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ELŐTERJESZTÉS 
 
 
Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és 
Működési Szabályzatának a módosítása 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az utóbbi időben a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinek a vezetői részéről felmerült a 
hivatali SZMSZ módosításának az igénye. Ezeket a megváltozott feladatkörök, a gyakorlati ta-
pasztalatok alapján megfogalmazódott célszerűségi és hatékonysági szempontok, a feladatok 
pontosítása és a jogszabályváltozások miatti feladat- és hatáskör-változások teszik szükségessé.  
 
A főbb változásokat a következőkben foglalom össze. 
 
Hivatalunk Térinformatikai rendszerét a továbbiakban a Főépítészi Iroda helyett az Informatikai 
Osztály működteti. Tapasztalatunk szerint a rendszer által nyújtott szolgáltatást több szervezeti 
egységünk igénybe veszi (pl. óvodai körzetek, szavazó körök kialakítása), ezért célszerű olyan 
osztályhoz telepíteni a kezelését, amely jellegénél fogva minden szervezeti egység munkáját 
segíteni tudja. 
 
Az Általános Igazgatási Osztály hagyatéki és leltár ügyekkel kapcsolatos feladatai jelentősen 
kiegészülnek. Jogszabályi előírások alapján 2013. március 1-jétől, illetve 2015. január 1. napjától 
az osztály köteles ellátni továbbá a népesség-nyilvántartási és címkezelési feladatokat is.  
 
A Jogi és Képviselői Iroda megszűnik. Az iroda munkáját és ügyintézőit a Jegyzői Kabinet veszi át, 
a jegyző közvetlen irányításával. 
 
Az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály feladatai kiegészülnek a nemzetiségi önkor-
mányzatok támogatásával összefüggő feladatokkal. 
 
A közterület-foglalási engedélyeket az SZMSZ módosítása után a Vagyongazdálkodási Osztály 
helyett a Városüzemeltetési Főosztály fogja kiadni. Többször felmerült, hogy a közterület haszná-
latának bevételi forrás jellege mellett jelentős a városképi, közterület szervezési jelentősége is, és 
ezek összehangolása hatékonyabb a Városüzemeltetés által.  
 
A fent leírtakra tekintettel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 67. § b) és d) pontja értelmében – a jegyző javaslataira figyelemmel – a tisztelt Képviselő-
testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivata-
la Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosítására vonatkozó javaslatot.  
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a …..…/2015. (I.29.) 
határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szerve-
zeti és Működési Szabályzatának a 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 a kihirdetés tekintetében a Polgármester útján a Jegyző 
Határidő: 2015. január 30. 
 
 
 
Budapest, 2015. január 28. 
 
 
 
 
 
 
 
                     Wintermantel Zsolt 


