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

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, valamint a 
járások kialakításáról, valamint egyes, ezzel összefüggő törvények módosításáról szóló 2012. 
évi XCIII. törvény, továbbá a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a 
köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba 
vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján 2012. december 20-án 
főbb vonalakban módosításra került a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzata. A módosítás elsősorban a Hivatal szervezeti felépítését érintette, ez alapot adott 
2013. január 1. napjától a hatályos jogszabályok szerinti működéshez.  
 
A jelenlegi módosítás a 2013. január 1. napjától hatályba lépő jogszabályváltozások miatt 
elsősorban a feladat- és hatásköröket érinti, egyben a jogszabályok által előírt pontosítások 
átvezetése is megtörténik SZMSZ-ben. 
A hatáskörök vonatkozásában a legfontosabb módosítás az, mely szerint 2013. január 1. 
napjától a járási hivatalokhoz kerültek át az egyes jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási 
feladatok, így valamennyi okmányirodai és gyámhivatali feladat, egyes szociális igazgatási és 
gyámhatósági ügyek, és további államigazgatási feladatok és hatáskörök. 
 
A hatályos jogszabályok alapján módosul a munkáltatói jogok gyakorlásának rendje is, 
valamint pontosítani szükséges a polgármester illetve a jegyző feladatait. 
 
A hivatalban alkalmazottak feladatai kiegészülnek az elektronikus közigazgatási hatósági 
ügyintézés feladatával, továbbá a vezetők deklaráltan felelőssé válnak a szakmai területüket 
érintően a személyes adatok védelmével kapcsolatos adatvédelmi feladatok betartásáért és 
betartatásáért, továbbá a közvélemény tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok gyors és 
pontos szolgáltatásáért. 
 
A testületi és bizottsági előterjesztések előkészítésének és benyújtásának eljárási rendje a 
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény alapján módosul - az önkormányzati rendeletek 
előkészítése során az SZMSZ kitér az előzetes hatásvizsgálat szabályaira. 
 
A köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami 
fenntartásba vételéről szóló 2012. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezései alapján jelentősen 
módosul az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály feladatköre is. 
 
 
 



 
Az osztályok közötti feladat áthelyezés –a szakmai egyeztetést követően – az Általános 
Igazgatási Osztályt, valamint a Lakásügyi Osztályt érinti. 
E körben az Általános Igazgatási Osztály feladatköre kibővül a kirívóan közösségellenes 
magatartási (közigazgatási bírság) ügyek ellátásával, az Általános Igazgatási Osztálytól egyes 
tartási ügyek elbírálásával kapcsolatos feladatok ellátása átkerül a Lakásügyi Osztályhoz. 
Továbbá pontosításra kerül a Pénzügyi Osztály, valamint a Szociális Osztály faladat- és 
hatásköri jegyzéke. 
 
Az Mötv. 67. § d.) pontja alapján a polgármester a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a 
Képviselő-testületnek a Hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint 
ügyfélfogadási rendjének meghatározására. 
 
A támogató döntéshez az Mötv. 50. §-a és a 42. § 7. pontja alapján minősített többség 
szükséges. 
A határozathozatal az Mötv. 48. § (1) bekezdése alapján nyílt szavazással történik 
 
 
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 …../2013. (…...) 
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: 2013. március 1. 
 
 
Budapest, 2013. február 19. 
 
 

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


