzdése alapjáĺazalábbi kijelölést teszem:

Kiielält neve Beosztás Szervezeti egyséq Aláíľásminta

Kötelezettségvállalási jogosultság kezdete:
Kötelezettségvállalási jogosultság vége: visszavonásig.

Ktitelezettségvállalás ktiľe:
Ertékhatára:

Kijelölt a mindęnkor hatályos kĺitelezettségvállalási szabá|yzatban foglaltak szerint köteles eljámi

Kelt: ev

tankeriileti igazgatő
Kijelölő

NYILATKOZAT

A kötęlęzęttségvállalási jogok gyakoľlására vonatkozó kijelĺilést tudomásul veszem' az aÍÍa vonatkozÓ
feladatokat és felelősséget megismertem.

hó nap),

Kęlt: év. ''.......... hó " nap

kijelölt személy

Elosztási lista:
l. Kijelölt
Ż. Esztergomi Tankeriileti Központ személyi anyag..

3. Esztergomi Tankerületi Központ Gazdá|kodási, Uzemeltetési és Péiyázati Főosztály Költségvetési és

Gazdálkodási osztály

l8
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Az Esztergomi Tankeľületi K<izpont 512021. (Vu. 15.)
szabályzata

ESZTERGOMI
TANKERÚLETI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás ľendjéről

3. számú melléklet

Esztergomi Tankerületi Központ
Soľszám .t20...

Kĺjelłilés visszavonása ktitelezettségvállalásľa vonatkozóan

Alulírott mintaz Esztergomi Tankeľülęti Központ igazgatőja,azá'|laĺnhánaľtásról
szőlő 2011. évi CXCV. tĺirvény 3ó. $-a és az államháztartásró| szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120II.
(Xn. 31.) Korm. rendelet 52. $ (1) bekezdése alapjźln aZ altbbi munkatársnak korábban megadott kijelölést
visszavonom:

Név:
Beosztás:
Szervezeti egység:

Jelen intézkedéssel a kötelezettségvállalási jogosultság visszavonásra kerül.

Kij elölés visszavonásának hatálybalépése:

Kelt: . '.. év. . ... hó ,,.....'' nap

tankerületi igazgató

Elosztási 1ísta:

1' Kijelölt
2. Tankęrületi Központi Központ személyi arlyag
3. Esztergomi Tankerületi Központ Gazdálkodási, Üzemeltetési és PályázatiFőosztélly K<iltségvetési és

Gazdálkodási osztály
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Az Eszteľgomi Tankęrületi Központ 5l20Żl. (VIĺ. 15.)
szabéiyzata

ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjéről

4. satmíl melléklet

Iktatószám TK/l06l.

szęrzóďő

Kiitelezettségvállalási fedlap

.. kiadás terhéľe történik,

partneľ megnevezése'

kĺiltségvetési soľán,
év terhére.

címe, aďőszáma:

Ugyintézo:

Kcitelezettségvállalási szám: ..

Kötelęzettségvállalást előkészítő szęrv ezeti egység

A kdtelezettségvállalás tát gya, időtartama:

A kötelezettségvállalás d ,,.

Rovat

A

A közbeszęrzési eljárásra vonatkozó nyilatkozatok (*a megfelelő rész aláhuzandő):

A kĺjtelezęttségvállalást előkészítő szęrvęzęti egység vezetőjeként nyilatkozom, hogy a tźrgyban szeľeplő
kotę1ezettségvállalás

a) vizsgáWa a közbeszerzésekľől szóló 2015. évi CXLil. törvényben rögzített egybeszámítási
kotelezęttségre vonatkoző szabá|yokat is' kozbeszerzési eljárás lefolytatására nincs szükség. *

b) érdękében a közbeszerzési eljárás lefolytatásra kęnilt. *

Csatolandó męlléklęt:

....Áľajánlat ... łtlĺthatosági nyilatkozat .'.Kőztaĺtozásmentęs igazolźslnyilatkozat ..... Reťęľęncia

Kelt: . hó nap

nev

beosztás

Igazolás/ľegisztľálás időpontj a Aláíľás

Szakmai ellenjegyzés

Jogi ellenjegyzés:

Pénzlgyi ellenjegyzés

Kötelęzętts é gv tilalő :

Nyilvántartásba vétel

MegiegYzés:

20



(

Az Eszteľgomi Tankerĺileti Kcizpont 5/2021' (VII. 15.)
szabćiyzata

ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás rendjéról

5. szdmú melléklet

Soľszám: .......l20....

Kijeliilés pénzĺigyĺ ellenjegyzési jogosultság gyakoľlásához

Alulírott ..., mint az Esztergomi Tankerületi Központ gazďaséLgi vezetője, az
á||anháztartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 37. $_a és az államháztartźsről szóló törvény végrehajtásáľól
szóIó 3681201 1. (xII. 3l.) Korm' rendelet 55. $ (2) és (3) bekezdése alapján az alábbi kijelolést teszem:

Kijelölt neve Beosztás Szeľvezeti egység Aláírásminta

Pénzügyi ellenjegyzési jogosultság kezdete:
P énnlgyi ellenj egyzési j o gosultság vége : visszavonásig

Pénzĺigyi ellenjegyzési jogosultság ktiľe:
Eľtékhatáľa:

A pénzügyi ellenjegyzési jogosultsággal kijelölt munkatárs a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint
kötęles eljárni.

hó ,,.....'' a'ap

gazdasźłgi vezętő
Kijeloló

NYILATKOZAT

A pénzügyi ellenjegyzési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem' az affa vonatkozó
feladatokat és felelősséget megismertem'

Kelt: . ... év. . ... hó ,'.....'' nap

kijelölt személy
Elosztási lista:
1. Kijelölt
2. Eszteľgomi Tankerülęti Központ személyi anyag
3. Esztergomi Tankęľületi Központ Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pá|yázatiFőosztály Költségvetési és

Gazďźikođási osztály
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Az Esáergomi Tankeľületi Központ 5l202l. (VII. l5.)
szabéúyzata

ESZTERGOMI
TANKERÚLETI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás ľendjeről

6. szómíl melléklet

Soľszám: .......l20...

Kijelölés visszavonása pénzügyi ellenjegyzésľe vonatkozóan

Alulírott ..........mint aZ Esztergomi Tankeľiileti Központ gazđasźLgi vęzętóje, az
á||arrhánartásról szóló 201 1. évi CXCV. törvény 37. $_a és az éůlanhźlztartásről szóló törvény végrehajtásaról
szőló 368lŻ01 1. (Xil. 31 .) Korm. rendelet 55. $ (2) és (3) bekezdése alapján az alźlbbi munkatársnak korábban
megadott kij elölést visszavonom:

Név:
Beosztás:
Szervezęti egység:

Jelen intézkędéssel a péĺlzigyi ellenjegyzési jogosultság visszavonásra kerül.

Kij elölés visszavonásának hatálybalépése:

Kelt nap

gazdasźryivęzętó

Elosztási lista:
1. Kijelölt
2. Esztergomi TankerĹilęti Központ személyi anyag..

3' Esztergomi Tankerületi Kozpont Gazdálkodási' Uzemeltetési és Pá|yźnati Főosztály Kĺiltségvetési és

Gazdálkodási osztály
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Az Esztergomi Tankerületi Központ 5l202l. (VII. 15.)
szabä|yzata

A kötelezettségvál1alás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás ľendjérő1

7. szómú melléklet

Kiitelezettségvállalás folyamat á.ůráfia
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Az Esáergomi Tankerületi Központ 5l202l. (VII. l5.)
szabályzata

ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozrís rendjéről

8. saźmíl melléklet

Esztergomi Tankeriileti Központ
Soľszám: ......lŻ0...

Kijeltilés teljesítésĺgazolási jogosultság gyakoľlásához

Alulírott. .... ... mint az Esztergomi Tankerületi Központ igazgatőja az tilanháztartásról szóló
2011. évi CXCV' törvény (a továbbiakban: Áht.) 38. $-a és az államháztartásről szóló törvény végľehajtásáról
szőlő 36812011. (Xil. 31.) Korm. ręndelet (a továbbiakban: Ávr.) 57. $ (4) bekezdése alapján az a|ábbi
kijelölést tęszęm:

Kiielält neve Beosztás Szeľvezeti eqység Aláíľásminta

Telj esítésigazolási jogosultság kezdete:
Teljesítésigazolási jogosultság vége: visszavonásig

Telj esítésigazolási jogosultság ktiľe :
Eľtékhatáľa:

A teljesítésigazolási jogosultsággal kijelölt munkataľs a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles
eljárni.

Kelt: .'...'. €V naphó

tankerülęti igazgatő

NYILATKOZAT

A teljesítés igazolással ĺisszefüggo jogok gyakorlására vonatkozó kijelĺilést tudomásul veszem' az arÍa
vonatkozó feladatokat és felelősséget megismertem.

Kelt: naphóev ))

kijelĺilt személy
Elosztási lista:
1. Kijelolt
Ż. Esztergomi Tankerületi K<izpont személyi anyag..

3. Esztergomi Tankerületi Központ Gazdálkodási, Uzemeltetési és PályázatiFőosztály Költségvetési és

Gazdálkodási osztály
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Az Esztergomi Tankeľületi Központ 5l202I. (VII' 15.)
szabtiyzata

ESZTERGOMI
TANKtrRÜLETI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazo|ás, éľvényesítés, utalvrĺnyozás rendjéľől

9. szdmú melléklet

Soľszám: .,.........l20..,

Kijeliilés vĺsszavonása teljesítésĺgazolásľa vonatkozóan

Alulírott ...., mint azBsďergomi Tankertileti K<izpont igazgatőja, aZ źL||anhźEtartásról szóló
20IL évi CXCV. törvény 36. $-a és az államháńartźsról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368120I l ' (xII.
31.) Korm. rendelet 52. $ (1) bekezdése alapjtn az alźlbbi munkatársnak korábban megadott kijelolést
visszavonom:

Név:
Beosztás:
Szervezeti egység:

Jęlen intézkedéssel a teljesítésigazolás jogosultság visszavonásra kerül.

Kij elölés visszavonásának hatálybalépése:

Kelt: . ... év. ... . hó ,,....''' nap

tankerületi igazgatő

Elosztási lista:
1. Kijelölt
2. Esztergomi Tankerületi Központ személyi anyag
3. Esztergomi Tankerületi Központ Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pá|yázati Fóosztály K<iltségvetési és

Gazdtikodási osztály
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Az Eszteľgomi Tankeľületi Központ 5120Ż|. (VII. 15.)
szabtůyzata

ESZTERGOMI
TANKERÚLETI
KÓZPoNT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolĺís, érvényesítés, utalvrĺnyozás rendjeľől

l0. szltmú melléklet

Teljesítésigazolás
az áľubeszeľzéselďszolgáltatásolďépítésĺ beľuházások elvégzéséľe vonatkozóan a szállítói számla

kiállításához

Alulírott , mint az EszteÍgomi TankerĹiletí K<izpont ... ' beosztású munkatársa
........<cég neve,

,.. tárgyban megkötött
igazolom, hogya Tankerületi Központ (mint Megľendelő) és az
székhelye> (mint Vállalkozó) között .... év. .....' napján
szerződésben foglalt feladatokat a Vállalkozó szerződésszerűen teljesítette.

A Vállalkozó a teljesítésról a szám7átnettó ... .... Ft +Áfa, bruttó Ft összegben kiállíthatja a Megrendelő
részére.

Kelt: hó nap

név:
beosztás

Ż6



Az Eszteľgomi Tankęrülęti Központ 5l202l. (VII' l5.)
szabá|yzata

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás' érvényesítés' utalványozás rendjéról

1I. szdmú melléklet

Teljesítés igazolási jegyzőktĺnyv

Szerződés tárgva:
Szerződés szám:
Megrendelo: Esztergomi Tan kerĹileti Központ
Képviseletében:
Yállalkoző
Képviseletében:
Meqieqvzés (karbantartás, felújítás, beruházás)
Munka tárgya:
Szerzodés ideie:

Teliesítés ideie:
Késedelmes napok száma nap

Szerzódés összeqe nettó

Eddiq leszámlázott nettó:

Te!iesítés összeqe nettó:

Pótmunka

Levonások:

El nem véozett munkák:
Minoséqi levonás
Eqvéb levonás
Kötbér
Levonások nettó tisszesen

Számĺaérték:

Nettó számlaérték:
Ärn Qloĺo\
Számlaérték:
Jótelies ítési qarancia

Fizetendő:
Meqrendeloi szolgáltatás (nettó):

nrĺQl"ĺ"\
Meg rendelői szolgáltatás
(bruttó):

Megrendelő:
Aláírás

ph

Eszterqom i Tan kerĺileti Központ

Vállalkozó
Aláírás

ph

(képviselő neve)
(céq neve)

Esztergom, .......év hó "......." nap

2'7
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Az Esztergomi Tankeľületi Központ 5/2021. (VII. 15.)
szabźiyzata

ESZTERGOMI
TANKERÜLtrTI
KOZPONT

A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás rerrdjeról

lŻ. számú melléklet

Sorszám: .......l20....

Kijeltilés éľvényesítési jogosultság gyakorlásához

Alulírott... ......, mint az EsztęÍgomi Tankeľiileti K<izpont gazdasági vezetője, az á||archáúartásról
szólő ŻOI1. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 38. $-a és az á||anhánartásról szóló törvény
végľehajtásáról szóló 36812011. (XII. 3l.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 58. $ (4) bekezdése alapjtn az
alábbi kijel<ilést teszem:

Kiielält neve Beosztás Szervezeti egység Aláíľásminta

Érvényesítési jogosultság kezdete:
Ervényesítési jogosultság vége: visszavonásig.

Az érvényesítési jogosultsággal kijelölt munkatárs a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szeńnt köteles
eljárni.

Kelt hó nap

gazdaságivezető
Ktjelolő

NYILATKOZAT

Az érvényesítési jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul Veszem' az arĺa vonatkozó feladatokat és

felelősséget megismertem.

Kelt hó nap

ev

ev ))'

kijetolt személy

Elosztási lista:
1. Kijelcilt
2. Esztergomi Tankeľületi Kozpont személyi arlyag
3. Eszteľgomi Tankerülęti Központi Kĺizpont Gazdálkodási, Üzemeltetési és PźiyázatiFőosztály

Költségvetési és Gazdálkodási osztáIy
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Az Esztergomi Tankerületi Központ 512021. (VII. l5.)
szabćiyzata

A kötelezettségvállalás, el1enjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás ľendjéľó1

(
ESZTERGOMI
TANKERÚLETI
KOZPONT

13. szómú melléklet

Sorszám: .......l20...

Kijeltilés visszavonása érvényesítésľe vonatkozóan

Alulírott. mint aZ Esztergomí Tankeľületi Központ gazďasági vezetője aZ
á||amházt'artásról szóló 20lI. évi CXCV. törvény 37. $-a és az á||amháztartásrő| szóló törvény végrehajtásáról
szőló 3681201 1. (XII. 31.) Korm. rendelet 55. $ (2) és (3) bekezdése alapján az alźbbi munkatársnak korábban
megadott kij elölést visszavonom:

Név:
Beosztás:
Szervezeti egység:

Jelen intézkedés sel az érv ény esítési j o gosultság visszavonásľa kenil

Kij elcilés visszavonásának hatálybalépése:

Kelt: ev hó,'.....'' nap

gazdaságivęzetó

Elosztási lista:
1. Kijelĺilt
2. EsŻergomi Tankerületi Központ személyi anyag
3. Eszteľgomi Tankerületi Központ Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pá|yźnatiFőosĺály Költségvetési és

Gazdéikodási osztály
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Az Esztergomi Tankeľületi Központ 512021. (VII. 15.)
szabtúyzata

A kötelezettségvállalás, el1enjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás rendjeról

(
ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KOZPONT

14. srutmíl melléklet

Soľszám: ......../Ż0

Kĺjeliilés utalványozási jogosultság gyakoľlásához

Kiielölt neve Beosztás Szeľvezeti esYsés Aláíľásminta

U ta|v ány oztlsi j ogosultság kezdete :

Utalvtlnyozási j ogosultság vége: visszavonásig

Utalványozási jogosultság köľe:

Éľtékhatára:

Az utalványozási jogosultsággal kijelölt munkatárs a vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint köteles
eljárni'

Kelt hó,,.....'' nap

tankerületi igazgatő
Kijelölő

NYILATKOZAT

Az utalványozással összefiiggő jogok gyakorlására vonatkozó kijelölést tudomásul veszem' az affa vonatkozó
feladatokat és felelősséget megismertem.

Kelt: nap

kijelölt személy
Elosztási lista:
1. Kijelölt
2. Esztergomi Tankerületi Központ személyi anyag..

3. Esztergomi Tankeľületi Központ Gazdálkodási, Uzemeltetési és Pźůyázatt Főosztály Költségvetési és
Gazdálkodási osztály

Alulírott... ...' mint azBsztergomi Tankeriileti Kozpont igazgatőja, az ti|anhánaftásról szóló
2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.; 38. $-a és az államháztartásrő| szóló torvény végrehajtásáról
szőlő 3681201 1. (xII. 31.) Korm' rendelęt (továbbiakban: Áw.) 59. $ (1) bekezdése alapján az aláŕibi kijelolést
teszem:

ev

hóev
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Az Esztergomi Tankeľületi Központ 5l202l. (VII. l5.)
szabźiyzata

A kötelezęttségvállalás, ellenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás ľendjéľól

ESZTERGOMI
TANKERÚLETi
KOZPONT

15. szómíl melléklet

Soľszám: ...........l20.,.

Kijelłilés visszavonása utalványozásľa vonatkozóan

Alulírott... . . . ., mint az Esztergomi Tankerületi Kozpont igazgatőja, az tlllanháztaľtásról szóló
201l. évi CXCV. törvény 36. $-a és az ál|anháztartásről szóló t<irvény végľehajtásáról szóló 36812011' (xII.
31.) Korm. rendelet 52. $ (1) bekezdése alapján az alálbbi munkataľsnak korábban megadott kijelcilést
visszavonom:

Név:
Beosztás:
Szęrvezeti egység:

Jelen intézkedés sel az uta|v ányozási j ogo sultság visszavonásra kerül.

Kijelölés visszavonásának hatálybalépése: .

Kelt: hó nap

tankeľületi igazgatő

Elosztási lista:
1. Kijelolt
2. Esztergomi Tankęrületi Központ személyi anyag
3. Esztergomi Tankerületi Központ Gazdálkodási, Üzemeltetési és Pályázati Foosztály Kĺiltségvetési és
Gazdálkodási osztály
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Az Esztergomi TankerĹileti Kĺizpont 5l202l. (VII.l5.)
szabá|yzata

A kĺitelezettségvállalás, e|lenjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, érvényesítés, utalványozás rendjérĺil

(
ESZTERGOMI
TANKERÜLETI
KOZPONT

16. szdmĺl melléklet

Nyilvántaľtás a kiitelezettségvállalásra, az utalványozásra,az ellenjegyzésre' az éľvényesítésľe' valamint a teljesítésigazolásľa jogosult személyekľ l és
aláíľásmintájukr l

Jososultság

MegszĺínéseKezdete

Hatásktir
gyakoľlĺjának

aláíľása
HatáskiiľBeosztásNévSoľ

szám

1

2

J

4

5

6

7

8
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Az Esztergomi Tankerületi K<izpont 5l202l. (VII. 15.)
szabályzata

A kĺitęlezettségvál1alás' el1enjegyzés, szakmai
teljesítésigazolás, ervényesítés, utalványozás ľendjéról

17. słÍmú melléklet

Megismeľési nyilatkozat

liÁint az Esztergomi Tankerületi K<izpont és szervezeti egységei munkavállaLőja az Esztergomi Tankerületi
Központ A kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, Szakmai teljesítésigazo|ás, érvéĺyesítés, ltalvényozźls ľendjérő1
szőló 5lŻ021. (VII.15.) Szabtůyzatban foglaltakat megismertem, azt az énntętt valamennyi munkatársammal
megismertettem. TudomáSul veszem, hogy az abban leírtakat azźůtalamvezetett intézményben köteles vagyok
betartani és betaľtatni'

Intézmény neve:

Név Munkakiiľ Dátum Aláíľás
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