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1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2016. október 2-án megtartott országos 
népszavazás lebonyolításához felhasznált pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről 
szóló Állami Számvevőszék által készített jelentés összegző megállapításait megismerte. 

: A 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált 
pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről szóló, az Állami Számvevőszék által 
készített jelentés megtárgyalása 

 
2. Utasítja a megyei jegyzőt, hogy az Intézkedési Terv Állami Számvevőszék részére történő 

megküldéséről gondoskodjon. 
 

3. Az ellenőrzés során feltárt hibák megszüntetése érdekében az Intézkedési Tervben 
foglaltakat az 1. melléklet szerint elfogadja. Utasítja a megyei jegyzőt, hogy az Intézkedési 
Tervben foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.  

 
Határidő:  azonnal 
Felelős:

 Polgárdy Imre s.k. Dr. Imre László s.k. 
 megyei közgyűlés elnöke megyei jegyző 

  Dr. Imre László, megyei jegyző 

A kiadmány hiteléül: 



66/2018. (VI. 28.) MÖK határozat 1. melléklete 
 

INTÉZKEDÉSI TERV 
 
 
 

a 2016. október 2-án megtartott országos népszavazás lebonyolításához felhasznált 
pénzeszközök elszámolásának ellenőrzéséről az Állami Számvevőszék által készített 
jelentéshez. 
 
 
1. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Területi Választási Iroda folyamatosan 

figyelemmel kíséri a népszavazások, illetve választások lebonyolítása során a 
költségvetésben történő előirányzat változásokat. Amennyiben szükséges, elvégzi a 
költségvetésben megjelenő bevételek és kiadások módosítását, a kiadási előirányzatok 
közötti átcsoportosítást, melyről a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlését a soron 
következő ülésén tájékoztatja. 
 

Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Dr. Imre László, megyei jegyző 
 
 
2. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal, mint Területi Választási Iroda a 

népszavazások, illetve a választások céljára biztosított pénzeszközöket népszavazásonként, 
választásonként elkülönítetten kezeli. A pénzeszközök felhasználásáról bizonylatonként, 
jogcímenként, tételesen, a személyi kiadásokról név szerint, és a tényleges 
pénzforgalomról - bevétel, kiadás - a hatályos jogszabályok szerint a népszavazási, 
választási feladatokkal kapcsolatos részletező nyilvántartást vezet. A részletező 
nyilvántartásban megjeleníti mind a kapott támogatást, mind a saját forrás terhére teljesített 
kiadásokat. 

 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  Dr. Imre László, megyei jegyző 
 
 
 
 
Veszprém, 2018. június 28. 
 
 
 
 
 

 Dr. Imre László 
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