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Jegyzőkönyvi kivonat 

 
Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. 

február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal „A” épülete (4516. 
Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában megtartott nyílt 
ülésének jegyzőkönyvéből. 

 
 
 

DEMECSER VÁROS 
ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

15/2014.(II.27.) 
HATÁROZATA 

 

A Demecseri Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési 
szabályzatának módosításáról 

 
 
Önkormányzati Képviselő-testület: 

 
 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10.§ (5) bekezdésében 

biztosított jogkörében 
 

a Demecseri Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 28/2013.(III.7.) önkormányzati határozatát 2014. március 1. napjától 
az alábbiak szerint módosítja:  

 
 

I. 
 

A Demecseri Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 28/2013.(III.7.) ÖKT. határozat I. Fejezet 5.3. pontja helyébe az 
alábbi rendelkezés lép: 
 

5.3. Államháztartási  
      szakágazati besorolása:  

 
841105 Helyi önkormányzatok és 
társulások igazgatási tevékenysége 

 
Szakmai alaptevékenységek kormányzati funkció 
 szerinti megjelölése 

    
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és 

általános igazgatási tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási 

tevékenysége 

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás 
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013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások 

016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő 
választásokhoz kapcsolódó tevékenységek 

016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek  
016030 Állampolgársági ügyek 
013340 Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos 
feladatok 

011210 Az államháztartás igazgatása, ellenőrzése 

013110 A közszolgálat egyetemes humánerő- gazdálkodása 
013330 Pályázat – és támogatáskezelés, ellenőrzés 

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások 
041210 Munkaügy igazgatása 
074011 Foglalkozás – egészségügyi alapellátás 

082010 Kultúra igazgatása 
098010 Oktatás igazgatása 

109010 Szociális szolgáltatások igazgatása 
076010 Egészségügy igazgatása  
061010 Lakáspolitika igazgatása 

044310 Építésügy igazgatása 
 
 

 
II. 

 
A Demecseri Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzatáról 
szóló 28/2013.(III.7.) ÖKT. határozat III. fejezet Kincstár és 

Vagyonkezelési Iroda szövegrész az alábbi 58. ponttal egészül ki: 
 

 
 

III. fejezet 

Kincstár és Vagyonkezelési Iroda 
 
58. A belső ellenőrzést végző személy feladatát megbízási szerződés alapján 

látja el.  
A megbízási szerződés tárgya a  belső ellenőrzés feladatainak ellátása a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bkr.) 21. §-ában 
meghatározottak szerint. A belső ellenőr  ellátja az önkormányzat  és 

intézményei tekintetében, a tevékenységükre és gazdálkodásukra irányuló 
belső ellenőri feladatokat (ellenőrzés, soron kívüli ellenőrzés, átfogó 
ellenőrzés, témaellenőrzés, célvizsgálat, utóellenőrzés, egyidejű ellenőrzés), 

valamint a Bkr. 22. §-ában foglalt belső ellenőrzési vezetői feladatokat is 
(különös tekintettel a kézikönyv, az éves ellenőrzési jelentés elkészítésére, a 

nyilvántartási rendszer kialakítására). A belső ellenőr tanácsadási 
tevékenységeket is végez, illetve közreműködik a következő évi belső 
ellenőrzési ütemterv elkészítésében. 
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A belső ellenőr belső ellenőri tevékenységét a vonatkozó jogszabályok, a 

nemzetközi és a magyarországi államháztartási belső ellenőrzési standardok, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium által közzétett módszertani útmutatók és 

kézikönyv minta alapján, továbbá Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint végzi.  
 
 

A belső ellenőrzés tárgya különösen a Bkr. 21. §-ban meghatározott 
feladatellátás.  

 
VI. 

 

Záró rendelkezés 
 

 
Jelen szervezeti és működési szabályzat módosítás 2014. március 1. napján 
lép hatályba.  

 
 

 
 
 

K.m.f. 
Kiss Gyula sk.          Barabás Jánosné dr. sk. 

polgármester        jegyző 
 
A kiadmány hiteléül: 

 
Leíró: Székelyné Szilágyi Júlia  

 
 
 


