
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS 
KÖZGYŰLÉSÉNEK 

43/2017. (11 .23.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata 
megállapításáról szóló 24/2011.(11.10.) számú határozat módosításáról 

A Közgyűlés 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabá lyzatát (a 
továbbiakban: hivatali SZMSZ) 2017. március l-ei hatállyal az alábbiak szerint módosítja: 

1. 	 A hivatali SZMSZ bevezető rendelkezése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

" Magyarország helyi önkormányzatairól szólá 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) 
bekezdése olapján a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat 
működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészitésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására 
polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal 
közreműködik az önkormányzatok egymás közötti, valamint oz állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. 
E jogszabályi felhatalmazás alapján a Közgyűlés Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 
bekezdés d) pantja, Magyararszág helyi önkarmányzatairál szálá 2011. évi CLXXXIX. törvény 
bekezdése és az államháztartásrál szálá törvény végrehajtásárál rendelkező 368/2011. 
(XII.31.) Korm.rendelet 13.§ (1) bekezdés alapján a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az alábbiak szerint állapítja meg:" 

2. 	 A hivatali SZMSZ I. fejezet (Általános rendelkezések) 3.) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

3./ "A Polgármesteri Hivatal hatályos, o 274/2016. (lX.22.) számú közgyűlési határozattal 
jóváhagyott alapító okirata a jelen szabályzat 1. számú függelékét képezi." 

3. 	 A hivatali SZMSZ V. fejezet (A jegyző feladatai) 3.2.8 pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

3.2.8. "Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal kötelezettségvállalás, 
utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés rendjének szabályzata alapján gyakorolja a 
kötelezettségvállalási és utalványozási jogkört, továbbá ellenjegyzi a 
kötelezettségvállalásokat, utalványozásokat, erre más dolgozót is felhatalmazhat." 
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4. 	 A hivatali SZMSZ XI. fejezet (Működési szabályok) 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 
lép: 

7./ "Az ügyfé/fogadás rendje Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivota/o 
Közszolgálati Szabályzatában kerül meghatározásra. Az országgyűlési képviselőket, a 
központi és területi államigazgatási szervek vezetőit és ügyintézőit, továbbá a Közgyűlés 
képviselőit munkaidőben - ügyfélfogadási időn túl is - soron kívül kell fogadni és 
részükre a szükséges tájékoztatást megadni." 

5. 	A hivatali SZMSZ XI. fejezet (Működési szabályok) 10. pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 

10./ "A belső szervezeti egység dolgozóinak munkaköri leírását jelen szabályzatban 
foglaltak alapulvételével a kinevezési okmány e/készitésekor kötelesek a belső szervezeti 
egységek vezetői elkészíteni, s azt a dolgozóknak írásban kiadni. A Polgármesteri Hivatal 
dolgozói a munkaköri leírásukban foglaltak szerint helyettesítik egymást." 

k.m.f. 

jlt;v:}-
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 


