
 
Gyömrő Város Önkormányzata 
2230 Gyömrő Szabadság út 1. 
 

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT 
 
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 8.30 órakor 
megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből. 
 
/Kihagyva a kihagyandók/ 
 
Tárgy: Döntés a Gyömrő Város Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosításáról. 
 
 

183/2013. (VIII. 08.) sz. önkormányzati határozat:  
 

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő – testülete 
6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással 

dönt arról, hogy a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát 
(továbbiakban: SZMSZ) az alábbiak szerint módosítja: 

 
1./ Az SZMSZ címe: „Gyömrői Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata” 
 
2./ „Az SZMSZ bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: Gyömrő Város 
Önkormányzatának Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény (Áht.) 10.§ (5) bekezdése és a 9.§ (1) bekezdésének e.) pontja alapján, további 
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. 
rendelet 13.§-ában előírtak figyelembe vételével, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84.§ (1) bekezdése 
(figyelemmel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 38.§ (1) 
bekezdésére) alapján létrehozott egységes polgármesteri hivatalának szervezeti és 
működési szabályzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:” 
 
3./ Az SZMSZ I. fejezet 6. pontjának (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
„A jegyző tekintetében a munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.”  
 
4./ Az SZMSZ II. fejezete az alábbi (13) bekezdéssel egészül ki: 
(13) A Hivatal gazdasági szervezete a Költségvetési és Gazdálkodási Iroda, amelynek 
a) felépítése:     irodavezető, irodavezető helyettes, pénzügyi, gazdálkodási, 
költségvetési, számviteli feladatokat ellátó előadók 
b) feladatai:      költségvetési tervezéssel, előirányzat-felhasználással, előirányzat-
módosítással, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beruházással, a vagyon 
használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, készpénzkezeléssel, a 
könyvvezetéssel, a beszámolási kötelezettséggel, az adatszolgáltatással kapcsolatos 
feladatok ellátása, továbbá a Hivatalhoz rendelt költségvetési szervekkel összefüggő, 
jogszabályban, belső szabályzatokban meghatározott feladatok ellátása. 

  



A gazdasági szervezetre vonatkozó részletes feladatokat, szabályokat a gazdasági 
szervezet ügyrendje tartalmazza. 

 
5./ Az SZMSZ III. fejezet 8. pont (2) bekezdésének g.) pontja helyébe az alábbi 
rendelkezés lép: 
„Gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az  alpolgármesterek és az önkormányzati 
intézményvezetők tekintetében.” 
 
6./ Az SZMSZ IV. fejezet 10. pont (2) bekezdésében „az Ötv-ben” szövegrész helyébe 
„a Mötv-ben” szövegrész lép. 
 
7./ Az SZMSZ IV fejezet 10. pont (2) bekezdés c.) pontjában az „oktatási – nevelési” 
szövegrész helyébe „köznevelési” szövegrész lép. 

 
8./ Az SZMSZ VIII. fejezetének 14. pontja az alábbi (4a) bekezdéssel egészül ki: 
(4a) A Költségvetési és Gazdálkodási Iroda Ügyrendjét jelen szabályzat 4. sz. 
függeléke tartalmazza. 
 

Felelős: polgármester. 
Hat. idő: azonnal. 

 
 
 
 
 

/Gyenes Levente/ s.k. /Varga Ernő/ s.k. 
 polgármester jegyző 
 
 
 
 
Kivonat hiteléül: 
Gyömrő, 2013. augusztus 8. 
 
 
 
Egervári Judit 
jegyzőkönyvvezető 


