
NvfREGVHÁZA MEGVEI JOGÚ VÁROS 

KÖZGVŰLÉSÉNEK 

44/2017. (II. 23.) számú 

határozata 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának módosításáról 

A Közgyűlés 

az előterjesztést megtárgyalta és 

elfogadja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratának 

módosítását az 1. melléklet szerint, 

elfogadja Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a 2. melléklet szerint és egyidejűleg felhatalmazza a 
Polgármestert az alapító okirat módositás aláirására, valamint felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a változás bejelentése ügyében teljes jogkörben eljárjon, a szükséges jognyilatkozatokat 
megtegye, beleértve az esetleges hiánypótlást. 

k.m.t. 

D • Kovács Ferenc Dr. Szemán Sándor 
olgármester ~ címzetes főjegyző 

• , 


Erről értesül: 
1. A Közgyűlés tagjai 
2. A Címzetes Főjegyző és a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeinek vezetői 



Okirat száma: 146-2/2017. 1. melléklet a 44/2017.(11.23.) szám ú határozathoz 

Módosító okirat 

A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 

Közgyűlése által 2016. szeptember 22. napján kiadott, 618-3/2016 számú alapító okiratát az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §-a 
határozatra figyelemmel - a következők szerint módosítom: 

alapján - a 44/2017.(11.23.) 

1. Az alapító okirat 1.pontja a következő 1.2. alponttal egészül 
egységek számozásának értelemszerű megváltozásával: 

ki a további szerkezeti 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1.Angol nyelven : Mayor's Office of Nyíregyháza City 

1.2.2.Német nyelven: Bürgermeisteramt der Stadt Nyíregyháza 

2. Az alapító okirat 4.4 pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

4.4. A k I . enek kormányzati unkció szerinti megje ö f I lé se:ö tsegvetesi szerv alaptevékenvse 

kormányzati funkció megnevezése kormányzati funkciószám 

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és 011130
1 általános igazgatási tevékenysége 

Adó-,vám-és iövedéki igazgatás 2 011220 

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 013350
3 kapcsolatos feladatok 

Egyéb kiegészítő szolgáltatások0133904 

Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 016010
5 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 6 016020 

Állampolgársági ügyek 7 016030 

Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 0220108 

031030 Közterület rendjének fenntartása 9 

Építésügy igazgatása 10 044310 

06202011 Területfejlesztési proiektek és támogatásuk 

12 082010 Kultúra igazgatása 

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások13 106020 

14 109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 

http:44/2017.(11.23


3. Az alapító okirat 5.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

5.1. A költségvetési 	 szerv vezetőjének megbízási rendje: A jegyző kinevezése és felmentése a 
Magyarország helyi önkormányzatai ról szóló 201Lévi CLXXXIX. törvény 82.§- a, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

történik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a képesítési követelmények 
figyelembevételével, pályázat alapján, határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba nevezi ki a 
jegyzőt. 

Jelen módosító okiratot a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés napjától kell alkalmazni. 

Kelt: Nyíregyháza, 2017. február 23. 

P.H. 

p r1'<ovács Ferenc 
polgármester CL 

I 



Okirat száma: 146-3/201 7. 2. melléklet a 44/2017.(11.23.) számú határozathoz 

Alapító okirat 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. §- a alapján a Nyíregyháza Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát a következők szerint adom ki: 

1. A költségvetési szerv 
megnevezése, székhelye, telephelye 

1.1. A költségvetési szerv 

1.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

1.2. A költségvetési szerv idegen nyelvű megnevezése 

1.2.1. Angol nyelven: Mayor's Office of Nyíregyháza City 

1.2.2. Német nyelven: Bűrgermeisteramt der Stadt Nyíregyháza 

1.3. A költségvetési szerv 

1.3.1. székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

1.3.2. telephelye(i): 

telephely megnevezése telephely címe 

4400 Nvírel!vháza, Zrínvi Ilona utca 7. 1 Házasságkötő terem 

2 KözterűI et-fe I ügye I et 4400 Nyíregyháza, Bethlen Gábor utca 1. 

2. A költségvetési szerv 
alapításával és megszűnésével összefüggő rendelkezések 

2.1. A költségvetési szervalapításának dátuma: 1990.09.30. 

2.2. A költségvetési szerv jogelőd költségvetési szervének 

megnevezése székhelye 

1 
Nyírségi Többcélú Kistérségi 
Társulás Munkaszervezete 

4400 Nyíregyháza, Tűzoltó utca 1. 

http:1990.09.30
http:44/2017.(11.23
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3. A költségvetési szerv irányítása, felügyelete 

3.1. 	 A költségvetési szerv irányító szervének 

3.1.1. megnevezése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 

3.1.2. székhelye: 4400. Nyíregyháza, Kossuth tér 1. 

4. A költségvetési szerv tevékenysége 

4.1. 	 A költségvetési szerv közfeladata: A Polgármesteri Hivatal ellátja a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 201Lévi CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó jogszabályokban a számára 
meghatározott feladatokat. 

4.2. 	 A költségvetesI szerv főtevékenysegenek államháztartasl szakágazati besorolása: 

szakágazatszáma szakágazatmegnevezése 

Helyi önkormányzatok és társulások igazgatási tevékenysége 841105 

4.3. 

44. . A k "1 ' ' k o tsegvetesl szerva apte ve en segenekk ' f k " . I l ' ormanyzatl un CIO szenntl megle ö ese: 

kormányzati funkci ószám kormányzati funkció megnevezése 

011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotói és 
1 

általános igazgatási tevékenysége 

2 011220 Adó-,vám-és jövedéki igazgatás 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással 
3 

kapcsolatos feladatok 

4 013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti 
S 

képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

6 016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek 

7 016030 Állampolgársági ügyek 

8 022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 

9 031030 Közterület rendjének fenntartása 

044310 Építésügy igazgatása 

062020 Területfeilesztési proiektek és támogatásuk 

082010 Kultúra igazgatása 

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások 

A költségvetési szerv alaptevékenysége: Az önkormányzat működésével, az önkormányzati 
vagyonnal való gazdálkodással, a polgármester vagy a jegyző feladat-és hatáskörébe tartozó 
ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása, 
közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő 
együttműködésének összehangolásában. A helyi nemzetiségi önkormányzatok döntés előkészítő 
munkájának segítése, a döntések szakmai előkészítése, végrehajtásával kapcsolatos feladatok 
ellátása. 

10 
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4.5. 	 A költségvetési szerv illetékessége, működési területe: Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
közigazgatási területe 

5. A költségvetési szerv szervezete és működése 

5.1. 	 A költségvetési szerv vezetőjének megbízási rendje : A jegyző kinevezése és felmentése a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 201Lévi CLXXXIX. törvény 82.§- a, valamint a 
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezéseinek megfelelően 

történik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere a képesítési követelmények 
figyelembevételével, pályázat alapján, határozatlan időre, közszolgálati jogviszonyba nevezi ki a 
jegyzőt . 

52, , 	 A k"1 ' ' I alk I a mazas ' ban a ' II ' ' I k ' o tsegvetesl szervne 	 o szemelye : logvlszonya: 

foglalkoztatási jogviszony jogviszonytszabályozójogszabálY 

1 
közszolgálati jogviszony a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 201Lévi CXCIX. 

törvény 

2 munkaviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012, évi L törvény 

3 megbízási jogviszony a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013,évi V, törvény 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XIL31.) Korm, rendelet 5,§ (4) 
bekezdése alapján a Magyar Államkincstár nevében igazolom, hogy jelen alapító okirat módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okiratnak a Nyíregyháza Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal 2017. február 23. napján kelt, """"""""""""""""""""""""""""""". napjától 
alkalmazandó 146-2/2017 okiratszámú módosító okirattal végrehajtott módosítása szerinti 
tartalmának. 

KeIt: Nyíregyhá za, """"""""" "" """ " """ " "" 

P,H, 

Magyar Államkincstár 


