
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
 …..…/2015. (XII.17.) számú önkormányzati határozata 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  

 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának  

a módosításáról 
 
 

 
1./ A bevezető rendelkezések első bekezdéséből az „(a továbbiakban: SZMSZ)” és az „(a 
továbbiakban: Hivatal)” szövegrész törlésre kerül. 
 
 
2./ Az I. fejezet 1. pontjából az „(a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész törlésre kerül. 
 
 
3./ Az I. fejezet 7.2./ pontjában meghatározott alaptevékenységek helyébe a következők 
lépnek: 
 

„011110 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási 
tevékenysége 
011140 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége 
011220 Adó-, vám és jövedéki igazgatás 
013330 Pályázat- és támogatáskezelés, ellenőrzés 
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodás, üzemeltetési, egyéb 
szolgáltatások 
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz 
kapcsolódó tevékenységek 
016030 Állampolgársági ügyek 
022010 Polgári honvédelmi ágazati feladatai, a lakosság felkészítése 
031030 Közterület rendjének fenntartása 
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek 
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése 
036020 Jogi segítségnyújtás, áldozatsegítés, kárenyhítés, kárpótlás 
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 
044310 Építésügy igazgatása 
045120 Út, autópálya építése 
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 
045170 Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása 
047120 Piac üzemeltetése 
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, 
átrakása 
061010 Lakáspolitika igazgatása 
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások 
062020 településfejlesztési projektek és támogatásuk 
0640010 Közvilágítás 



066010 Zöldterület-kezelés 
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 
076010 Egészségügy igazgatása 
076062 település-egészségügyi feladatok 
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása 
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 
081045  Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása 
081061  Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 
081071 Üdülő szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 
082010 Kultúra igazgatása 
082051  Levéltári állomány gyarapítása, kezelése és védelme 
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 
084010 Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlőséggel, érdekképviselettel, 
nemzetiségekkel, egyházakkal összefüggő feladatok igazgatása és szabályozása 
084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása 
084031 Civil szervezetek működési támogatása 
084032 Civil szervezetek 
084040 Egyházak közösségi és hitéleti támogatása 
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 
098010 Oktatás igazgatása 
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 
107030 Szociális foglalkoztatás 
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 
109010 Szociális szolgáltatások igazgatása” 

 
 
4./ Az I. fejezet 11.2./ pontja a következők szerint módosul: 
 
A „Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény” 
szövegrészek helyébe az „Mötv.” szövegrészek kerülnek. A „polgármesteri hivatal” 
szövegrészek helyébe a „Hivatal” szövegrészek kerülnek. 
 
 
5./ Az I. fejezet 12.3./ pontja a következők szerint módosul: 
 
A „közzétételi” szó előtt kiegészül az”Elektronikus” szóval.  
 
 
6./ A II. fejezet 3./ pontja a következők szerint módosul: 
 
„3.  J e g y z ő i  K a b i n e t: 

-     Titkárság 
-     Referensek   
-     Belső Ellenőr 
- Gondnokság (csoport jogállású) 
- Képviselő-testületi, képviselői, bizottsági és jogi előadók” 

 
 
 



7./ A III. fejezet 1./ pont „Jegyző” alcíme 1. pontja következők szerint módosul: 
 
A második mondat helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Az irányítási feladatait a Jegyzői Kabinet, a főosztályvezetők és osztályvezetők útján látja 
el.” 
 
 
8./ A III. fejezet 2./ pont „Szervezeti és vezetői szintek” alcíme a következők szerint 
módosul: 
 
Az első bekezdésből a „továbbá a munkaszervezés hatékonysága és koordinálása érdekében 
osztályon belüli csoportok működnek” szövegrész, a harmadik bekezdésből az 
„osztályszerkezetben működő és a nem osztály jogállású önálló irodák, továbbá az” 
szövegrész, az ötödik bekezdés („A belső szervezeti egységekben csoportok működhetnek, 
amelyek vezetői a csoportvezetők.”) és a hatodik bekezdésből az „Az alpolgármesteri 
titkárságok titkárságvezetői feladatát ellátó referensek csoportvezetői megbízást kapnak.” 
mondat törlésre kerül. 
 
 
9./ A IV. fejezet 3./ pont „A Hivatal feladatai” alcíme a következők szerint módosul: 
 
A 3. pontban a „Minőségügyi” szó helyére a „Minőségirányítási” szó kerül. 
 
 
10./ A IV.1. fejezet „Főosztályvezető-helyettes” alcíme a következők szerint módosul: 
 
A 7. pontban a „Minőségügyi” szó helyére a „Minőségirányítási” szó kerül. 
 
 
11./ A IV.1. fejezet „Osztályvezető” alcíme a következők szerint módosul: 
 
A 12. pontban a „Minőségügyi” szó helyére a „Minőségirányítási” szó kerül. 
 
 
12./ A IV.1. fejezet „Csoportvezetők” alcíme törlésre kerül. 
 
 
13./ A IV.2. fejezet „Az ügykezelők” alcíme törlésre kerül. 
 
 
14./ A IV.2. fejezet „Titkárnők” alcímének az elnevezése „Titkársági ügyintézők”-re 
módosul. 
 
 
15./ A IV.2. fejezet utolsó bekezdése a következők szerint módosul: 
 
A „Magyar Köztársaság Alkotmányát” szövegrész helyébe az „Alaptörvényt” szövegrész lép. 
 
 



16./ A fejezet „A Hivatal működési rendje” alcíme a következők szerint módosul: 
 
A 3.1. /d. pont utolsó franciabekezdéséből a „csoport” szó és a 4.1. pontjából a 
„Polgármesteri” szó törlésre kerül. A 3.4. pontban a „Közzétételi szabályzat” szövegrész 
helyébe az „Elektronikus közzétételi kötelezettség végrehajtásának rendjéről szóló utasítás” 
szövegrész lép. 
 
 
17./ A VII. fejezet 3. pontja a következők szerint módosul: 
 
Az 1.3. pont címében a „(csoport jogállású)” rész törlésre kerül. 
 
 
18./ A VII. fejezet 5. pontja a következők szerint módosul: 
 
Az „1. Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály” alcím „A közneveléssel és 
közművelődéssel kapcsolatos feladatok” részben a „(KIR)” szövegrész helyébe a 
„(KIRA)”szövegrész kerül. 
 
Az „1. Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály” alcím „A kerületi sportfeladatok 
körében” rész második bekezdése („Szabadidősport feladatok területén” kezdettel) után 
kiegészül az alábbiakkal. 
 
(Szabadidősport feladatok területén 
 Elkészíti az Önkormányzat éves szabadidősport programját. 
 Szervezi és irányítja az éves eseménynaptárban szereplő szabadidősport programok 

lebonyolítását.)  
 

 Szervezi és irányítja a nyári Homokozó, Sport- és Közösségi Programot a Szent István 
téren. 

 Szervezi és irányítja a téli időszakban a Szent István téren működő korcsolyapályát. 
 
Az Önkormányzat sporttevékenységgel összefüggő döntéseihez előkészíti: 
 a kerületi sportélet egészét érintő terveket, az Önkormányzat és az illetékes 

bizottságok testnevelési és sporttevékenységgel kapcsolatos döntéseit, 
 kerületi sportintézmény létesítésére, alapítására, összevonására, megszüntetésére, 

tevékenységkörének módosítására vonatkozó javaslatokat, 
 a Sport Alap pályázati kiírást, feldolgozza a pályázatokat, javaslatot készít a 

pályázati összeg felosztására, és a döntést végrehajtja, 
 az Önkormányzat által biztosított sportcélú támogatások biztosítását és végrehajtja 

a döntést, 
 az Önkormányzat tulajdonában levő sportcélú ingatlanok hasznosításának terveit, 
 az Újpest Kiváló Diáksportolója díj odaítélését. 
 
Együttműködik a nagycsoportos óvodások és harmadik osztályosok úszásoktatásának 
megvalósításában. 
 
Együttműködik a második osztályosok síoktatásának megvalósításában. 
 
Együttműködik az Ovi–Foci program megvalósításában. 



 
Figyelemmel kíséri a testneveléssel és sporttevékenységgel kapcsolatos jogszabályokat, a 
kerületi diák- és társadalmi sportszervezetek működési tevékenységét és eredményeit. 
 
 

Ellátja az állami sportinformációs rendszerről szóló jogszabály alapján az Önkormányzatra 
háruló adatszolgáltatási feladatokat. 
 
Együttműködik mindazon intézményekkel, hatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, melyek a 
sportfeladatok ellátásában érdekeltek.” 
 
A „2. Személyügyi osztály Oktatási Osztály” alcím 11. pontjában a a „(KIR)” szövegrész 
helyébe a „(KIRA)”szövegrész kerül és az alcím kiegészül az alábbi új 4. ponttal. 
 
„4. Összefogja a Hivatal dolgozóinak szakmai előmeneteli, díjazási és munkaértékelési 
minősítési rendszerét, ellátja Hivatal ISO 9001:2009 magyar szabványnak megfelelő 
minősítés szerinti működésének fenntarthatóságát.” 
 
A többi pont számozása értelemszerűen változik. 
 
 
19./ A VII. fejezet 6. pontja a következők szerint módosul: 
 
A „4. Vagyongazdálkodási Osztály” alcím a következő 10. ponttal egészül ki: 
 
„10.  Kiadja a közterület-foglalási engedélyeket.” 
 
Ugyanezen alcím Részletes feladatok része a következő 7-9. pontokkal egészül ki: 
 
„7. Közterület foglalási engedélyek kiadásával kapcsolatos feladatok ellátása;  
8. A közterületen lévő magántulajdonú pavilonok névátírása, nyilvántartása és ezek 
közterülettel kapcsolatos ügyeinek intézése, a közterületen lévő önkormányzati tulajdonú 
pavilonokkal kapcsolatos feladatok ellátása;  
9. A közterületek felhasználásának ellenőrzése” 
 
A többi pont számozása értelemszerűen változik. 
 
20./ A VII. fejezet 7. pontja a következők szerint módosul: 
 
Az  „1. Szociális Osztály” alcím 11. pontja az alábbi mondattal egészül ki: 
 
„Elkészíti a természetes személy adósságrendezési eljárásában az adósra, adóstársakra 
vonatkozó környezettanulmányt.” 
 
 
21./ A VII. fejezet 8. pont Városüzemeltetési Főosztály cím 19-22. pontjai törlésre 
kerülnek. 
 
 
 
 



22./ A Záró rendelkezések fejezet a következők szerint módosul: 
 
A második bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat hatályba lépésével egyidejűleg, a …/2015. 
(XII.17.) számú, a 46/2015. (II.26) számú,  a 12/2015 (I. 29.) számú, a 245/2013.(XII19.) 
számú, a 27/2013. (II.28.) számú, a 342/2012. (XII.20.) számú, a 61/2012. (III.29.) számú, a 
4/2012. (I.26.) számú, a 143/2011. (V.26.) számú, a 421/2011.(XI.24.) számú és a 4/2012. 
(I.26.) számú önkormányzati határozattal módosított, a 409/2010. (X.28.) számú és a 
444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati határozat alapján elfogadott Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzata jelen egységes szerkezetben kerül elfogadásra.”  
 
A Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen módosítással nem érintett részei 
továbbra is hatályban maradnak. 
 
 
Záradék: 
Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat-módosítást Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának a módosításáról szóló 
…..…/2015. (XII.17.) határozatával fogadta el, hatályos 2016. január 1. napjától. 
 
Budapest, 2015. december 17. napján 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert 
jegyző 

Wintermantel Zsolt 
polgármester 

 


