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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 módosítása 
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 jogszabályváltozásokból fakadóan szükségessé vált mind a 
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának, mind pedig a Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának (továbbiakban: SZMSZ) felülvizsgálata és módosítása. 
 
A módosításokat elsősorban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény, továbbá az 
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben 
foglalt kötelezettség alapján szükséges végrehajtani. Ezen jogszabályok alapján helyi 
önkormányzati, helyi nemzetiségi önkormányzati tevékenységhez kapcsolódó szakfeladatok 
nem szerepelhetnek a Polgármesteri Hivatal alapító okiratában, és az SZMSZ-ben. 
Módosultak továbbá az alapító okirat, és az SZMSZ tartalmi követelményeit meghatározó 
előírások is. 
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény az átalakult nemzetiségi 
önkormányzat nemzetiségi önkormányzati jogait és kötelezettségeit, feladat- és hatáskörét új 
alapokon határozta meg. E törvény szabályai szerint az átalakult nemzetiségi önkormányzat 
feladatellátását a képviselő-testület és szerveinek - a polgármester, a képviselő-testület 
bizottságai, az önkormányzati hivatal és a jegyző – kell biztosítani. A feladatellátás érdekében 
átvezetésre kerültek az SZMSZ módosításban a jogszabály által előírt új feladatok. 
A módosítást indokolja továbbá, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvényből, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
2004. évi CXL. törvényből eredő egyes feladatok átvezetése. 
 
Az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a bérleti 
jogviszony feltételeiről Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének 39/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelete, és az Újpesti Vagyonkezelő Zrt-vel 
megkötött közszolgáltatási szerződés alapján lényegesen módosult a Szociális Főosztály 
Lakásügyi Osztályának feladat- és hatásköri jegyzéke. 
A Városüzemeltetési Főosztály tehermentesítése, a Főosztály által ellátott rendkívül 
szerteágazó feladatellátás még további minőségi javítása, és a jobb munkamegosztás 
érdekében a jelen módosítással a Jegyzői Kabinet része lesz a Gondnokság 
 
 
 
 



 
A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről 
szóló 2012. évi II. törvény rendelkezései alapján a szabálysértési hatósági feladatokat 2012. 
április 15. napjától, általános szabálysértési hatóságként a fővárosi, megyei kormányhivatal 
látja el. Ennek alapján a Szabálysértési Osztály 2012. április 15. napjától megszűnik a 
Polgármesteri Hivatalban. 
Ugyanakkor tájékoztatom a T. Képviselőtestületet, hogy a 2012. április 14. éjfélig elkövetett 
cselekmények miatt folyamatban lévő szabálysértési ügyekben a korábban hatályos 
szabálysértési törvény alapján a jegyzői szabálysértési hatóságnak kell eljárni az ügy 
lezárásáig. Ezen ügyek intézése az Igazgatási Főosztály keretein belül fog megtörténni, belső 
átcsoportosítással. 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. 
(XII.14.) IRM rendelet, valamint Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály 
kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő 
megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendeletben foglalt szabályokra tekintettel 
szükségessé vált a Hivatal működésére vonatkozó általános szabályok közül a belső 
szabályozás rendre vonatkozó rész módosítása is. 
 
Tájékoztatom továbbá a Képviselőtestületet, hogy a szakaszosan hatályba lépő jogszabály 
változások miatt várható a közeljövőben további módosítások átvezetése is szükségessé válik 
az SZMSZ-ben. 
 
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 (normatív határozat) 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének …../2012. 
(III.29.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzat módosításáról 
 

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: 2012. április 1. 
 
Budapest, 2012. március 22. 
 
 

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


