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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 
Szervezeti és Működési Szabályzata 

tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület 2010. október 28-án tartott ülésén fogadata el - 409/2010. (X.28.) önko. 
határozat - a Polgármesteri Hivatal új belső szervezeti tagozódásáról szóló javaslatot, és azt 
követően a 444/2010. (XII.9.) számú határozatával Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának új Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
 
Az elmúlt időszakban a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása, továbbá egyéb 
a működést meghatározó jogszabályok módosulása miatt ismételten szükségessé vált a 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata, elsősorban az osztályok és 
irodák feladat-és hatásköri jegyzékének változásának átvezetése érdekében. 
 
A Képviselőtestület 2011. szeptember 29-én tartott ülésén pontosította a Polgármesteri 
Hivatal szakfeladat rendjét, így ennek átvezetése jelen módosítás során a SZMSZ-ben is 
megtörténik. 
 
A Gazdasági Főosztály 2011. szeptember 1. napjától hatályos ügyrendje érinti az SZMSZ-ben 
meghatározott a „Hivatal gazdasági szervezete” című pontot. 
Továbbá szükséges átvezetni a Hivatal irányítását és ellenőrzését ellátó központi állami 
szervek névváltozása miatti módosításokat. 
 
Módosult az Emberi Erőforrás Főosztályon belül működő Művelődési és Oktatási Osztály 
feladat- és hatásköri jegyzéke. A Képviselőtestület 2011. június 30-án tartott ülésén döntött a 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat fenntartásában működő pedagógiai-
szakmai szolgáltatás és pedagógiai szakszolgálat feladatellátásának átszervezéséről. 
Ennek alapján az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ (ÚPSZK) jogutód nélkül megszűnt, 
és faladatai ellátása beépült a Hivatal Művelődési és Oktatási Osztályának feladati közé, 
amely kiegészült egy pedagógiai szakmai szolgáltatási csoporttal. 
 
A Gazdasági Főosztályon belül működő Vagyongazdálkodási Osztály feladatai az elmúlt 
időszakban változtak. A helységgazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának, 
előkészítésének feladatait részben az Újpesti vagyonkezelő Zrt. látja el a jövőben. Az Osztály 
feladati között kiemelt feladat lett a vagyonkimutatás összeállítása, és azzal kapcsolatos 
feladatok ellátása. 
 
Jogszabályváltozás miatt szükséges a Szociális Főosztályon belül működő Gyámhatóság, 
valamint Jegyzői Gyermekvédelmi csoport feladat- és hatásköri jegyzékének módosítása. 
 
Tájékoztatom továbbá a Képviselőtestületet, hogy több jogszabály változása – többek között 
az önkormányzati törvény, szabálysértési törvény - várható a közeljövőben, mely érintheti a 
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, és annak átdolgozását. 
 
 



Előterjesztést készítette: 
Dr. Dallos Andrea 
Jogi és Képviselői Iroda vezetője 

 
A fent leírtakra tekintettel a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi 
LXV. törvény 35. § (2) bekezdésének a.) és c.) pontja értelmében – a jegyző javaslataira 
figyelemmel – a T. Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot.  
 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ teljes egészben - annak terjedelmére 
tekintettel háttéranyagként - a Jogi és Képviselői Irodán tekinthető meg. 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés szerint módosítja és elfogadja Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
Felelős a végrehajtás, és kihirdetés tekintetében a Polgármester útján a Jegyző 
Határidő: 2011. december 1. 
 
 
Budapest, 2011. november 18. 
 
 
 

Wintermantel Zsolt 


