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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
…/2010. (…...)  

önkormányzati rendelete 

 
 

a  Budapest  Főváros  IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször 

módosított – 3/2000. (IV. 10.) számú  önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 

helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) 

bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el: 

 

 
1. § 

 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított  - 
3/2000. (IV.10.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 

SZMSZ.) 4. § (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„(2) A Képviselő–testület havonta egy alkalommal rendes ülést tart. A 

rendes ülést - lehetőség szerint – csütörtöki napra kell összehívni. Július 
és augusztus hónapban rendes ülés tartása nem kötelező.” 

 
2. § 

 
Az SZMSZ. 7. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„(3) A rendes ülésre szóló meghívót legkésőbb az ülés időpontját 

megelőző harmadik munkanapon kézbesíteni kell.” 
 

3. § 
 

Az SZMSZ. 3. és 4. számú melléklete a jelen rendelet melléklete szerint 
módosul. 

 
4. § 

 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 1. napon lép hatályba. 

 (2) E rendelet előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni 
kell. 
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5. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

   a) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 

szóló – többször módosított - 7/1994. (V.4.) számú önkormányzati 
rendelet 3. § (2) bekezdésében, 13. § (1) bekezdés b) pontjában, 

13. § (2) bekezdésében, 15. § (2) (3) és (4) bekezdésében, 21. § 
(1) és (2) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében, 26. § (1) 

bekezdésében, 27. §-ában, 29. § (1) és (2) bekezdésében, 30. §-
ában, 34. §-ában, valamint 44. §-ában  

   b) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és 
bérbeadásának szabályairól szóló – többször módosított - 42/1996. 

(XII.30.) számú önkormányzati rendelet 23. § (2) bekezdésében, 
36. § (2) bekezdésében és 52. § (2) bekezdésében  

   c) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának 
szabályairól szóló – többször módosított - 26/2004. (X.07.) számú 

önkormányzati rendelet 2. § (1) (2) és (3) bekezdésében, 4. §-
ában, 5. § (2) és (3) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, 7. § (2) 

és (4) bekezdésében, 9. § (3) bekezdésében, 23, § (1) (2) (3) és 

(4)  bekezdésében, 24. § (4) bekezdésében, 26. § (1) 
bekezdésében, 27. §-ában, 29. § (2) bekezdés b) pontjában, 34. § 

(2) és (3) bekezdésében, valamint 42. § (2) és (3) bekezdésében, 
   d) a bérleti díjak rendkívüli helyzetekben történő mérsékléséről szóló 

8/2006. (III.20.) számú önkormányzati rendelet 2. § (2) 
bekezdésében  

   e) az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 
rendelkezés szabályairól szóló – többször módosított - 22/2006. 

(XI.15.) számú önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdésében, 
12/A. § (3) bekezdésében, 13. § (3) bekezdés a) pontjában, (5) és 

(6) bekezdésében, 14. § a) pontjában, 15. § a) pontjában, 20. § a) 
pontjában, 21. § (4) bekezdés a) pontjában, 22. § (5) 

bekezdésében, 23. § (2) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében és 
26. § (1) bekezdésében  

   f) a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról 

szóló 9/2007. (IV.23.) számú önkormányzati rendelet 4. § (2) 
bekezdésében  

   g) a közterületek használatáról és rendjéről szóló – többször 
módosított - 20/2007. (IX.03.) számú önkormányzati rendelet 7. § 

(3) bekezdésében, 8. § (2) bekezdésében, 17. § (6) bekezdésében, 
18. § (1) és (3) bekezdésében, 19. § (2) bekezdésében, 21. § (2) és 

(3) bekezdésében és 22. § (1) bekezdésében  
   h) a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről 

szóló 27/2008. (X.06.) számú önkormányzati rendelet 16. § (1) és 
(2) bekezdésében, 17. § (4) bekezdésében, 28. § (3) bekezdésében, 

43. §-ában és 47. § (2) bekezdésében  
   i) az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról szóló 

13/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelet 4. §-ában  
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a „Gazdasági Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és Pénzügyi 

Ellenőrző Bizottság” szövegrész kerül. 
 

6. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az önkormányzati biztos 

kirendelésének és tevékenységének egyes szabályairól szóló 17/1997. 
(X.31.) számú önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdés a) pontjában a 

„Pénzügyi és Költségvetési Bizottság” szövegrész helyébe a „Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” szövegrész kerül. 

 
7. § 

 
(1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

   a) az „Újpest Gyermekeiért” kitüntető díj alapításáról szóló – 
módosított - 2/1993. (I.26.) számú önkormányzati rendelet 4. § (1) 

és (2) bekezdésében 
   b) az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a 

Kiváló Diákközösségi Munkáért díjak alapításáról szóló – többször 

módosított - 5/1996. (II.02.) számú önkormányzati rendelet 5. § (1) 
bekezdésében, 7. §-ában és 8. §-ában  

   c) az Újpestért Díj alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 
24/2000. (XII.29.) számú önkormányzati rendelet 7. § (1) 

bekezdésében és 8. §-ában  
   d) a szociális rászorultság alapján megállapítható gyermekétkeztetési 

térítési díjtámogatásról szóló – módosított - 20/2003. (VI.10.) 
számú önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdésében és 17/A. §-

ában  
   e) az Újpest Diákösztöndíjakról szóló 14/2008. (V.05.) számú 

önkormányzati rendelet 10. § (1) bekezdésében és 14. § (1) 
bekezdésében  

a „Közművelődési, Oktatási Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Közművelődési és Oktatási Bizottság” szövegrész kerül. 

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az emléktábla-

állításról szóló 28/1996. (IX.30.) számú önkormányzati rendelet 3. § (2) 
bekezdésében a „Közművelődési, Oktatási Bizottság, valamint a 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának” szövegrész helyébe a 
„Közművelődési és Oktatási Bizottság” szövegrész kerül. 

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat által 
egyes jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek 

részére nyújtott támogatásokról szóló 6/1996. (III.01.) számú 
önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontjában, 2. § (2) 

bekezdésében, 3. § (1) bekezdésében, 5. § (1) bekezdésében és 10. §-
ában a „Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága” szövegrész helyébe a 

„Közművelődési és Oktatási Bizottság” szövegrész kerül. 
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8. § 

 
E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg 

   a) a Környezetvédelmi Alap létrehozásáról szóló – többször módosított 

- 18/1996. (V.06.) számú önkormányzati rendelet 4. (1) 
bekezdésében  

   b) a természeti környezet és a fák védelméről, valamint a városkép 
esztétikus kialakításáról szóló – módosított - 22/2001. (X.31.) 

számú önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdésében  
   c) a sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján 

történő létesítésének szabályairól szóló 38/2003. (XII.10.) számú 
önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdésében  

   d) a társasházak felújítási hitelfelvételének elősegítéséről szóló – 
többször módosított - 48/2003. (XII.22.) számú önkormányzati 

rendelet 10. § (2) bekezdésében és 12. § (1) bekezdésében  
   e) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 

korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 
19/2005. (X.05.) számú önkormányzati rendelet 12. §-ában  

   f) a közművezetékek létesítésének és elhelyezésének egyes 

feltételeiről szóló 23/2007. (X. 24.) számú önkormányzati rendelet 
4. § (1) bekezdésében és 6. §-ában  

   g) az Önkormányzati Tervtanács működésének rendjéről szóló 3/2009. 
(II.02.) számú önkormányzati rendelet 10. § d) pontjában  

a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” szövegrész helyébe a 
„Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság” szövegrész kerül. 

 
9. § 

 
(1) Az egyes pénzügyi alapok létrehozásáról és felhasználásuk 

részletes szabályairól szóló 18/2007. (VIII.13.)  számú önkormányzati 
rendelet (a továbbiakban:Ar.) 13. § (3) bekezdésében és 19. § (3) 

bekezdésében a „Közművelődési, Oktatási Bizottság” szövegrész helyébe 
a „Közművelődési és Oktatási Bizottság” szövegrész kerül. 

 (2) Az Ar. 14. § (3) bekezdésében a „Gazdasági Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság” 
szövegrész kerül. 

 (3) Az Ar. 15. § (3) bekezdésében, 18. § (3) bekezdésében és 21. § 
(3) bekezdésében a „Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság” 

szövegrész helyébe a „Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság” 
szövegrész kerül. 

 (4) Az Ar. 17. § (3) bekezdésében a „Közbiztonsági Bizottság” 
szövegrész helyébe a „Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság” 

szövegrész kerül. 
 

10. § 
 

E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti  
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   a) az emléktábla-állításról szóló 28/1996. (IX.30.) számú 

önkormányzati rendelet 9. § (2) és (3) bekezdése, 
   b) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és 

bérbeadásának szabályairól szóló – többször módosított - 42/1996. 

(XII.30.) számú önkormányzati rendelet 96. §-a, 
   c) a szociális rászorultság alapján megállapítható gyermekétkeztetési 

térítési díjtámogatásról szóló – módosított - 20/2003. (VI.10.) 
számú önkormányzati  rendelet 18. § (3) bekezdése, 

   d) a közművezetékek létesítésének és elhelyezésének egyes 
feltételeiről szóló 23/2007. (X. 24.) számú önkormányzati rendelet 

8. § (2) bekezdése. 
 

 
 

 
  

Dr. Vitáris Edit 
Jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 
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melléklet a …/2010. (…...) önkormányzati rendelethez 
 

 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
Szervezeti és Működési 

Szabályzatának 
 

 
3. számú melléklete 

 
 

A Képviselő-testület állandó bizottságainak 
feladat- és hatásköre 
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1. Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

 
1. A Bizottság közreműködik az Önkormányzat gazdasági, gazdaság-

fejlesztési, vagyongazdálkodási, foglalkoztatás-politikai, pénzügyi-

gazdálkodási, költségvetési és informatikai stratégiájának kidolgozásában, 
fegyelemmel kíséri azok végrehajtását. A Bizottság szükség esetén 

intézkedést kezdeményez a stratégiai célok megvalósítása érdekében. 
 

2. A Bizottság - a vagyongazdálkodási stratégia keretei között – kialakítja 
az ingatlangazdálkodás főbb elveit. 

 
3. A Bizottság a vagyongazdálkodási stratégia és a vagyonnal való 

hatékony gazdálkodás követelményeinek érvényesítése érdekében 
figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyon működtetésével megbízott 

gazdasági társaságok és egyéb szervezetek ezzel kapcsolatos 
tevékenységét, beszámoltatja ezen szervezeteket a vagyongazdálkodás 

körében végzett tevékenységükről. 
 

4. A Bizottság figyelemmel kíséri az önkormányzati tulajdonú (ide értve a 

közvetett tulajdonosi részesedést is) gazdasági társaságok tevékenységét, 
a társaságokról a tevékenységükről – egyedi ügyekben is - beszámolót 

kérhet. 
 

5. A Bizottság figyelemmel kíséri az önkormányzati vagyonleltár 
elkészítését és folyamatos felülvizsgálatát. 

A Bizottság a vagyonleltár alapján véleményezi a Képviselő-testületnek a 
   a) forgalomképtelen, 

   b) korlátozottan forgalomképes, 
   c) forgalomképes 

vagyontárgyak körét. 
  

6. A Bizottság az Önkormányzatnál és intézményeinél: 
   a) véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról 

szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, 

   b) figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös 
tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyonnövekedés, 

-csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat; 
   c) vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, 

ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati 
rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését. 

 
7. A Bizottság tájékoztatást kérhet az önkormányzati intézményektől 

költségvetésük végrehajtásáról és pénzügyi helyzetükről. 
 

8. A Bizottság figyelemmel kíséri a más bizottságok hatáskörébe utalt 
pénzeszközök felosztásának szabályszerűségét. 
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9. A Bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési gazdálkodás 

ésszerűsítésére tett intézkedéseket. 
 

10. A Bizottság ellenőrzi a harmadik személyeknek nyújtott támogatások 

és átadott pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét. 
 

11. A Bizottság figyelemmel kíséri  
Újpest foglalkoztatási helyzetét, együttműködik a foglalkoztatási helyzet 

javítása, a munkahelyteremtő beruházások elősegítése érdekében. 
 

12. A Bizottság dönt 
   a) az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 

rendelkezés szabályairól 
   b) a közterületek használatáról és rendjéről  

   c) a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának 
szabályairól 

   d) a piacok és a vásárcsarnokok létesítéséről és működésük rendjéről 
   e) a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 

   f) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és 

bérbeadásának szabályairól 
   g) az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének egyes 

szabályairól 
   h) a történelmileg kialakult településrész-elnevezések használatáról 

   i)    e) az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról 
szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott, a Bizottság 

hatáskörébe utalt ügyekben, valamint ellátja az ezen rendeletekben 
meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb feladatokat. 

 
13. A Bizottság dönt az önkormányzati vagyonnal kapcsolatos minden 

olyan tulajdonosi jog gyakorlásáról, amelyet törvény nem utal a 
Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe vagy amelyet a 

Képviselő-testület rendeletben nem tartott fenn saját hatáskörében illetve 
nem utalt más bizottság vagy a polgármester hatáskörébe. 

 

14. A Bizottság dönt az Önkormányzat költségvetési rendeletében a 
hatáskörébe utalt kérdésekben. 

 
15. A Bizottság gyakorolja a Képviselő-testület által a Bizottságra ruházott 

egyéb hatásköröket és döntési jogosultságokat. 
 

16. A Bizottság ellátja a Képviselő-testület más rendeleteiben és 
határozataiban meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb 

feladatokat. 
 

17. A Bizottság - a feladatkörében - előkészíti a Képviselő-testület 
döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 
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18. A Bizottság - a Képviselő-testület rendeleteiben és határozataiban 

meghatározott körben - véleményezi a feladatkörébe tartozó, a Képviselő-
testület elé kerülő előterjesztéseket.  

A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző más előterjesztések 

véleményezését is kérheti a Bizottságtól. 
 

19. A Bizottság a feladatkörében eljárva együttműködik és kapcsolatot 
tart 

   a) a Képviselő-testület bizottságaival és a tanácsnokokkal, 
   b) a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzattal, 

   c) az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival, 
   d) a feladatkörében tevékenykedő újpesti civil szervezetekkel, 

   e) az illetékes hatóságokkal. 
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2. Közművelődési és Oktatási Bizottság 

 
1. A Bizottság közreműködik az Önkormányzat közművelődési, 

közoktatási, kulturális, kisebbségi, sport, gyermek- és ifjúsági, 

tájékoztatási, esélyegyenlőségi és civil szervezetekkel kapcsolatos 
stratégiájának kidolgozásában, fegyelemmel kíséri azok végrehajtását. A 

Bizottság szükség esetén intézkedést kezdeményez a stratégiai célok 
megvalósítása érdekében. 

 
2. A Bizottság figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó önkormányzati 

intézmények tevékenységét. Ezen intézmények vonatkozásában – a 
Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések 

kivételével – gyakorolja a fenntartói jogosítványokat. Ennek során az 
intézmények jogszabályban biztosított szakmai önállóságát nem sértheti.  

A Bizottság az intézmények vezetőitől tájékoztatást és beszámolót kérhet. 
 

3. A Bizottság figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó önkormányzati 
tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységét, ezen társaságoktól a 

szakmai tevékenységükről beszámolót kérhet. 

 
4. A Bizottság figyelemmel kíséri Újpest közművelődésének, 

közoktatásának és  kulturális életének helyzetét, együttműködik a nem 
önkormányzati fenntartású intézményekkel. 

 
5. A Bizottság figyelemmel kíséri a kisebbségi önkormányzatok 

tevékenységét, megtárgyalja kezdeményezéseiket.  
 

6. A Bizottság figyelemmel kíséri Újpest sportjának helyzetét és 
együttműködik az újpesti sportszervezetekkel. 

 
7. A Bizottság figyelemmel kíséri a gyermek- és ifjúsági feladatok 

megvalósulását és együttműködik az újpesti gyermek és ifjúsági 
szervezetekkel. 

 

8. A Bizottság figyelemmel kíséri az Önkormányzat és az újpesti egyházak 
kapcsolatának alakulását. 

 
9. A Bizottság kapcsolatot tart az Újpesten működő lakossági 

önszerveződésekkel és más civil szervezetekkel. 
 

10. A Bizottság dönt 
   a) az "Újpest  Díszpolgára" cím alapításáról és adományozásának 

rendjéről 
   b) az „Újpestért” Díj alapításáról és adományozásának rendjéről 

   c) az „Újpest Gyermekeiért” kitüntető díj alapításáról 
   d) az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a 

Kiváló Diákközösségi Munkáért díjak alapításáról 
   e) az Újpest Diákösztöndíjakról 
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   f) az Önkormányzat által egyes jogi személyek és jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezetek részére nyújtott támogatásokról 
   g) az emléktábla-állításról 

   h) a közművelődésről 

   i) a szociális rászorultság alapján megállapítható gyermekétkeztetési 
térítési díjtámogatásról 

szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott, a Bizottság 
hatáskörébe utalt ügyekben, valamint ellátja az ezen rendeletekben 

meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb feladatokat. 
 

11. A Bizottság dönt a hatáskörébe utalt pályázatok elbírálásáról és 
támogatások odaítéléséről. 

 
12. A Bizottság dönt az Önkormányzat költségvetési rendeletében a 

hatáskörébe utalt kérdésekben. 
 

13. A Bizottság gyakorolja a Képviselő-testület által a Bizottságra ruházott 
egyéb hatásköröket és döntési jogosultságokat. 

 

14. A Bizottság ellátja a Képviselő-testület más rendeleteiben és 
határozataiban meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb 

feladatokat. 
 

15. A Bizottság - a feladatkörében - előkészíti a Képviselő-testület 
döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 

 
16. A Bizottság - a Képviselő-testület rendeleteiben és határozataiban 

meghatározott körben - véleményezi a feladatkörébe tartozó, a Képviselő-
testület elé kerülő előterjesztéseket.  

A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző más előterjesztések 
véleményezését is kérheti a Bizottságtól. 

 
17. A Bizottság véleményezi a feladatkörébe tart6ozó intézmények 

vezetőinek kinevezését és a kitüntető címek adományozását. 

 
18. A Bizottság a feladatkörében eljárva együttműködik és kapcsolatot 

tart 
   a) a Képviselő-testület bizottságaival és a tanácsnokokkal, 

   b) a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzattal, 
   c) az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival, 

   d) a feladatkörében tevékenykedő újpesti civil szervezetekkel, 
   e) az illetékes hatóságokkal. 
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3. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 

 
1. A Bizottság közreműködik az Önkormányzat szociális, egészségügyi, 

lakásgazdálkodási, gyámügyi, gyermekjóléti, gyermekvédelmi és szociális 

foglalkoztatási stratégiájának kidolgozásában, fegyelemmel kíséri azok 
végrehajtását. A Bizottság szükség esetén intézkedést kezdeményez a 

stratégiai célok megvalósítása érdekében. 
 

2. A Bizottság figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó önkormányzati 
intézmények tevékenységét. Ezen intézmények vonatkozásában – a 

Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozó döntések 
kivételével – gyakorolja a fenntartói jogosítványokat. Ennek során az 

intézmények jogszabályban biztosított szakmai önállóságát nem sértheti.  
A Bizottság az intézmények vezetőitől tájékoztatást és beszámolót kérhet. 

 
3. A Bizottság figyelemmel kíséri a feladatkörébe tartozó önkormányzati 

tulajdonú gazdasági társaságok tevékenységét, ezen társaságoktól a 
szakmai tevékenységükről beszámolót kérhet. 

 

4. A Bizottság figyelemmel kíséri Újpest szociális, lakásügyi, gyámügyi, 
gyermekjóléti, gyermekvédelmi  és szociális foglalkoztatási helyzetét, 

együttműködik az ezen területeken tevékenykedő  nem önkormányzati 
fenntartású intézményekkel és civil szervezetekkel. 

 
5. A Bizottság figyelemmel kíséri Újpest egészségügyi ellátásának 

helyzetét, együttműködik az egészségügyi szolgáltatókkal és a 
háziorvosokkal. 

 
6. A Bizottság figyelemmel kíséri az újpesti szociális foglalkoztatás és a 

közhasznú (közcélú) munkavégzés helyzetét. 
 

7. A Bizottság dönt 
   a) a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 

szociális ellátásokról 

   b) a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról 

   c) a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról 

   d) az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérletéről és 
bérbeadásának szabályairól 

   e)    az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről 
   f) a fiatalok garzonházában lévő bérlakások bérbeadásának 

szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről  
   g) a pályázati úton elnyert állami támogatás felhasználásával 

megvalósított költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások 
bérbeadásának szabályairól és a bérleti jogviszony feltételeiről 

   h) a fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásáról 
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   i) egyes magántulajdonban lévő lakások lakbérének megállapításáról 

és bérlőik lakbértámogatásának rendszeréről 
   j) az „Újpest Egészségéért” Díj alapításáról és adományozásának 

rendjéről 

   k) a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 
támogatásáról 

   l) a fűtéskorszerűsítési támogatásról 
   m) az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-

törlesztéseinek támogatásáról 
szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott, a Bizottság 

hatáskörébe utalt ügyekben, valamint ellátja az ezen rendeletekben 
meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb feladatokat. 

 
8. A Bizottság dönt a hatáskörébe utalt pályázatok elbírálásáról és 

támogatások odaítéléséről. 
 

9. A Bizottság dönt az Önkormányzat költségvetési rendeletében a 
hatáskörébe utalt kérdésekben. 

 

10. A Bizottság gyakorolja a Képviselő-testület által a Bizottságra ruházott 
egyéb hatásköröket és döntési jogosultságokat. 

 
11. A Bizottság ellátja a Képviselő-testület más rendeleteiben és 

határozataiban meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb 
feladatokat. 

 
12. A Bizottság - a feladatkörében - előkészíti a Képviselő-testület 

döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 
 

13. A Bizottság - a Képviselő-testület rendeleteiben és határozataiban 
meghatározott körben - véleményezi a feladatkörébe tartozó, a Képviselő-

testület elé kerülő előterjesztéseket.  
A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző más előterjesztések 

véleményezését is kérheti a Bizottságtól. 

 
14. A Bizottság véleményezi a feladatkörébe tart6ozó intézmények 

vezetőinek kinevezését és a kitüntető címek adományozását. 
 

15. A Bizottság a feladatkörében eljárva együttműködik és kapcsolatot 
tart 

   a) a Képviselő-testület bizottságaival és a tanácsnokokkal, 
   b) a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzattal, 

   c) az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival, 
   d) a feladatkörében tevékenykedő újpesti civil szervezetekkel, 

   e) az illetékes hatóságokkal. 
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4. Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 

 
1. A Bizottság közreműködik az Önkormányzat városüzemeltetési, 

városfejlesztési, környezetvédelmi, épített örökségvédelmi, közlekedési és 

közbiztonsági stratégiájának kidolgozásában, fegyelemmel kíséri azok 
végrehajtását. A Bizottság szükség esetén intézkedést kezdeményez a 

stratégiai célok megvalósítása érdekében. 
 

2. A Bizottság figyelemmel kíséri Újpest városüzemeltetési, 
városfejlesztési, környezetvédelmi és épített örökségvédelmi helyzetét, 

együttműködik az ezen területeken tevékenykedő  nem önkormány 
szervezetekkel és civil szerveződésekkel, valamint a Fővárosi 

Önkormányzat illetékes szerveivel. 
 

3. A Bizottság figyelemmel kíséri Újpest közbiztonsági helyzetét és a 
közterületek rendjét, együttműködik a Rendőrség és a Tűzoltóság helyi 

szerveivel, megtárgyalja beszámolóikat. A Bizottság figyelemmel kíséri a 
Közterület-felügyelet munkáját, megtárgyalja beszámolóját. 

 

4. A Bizottság figyelemmel kíséri az Önkormányzat környezetvédelemmel, 
természetvédelemmel, zöldterület-fejlesztéssel és a fenntartható fejlődés 

előmozdításával kapcsolatos tevékenységét, 
 

5. A Bizottság közreműködik a helyi építési szabályzat és a szabályozási 
tervek, valamint más településrendezési eszközök kidolgozásában, 

szempontrendszerének meghatározásában, illetve a képviselő-testületi 
döntést megelőzően véleményezi azokat. A Bizottság figyelemmel kíséri az 

elfogadott tervek érvényesülését. 
 

6. A Bizottság közreműködik Újpest közlekedési hálózatának és közösségi 
közlekedésének, továbbá közműhálózatának és infrastrukturális 

rendszerének fejlesztésében, az erre vonatkozó tervek kidolgozásában.  
 

7. A Bizottság figyelemmel kíséri Újpest városképének alakulását, a 

városkép védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket. 
 

8. A Bizottság dönt 
   a) a társasházak felújítási hitelfelvételének elősegítéséről 

   b) az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos 
korszerűsítésének, felújításának önkormányzati támogatásáról 

   c) a közművezetékek létesítésének és elhelyezésének egyes 
feltételeiről 

   d) aa  tteerrmméésszzeettii  kköörrnnyyeezzeett  ééss  aa  ffáákk  vvééddeellmméérrőőll,,  vvaallaammiinntt  aa  vváárroosskkéépp  

eesszzttééttiikkuuss  kkiiaallaakkííttáássáárróóll 

   e) a sebességcsökkentő küszöbök lakossági kezdeményezés alapján 
történő létesítésének szabályairól 

   f) Környezetvédelmi Alap létrehozásáról 
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szóló önkormányzati rendeletekben meghatározott, a Bizottság 

hatáskörébe utalt ügyekben, valamint ellátja az ezen rendeletekben 
meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb feladatokat. 

 

9. A Bizottság dönt a hatáskörébe utalt pályázatok elbírálásáról és 
támogatások odaítéléséről. 

 
10. A Bizottság dönt az Önkormányzat költségvetési rendeletében a 

hatáskörébe utalt kérdésekben. 
 

11. A Bizottság gyakorolja a Képviselő-testület által a Bizottságra ruházott 
egyéb hatásköröket és döntési jogosultságokat. 

 
12. A Bizottság ellátja a Képviselő-testület más rendeleteiben és 

határozataiban meghatározott, a Bizottság feladatkörébe utalt egyéb 
feladatokat. 

 
13. A Bizottság - a feladatkörében - előkészíti a Képviselő-testület 

döntéseit, szervezi és ellenőrzi a döntések végrehajtását. 

 
14. A Bizottság - a Képviselő-testület rendeleteiben és határozataiban 

meghatározott körben - véleményezi a feladatkörébe tartozó, a Képviselő-
testület elé kerülő előterjesztéseket.  

A polgármester, az alpolgármesterek és a jegyző más előterjesztések 
véleményezését is kérheti a Bizottságtól. 

 
15. A Bizottság a feladatkörében eljárva együttműködik és kapcsolatot 

tart 
   a) a Képviselő-testület bizottságaival és a tanácsnokokkal, 

   b) a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzattal, 
   c) az Önkormányzat intézményeivel és gazdasági társaságaival, 

   d) a feladatkörében tevékenykedő újpesti civil szervezetekkel, 
   e) az illetékes hatóságokkal. 
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5. Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló 

Bizottság 
 

1. A Bizottság kidolgozza  a vagyonnyilatkozatok átvételének, tárolásának 

és nyilvántartásának rendjét. 
 

2. A Bizottság meghatározza a képviselői vagyonnyilatkozatok  
nyilvánossá tételének rendjét  és módját. 

 
3. A Bizottság meghatározza a hozzátartozói  vagyonnyilatkozatok  

tárolásának és azok titkos kezelésének rendjét, kidolgozza  annak 
adatvédelmi  szabályait. 

 
4. A Bizottság indítvány esetén  ellenőrzi  a vagyonnyilatkozatokat, 

azonosító  adatokat kérhet be a képviselőtől. Az eljárását követően  
javaslatot tesz  a Képviselő-testületnek. 

 
5. A Bizottság a polgármester, az alpolgármesterek, a képviselők és a nem 

képviselő bizottsági tagok  összeférhetetlenségi  ügyében  ellátja a 

törvény  által  meghatározott  feladatokat, képviselő-testületi döntés 
szükségessége esetén javaslatot tesz a Képviselő-testületnek. 
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 18 

1. Fenntartható Fejlődés Tanácsnok 

 
1. A Tanácsnok közreműködik az Önkormányzat fenntartható fejlődés 

előmozdításával kapcsolatos stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel 

kíséri annak végrehajtását. 
 

2. A Tanácsnok véleményt nyilváníthat a Képviselő-testület, illetve a 
feladatkörrel rendelkező bizottság elé kerülő fenntartható fejlődés 

előmozdításával összefüggő tárgyú előterjesztésekről.  
 

3. A Tanácsnok figyelemmel kíséri az Önkormányzat fenntartható fejlődés 
előmozdításával kapcsolatos tevékenységét, szükség esetén 

kezdeményezheti a Képviselő-testület, a feladatkörrel rendelkező 
bizottság vagy a polgármester döntését, intézkedését. 

 
4. A Tanácsnok feladatkörében eljárva együttműködik a Városüzemeltetési 

és Városfejlesztési Bizottsággal, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzattal és a tevékenységével összefüggő feladatkörrel 

rendelkező tanácsnokokkal. 

 
5. A polgármester erre vonatkozó külön megbízása esetén kapcsolatot 

tart, illetve együttműködik az Újpesten működő, fenntartható fejlődés 
előmozdításával foglalkozó civil szervezetekkel és az illetékes 

hatóságokkal. 
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2. Gazdasági Tanácsnok 

 
1. A Tanácsnok közreműködik az Önkormányzat gazdaság-fejlesztési 

stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri annak végrehajtását. 

 
2. A Tanácsnok véleményt nyilváníthat a Képviselő-testület, illetve a 

feladatkörrel rendelkező bizottság elé kerülő gazdaság-fejlesztési tárgyú 
előterjesztésekről.  

 
3. A Tanácsnok figyelemmel kíséri az Önkormányzat gazdaság-

fejlesztéssel kapcsolatos tevékenységét, szükség szerint kezdeményezheti 
a Képviselő-testület, a feladatkörrel rendelkező bizottság vagy a 

polgármester döntését, intézkedését. 
 

4. A Tanácsnok feladatkörében eljárva együttműködik a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal és a Városüzemeltetési és Városfejlesztési 

Bizottsággal, a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzattal, 
valamint a tevékenységével összefüggő feladatkörrel rendelkező 

tanácsnokokkal. 

 
5. A polgármester erre vonatkozó külön megbízása esetén kapcsolatot 

tart, illetve együttműködik az Újpesten működő, gazdaság-fejlesztéssel 
foglalkozó civil szervezetekkel és az illetékes hatóságokkal. 
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3. Környezetvédelmi Tanácsnok 

 
1. A Tanácsnok közreműködik az Önkormányzat környezetvédelmi 

stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri annak végrehajtását. 

 
2. A Tanácsnok véleményt nyilváníthat a Képviselő-testület, illetve a 

feladatkörrel rendelkező bizottság elé kerülő környezetvédelmi tárgyú 
előterjesztésekről.  

 
3. A Tanácsnok figyelemmel kíséri az Önkormányzat 

környezetvédelemmel kapcsolatos  tevékenységét, szükség esetén 
kezdeményezheti a Képviselő-testület, a feladatkörrel rendelkező 

bizottság vagy a polgármester döntését, intézkedését. 
 

4. A Tanácsnok feladatkörében eljárva együttműködik a Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Bizottsággal, a Káposztásmegyeri Településrészi 

Önkormányzattal és a tevékenységével összefüggő feladatkörrel 
rendelkező tanácsnokokkal. 

 

5. A polgármester erre vonatkozó külön megbízása esetén kapcsolatot 
tart, illetve együttműködik az Újpesten működő, környezetvédelemmel 

foglalkozó civil szervezetekkel és az illetékes hatóságokkal. 
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4. Közbiztonsági Tanácsnok 

 
1. A Tanácsnok közreműködik az Önkormányzat közbiztonsági 

stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri annak végrehajtását. 

 
2. A Tanácsnok véleményt nyilváníthat a Képviselő-testület, illetve a 

feladatkörrel rendelkező bizottság elé kerülő közbiztonsági tárgyú 
előterjesztésekről.  

 
3. A Tanácsnok figyelemmel kíséri az Önkormányzat közbiztonsággal 

kapcsolatos tevékenységét, szükség esetén kezdeményezheti a Képviselő-
testület, a feladatkörrel rendelkező bizottság vagy a polgármester 

döntését, intézkedését. 
 

4. A Tanácsnok feladatkörében eljárva együttműködik a Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Bizottsággal, a Káposztásmegyeri Településrészi 

Önkormányzattal és a tevékenységével összefüggő feladatkörrel 
rendelkező tanácsnokokkal. 

 

5. A polgármester erre vonatkozó külön megbízása esetén kapcsolatot 
tart, illetve együttműködik az Újpesten működő, közbiztonsággal 

foglalkozó civil szervezetekkel és az illetékes szervekkel, hatóságokkal. 
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5. Sport és Egészség-megőrzési Tanácsnok 

 
1. A Tanácsnok közreműködik az Önkormányzat sport és egészség-

megőrzési stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri annak 

végrehajtását. 
 

2. A Tanácsnok véleményt nyilváníthat a Képviselő-testület, illetve a 
feladatkörrel rendelkező bizottság elé kerülő sport és egészség-megőrzési 

tárgyú előterjesztésekről.  
 

3. A Tanácsnok figyelemmel kíséri az Önkormányzat sporttal és egészség-
megőrzéssel kapcsolatos tevékenységét, szükség esetén kezdeményezheti 

a Képviselő-testület, a feladatkörrel rendelkező bizottság vagy a 
polgármester döntését, intézkedését. 

 
4. A Tanácsnok feladatkörében eljárva együttműködik a Közművelődési és 

Oktatási Bizottsággal, a Káposztásmegyeri Településrészi 
Önkormányzattal és a tevékenységével összefüggő feladatkörrel 

rendelkező tanácsnokokkal. 

 
5. A polgármester erre vonatkozó külön megbízása esetén kapcsolatot 

tart, illetve együttműködik az Újpesten működő, sporttal és egészség-
megőrzéssel foglalkozó civil szervezetekkel és az illetékes hatóságokkal. 
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6. Szociális és Egészségügyi Tanácsnok 

 
1. A Tanácsnok közreműködik az Önkormányzat szociális és egészségügyi 

stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri annak végrehajtását. 

 
2. A Tanácsnok véleményt nyilváníthat a Képviselő-testület, illetve a 

feladatkörrel rendelkező bizottság elé kerülő szociális és egészségügyi 
tárgyú előterjesztésekről.  

 
3. A Tanácsnok figyelemmel kíséri az Önkormányzat szociális biztonsággal 

és egészségüggyel kapcsolatos tevékenységét, szükség esetén 
kezdeményezheti a Képviselő-testület, a feladatkörrel rendelkező 

bizottság vagy a polgármester döntését, intézkedését. 
 

4. A Tanácsnok feladatkörében eljárva együttműködik a Népjóléti és 
Lakásügyi Bizottsággal, a Káposztásmegyeri Településrészi 

Önkormányzattal és a tevékenységével összefüggő feladatkörrel 
rendelkező tanácsnokokkal.. 

 

5. A polgármester erre vonatkozó külön megbízása esetén kapcsolatot 
tart, illetve együttműködik az Újpesten működő, szociális ellátással és 

egészségüggyel foglalkozó civil szervezetekkel és az illetékes 
hatóságokkal. 
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7. Városfejlesztési Tanácsnok 

 
1. A Tanácsnok közreműködik az Önkormányzat városfejlesztési 

stratégiájának kidolgozásában, figyelemmel kíséri annak végrehajtását. 

 
2. A Tanácsnok véleményt nyilváníthat a Képviselő-testület, illetve a 

feladatkörrel rendelkező bizottság elé kerülő városfejlesztési tárgyú 
előterjesztésekről.  

 
3. A Tanácsnok figyelemmel kíséri az Önkormányzat városfejlesztéssel 

kapcsolatos tevékenységét, szükség esetén kezdeményezheti a Képviselő-
testület, a feladatkörrel rendelkező bizottság vagy a polgármester 

döntését, intézkedését. 
 

4. A Tanácsnok feladatkörében eljárva együttműködik a Városüzemeltetési 
és Városfejlesztési Bizottsággal, a Káposztásmegyeri Településrészi 

Önkormányzattal és a tevékenységével összefüggő feladatkörrel 
rendelkező tanácsnokokkal. 

 

5. A polgármester erre vonatkozó külön megbízása esetén kapcsolatot 
tart, illetve együttműködik az Újpesten működő, városfejlesztéssel, 

örökségvédelemmel  foglalkozó civil szervezetekkel és az illetékes 
hatóságokkal. 

 
 

 
 


