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a módosításáról 
 

 

 

A II. fejezet 9.3 pontja az alábbira módosul: 

 

„Újpesti Önkormányzati Rendészet” 

 

IV./2 alfejezet „Közterület-felügyelők intézkedései” részben a felsorolás alatti mondat a 

következők szerint módosul. 

 

„Az Újpesti Önkormányzati Rendészet a jelen SZMSZ mellékletét képező ügyrend szerint 

látja el hatáskörét és feladatait.” 

 

V. fejezet alatti szervezeti ábrában az „Újpesti Közterület-felügyelet” szövegrész 

„Újpesti Önkormányzati Rendészet” szövegre módosul. 

 

A VII./3. fejezet 1. pontja a következő új 1.3 alponttal egészül ki: 

 

„1.3. kockázatkezelési koordinátor 

 

A kockázatkezelési koordinátor felel a kockázatkezelési rendszer, valamint az integrált 

kockázatkezelési szabályzat és nyilvántartás kialakításáért, működtetéséért és aktualizálásáért. 

Gondoskodik a jegyző naprakész tájékoztatásáról a kockázatkezeléssel kapcsolatos ügyekről, 

maradvány kockázatokról. 

 

Feladatai: 

 

- Az összes munkafolyamat feltárásával egy időben elkészíti az ellenőrzési nyomvonalat 

a Polgármesteri Hivatal teljes tevékenységére a Nemzetgazdasági Minisztérium által 

kiadott útmutatóban közzétett formátumban. 

- A folyamatok feltárásával egyidejűleg meghatározza, rendszerezi, azonosítja a 

Polgármesteri Hivatal kockázatait. 

- Kialakítja és működteti a kockázatkezelési nyilvántartási rendszert. Nyomon követi a 

kockázatkezelés során tett intézkedések következményeit. 

- Beszámoltatás keretében a folyamatgazdáktól információk bekérése a kockázatkezelés 

megvalósításáról, a kockázatok csökkentését célzó intézkedések megtétele, a 

maradványkockázatok jelzése a jegyző felé. 

- Integrált kockázatkezelési szabályzat/eljárásrend előkészítése, megalkotása, folyamatos 

karbantartása. 

- Integritást sértő események kezelésére vonatkozó eljárásrend elkészítése, az események 

nyilvántartásba való folyamatos rögzítése.” 

 

A régi 1.3. és 1.4. pontok számozása értelemszerűen módosul. 

 



A VII./8. alfejezet 8. pontjában az „Újpesti Közterület-felügyelet” szövegrész „Újpesti 

Önkormányzati Rendészet” szövegre módosul. 

 

A VII./8. alfejezet „A VII./8. alfejezet 8. pontjában a „3. Újpesti Közterület-felügyelet” 

cím  „3. Újpesti Önkormányzati Rendészet” címre módosul. 

 

A mellékletek felsorolásában az „Újpesti Közterület-felügyelet” szövegrész „Újpesti 

Önkormányzati Rendészet” szövegre módosul. Magában az SZMSZ mellékletét képező 

Ügyrendben az „Újpesti Közterület-felügyelet” szövegrész „Újpesti Önkormányzati 

Rendészet” szövegre, valamint a „Felügyelet” szövegrész „Rendészet” szövegre módosul. 

 

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 

…..…/2017. (III.30.) határozatával fogadta el, hatályos 2017. április 1. napjától. 

 

Budapest, 2017. március 20. 
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