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Szabályzata megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításáról 


A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési 

Szabályzatát (a továbbiakban: hivatali SZMSZ) 2014. június l-ei hatállyal az alábbiak 

szerint módosítja: 

l/a. A hivatali SZMSZ X. fejezet (a gazdasági osztály feladatai) harmadik francia bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"elkészíti az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal költségvetésről szóló rendelet
tervezetet, a vonatkozó törvények, a Közgyűlés által meghatározott irányelvek (koncepciók) 
alapján, a vonatkozó jogszabályok és a Közgyűlés által meghatározott szerkezetben, 
információval és határidőben, továbbá elkészíti a Nemzetiségi Önkormányzatok 
költségvetésről szóló határozat-tervezetet, valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
költségvetésről szóló határozat-tervezetet a Társulási Tanács által meghatározott 
irányelvek (koncepciók) alapján" 

l/b. A hivatali SZMSZ X. fejezet (a gazdasági osztály feladatai) hatodik francia bekezdése 
helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"elkészíti a Hivatal, a Nemzetiségi Önkormányzatok, valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi 
Társulás számlarendjét, számviteli politikáját, valamint a gazdálkodáshoz kapcsolódó - a 
számviteli törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletben előírt osztályt érintő 
belső szabályzatokat" 

l/c. A hivatali SZMSZ X. fejezet (a gazdasági osztály feladatai) huszonegyedik francia 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

"ellátja a nemzetiségi önkormányzatok valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 
gazdálkodásával, költségvetési előirányzat felhasználásával kapcsolatos Polgármesteri 
Hivatalra háruló utalási, könyvelési feladatokat" 

l/d. A hivatali SZMSZ X. fejezet (a gazdasági osztály feladatai) harmincegyedik francia 
bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

,A gazdasági osztály vezetője ellátja az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, a 

Nemzetiségi Önkormányzatok, valamint a Nyírségi Többcélú Kistérségi Társulás 

kötelezettségvállalása esetén a pénzügyi ellenjegyzői feladatokat ." 
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2./ A hivatali SZMSZ X. fejezetében ( a szociális és köznevelési osztály feladatai) 

az alábbi szövegrészek hatályukat vesztik: 

("a többcélú társulással kapcsolatos feladatok:) 


-gondoskodás a társulás gazdálkodásának szabályszerűségéről, melynek keretében 

kialakít ja, szervezi, működteti és ellenőrzi a könyvviteli, számviteli, elszámolási, 

bizonylatolási, költségvetési gazdálkodási és vagyon-nyilvántartási rendszert, 


- a költségvetési tervezési és beszámolási folyamatokhoz szükséges információs táblák, 

garnitúrák, előterjesztések előkészítése. A költségvetési koncepció, a költségvetési 

javaslat, a költségvetés - évközi illetve év végi - beszámolóinak előkészítése, a főkönyvi és 

analitikai nyilvántartás egyeztetése, mérlegleltár készítése. Gondoskodás a költségvetés 

végrehajtásáról, 

- az önállóan működő intézmények gazdasági feladatainak koordinálása, 


- az állami támogatások igénylésével, pót - igényléssel illetve lemondással 
kapcsolatos feladatok ellátása, 

- a pénzforgalmi számla vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása, az erre 
használatos banki program kezelése, 

-a társulás fenntartásában működő intézmények állami támogatás igényléséhez, évközi 
módosításához és elszámolásához a gazdasági osztály részére adat szolgáltatatása, 

-a nettó állami támogatás utalásához a tárgyhót megelőző hónap utolsó napjáig adat 
szolgá Itatása, 

-közreműködés a társulás fenntartásában lévő intézmények költségvetési keretszámainak 
kialakításában, év végén az átadott pénzeszköz elszámolásában a jegyző által kiadott 
utasítás/ütemterv alapján, 

- szükség esetén a gazdasági osztályon a társulás részére jóváhagyott éves költségvetési 
előirányzat módosításának kezdeményezése" 

k.m.f. 

ft~ 
Dr. Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
polgármester 

* 
címzetes főjegyző 

Erről értesülnek: 

1./ A Közgyűlés tagjai 

2./ A címzetes főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 


