
IBRÁNY VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
17/2007. (X. 12.) KT. 

r e n d e l e t e  
(A 1) 

 
 

Ibrány Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
6/2007.(IV. 06.) KT sz. rendelet módosításáról 

 
1. §. 
 

A Rendelet 52. §-ának (2)bekezdését a következő öt francia bekezdéssel egészíti ki: 
 

- A Polgármesteri Hivatalhoz tartozó részben önállóan gazdálkodó szervezeteknél a 
pénzügyi-és gazdasági feladatokat ellátó személyek feladatkörének, munkakörének 
meghatározása 10. sz. függelék 

- Ellenőrzési nyomvonal: 11. sz. függelék 
- Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendje: 12. sz. függelék 
- Kockázatkezelési szabályzat 13. sz. függelék 
- Szabályzat az európai uniós források igénybevételére és felhasználására 14. sz. 

függelék 
 

2.§. 
 

A Rendelet 2. sz. mellékletének (Polgármesteri Hivatal alapító okirata) 8. pontját a 
következőkkel egészíti ki: 

 
A Polgármesteri Hivatal Megállapodás alapján ellátja a hozzá tartozó részben önállóan 
gazdálkodó költségvetési szervek (Ibrányi László Művelődési központ és Könyvtár, Ibrány és 
Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)a megállapodásban foglalt pénzügyi és 
gazdálkodási feladatait, továbbá a Cigány Kisebbségi Önkormányzat és a MEDI-AMB 
Egészségügyi Társulás külön megállapodásban foglalt pénzügyi-gazdasági feladatait.  
Számlaszáma: 14100055-73521649-01000000 

 
3.§. 

 
A Rendelet 3. sz. mellékletének ( Ibrány Város Képviselő testületének Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata) 3. pontját (a Polgármesteri Hivatal feladatai) 
a következő francia bekezdéssel egészíti ki: 

 
- a Polgármesteri Hivatal a feladatai ellátáshoz informatikai programokat, rendszert 
működtet, melyre vonatkozóan a részletes szabályozást informatikai szabályzat tartalmazza.  
 

4.§. 
 
A Rendelet 3. sz. mellékletének ( Ibrány Város Képviselő testületének Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata) 5. pontjának a „Jegyző feladatköre” címszót  
a következő francia bekezdéssel egészíti ki: 

 
- létrehozza, működteti és folyamatosan fejleszti a FEUVE-t 
 



 
5. §. 

 
A Rendelet 3. sz. mellékletének ( Ibrány Város Képviselő testületének Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata) 6. pontjának „az irodavezető” címszavát a 
következő francia bekezdéssel egészíti ki: 

 
- részt vesz a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés folyamatában 
 
 
 

6.§. 
 

A Rendelet 3. sz. mellékletének ( Ibrány Város Képviselő testületének Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzata) 6. pontjának „szervezeti egységek feladatai” 
címszavának a Pénzügyi  Iroda  alcímét a következő francia bekezdésekkel egészíti ki: 

 
 

• évvégi zárlati munkák, beszámolók készítése /ÁSZ, MÁK, APEH/ 
• egyéb állami támogatások igénylése, leszámolása/ 
• állami normatíva igénylése, elszámolása, 
• európai uniós források igénybevételével és lebonyolításával összefüggő feladatok 
(önkormányzati szintű pályázatfigyelés, pályázatkészítés, lebonyolítás, menedzselés)  

 
 

7.§. 
 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 
Ibrány, 2007. október 2. 
 
 

Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária 
polgármester    jegyző 

 
 
 
 
 


