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ELŐTERJESZTÉS 

 
 

Tárgy: Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szer-

vezeti és Működési Szabályzatának a hatályon kívül helyezésére és új SZMSZ elfogadására 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Alapvetően jogszabályváltozások, kisebb részben a gyakorlatban felmerült igények miatt a Pol-

gármesteri Hivatal jelenleg hatályos SZMSZ-ét mintegy 80 helyen lenne szükséges módosítani, 

amivel a módosítások száma meghaladná a 260-at.  

 

2018. január 1. napján hatályba lépett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. 

törvény (továbbiakban: Ákr.), valamint az ezzel összefüggésben ágazati jogszabályok is módo-

sultak. Ezek a változások több osztály feladatkörét is érintették. Az Ákr. módosította a végrehaj-

tás szabályait. 

 

A közigazgatási bírságügyek esetében hatályon kívül helyezésre került a közigazgatási bírság 

közmunkával történő ledolgozásának lehetőségét biztosító 40/2013. (XII.31.) KIM rendelet, ezért 

az önkormányzati rendelet alapján kiszabott közigazgatási bírság jelenleg közmunkával nem 

váltható ki.  

 

Az elektronikus ügyintézésre vonatkozó jogszabályok (2015. évi CCXXII. törvény és a 451/2016. 

(XII.19.) Korm. rendelet) alapján az ügyfelek számára elektronikus formanyomtatvánnyal az 

elektronikus ügyintézés lehetőségét biztosítani szükséges (pl.: ipar-ker., hagyatéki, lakcímrende-

zési eljárásban, építési igazgatásban).  

 

A lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatos 2012. szeptember 19. előtt indult ügyek lezárul-

tak, ezen időpont után indult ügyek a Magyar Államkincstár hatáskörébe tartoznak 

(12/2001.(I.31.) Korm. rendelet, 253/2012. (IX.11.) Korm. rendelet), ezért a feladatkör törlése szük-

séges.  

 

A szabálysértési eljárás 2012. április 15. napját követően Budapest Főváros Kormányhivatala ha-

táskörébe került. Az azt megelőző eljárásokban kiszabott pénzbírság végrehajtására nyitva álló 

idő elévült, a jegyző hatáskörrel ezekben az ügyekben már nem rendelkezik, ezért a feladatkör 

törlése szükséges. 

 

Iparkereskedelmi eljárásban módosultak a szemle tartására, illetve a hatósági ellenőrzés tartásá-

ra vonatkozó rendelkezések (pl. zenés-táncos rendezvény engedélyezési eljárásában nem szük-

séges szemlét tartani.).  

 

A Főépítészi Iroda és az Építésigazgatási osztály vonatkozásában a Településkép védelméről 

szóló 2016. évi LXXIV. törvény tartalmaz az SZMSZ-be beépítendő rendelkezéseket, valamint a 

Képviselő-testület elfogadta a településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.18.) és az újpesti építé-

szeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és eljárási szabályainak megállapí-

tásáról szóló 28/2017. (XII.18.) számú önkormányzati rendeleteket. 

 

A Szociális Főosztályra vonatkozó szabályozást érinti a 19/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 

az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 40/2011. (XII.19.) ön-

kormányzati rendelet módosításáról és a 22/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet a szociális rá-
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szorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 10/2015. (II.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról.  

 

Hatályba lépett a régi eljárásokat felváltó, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, az 

adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény, az adóhatóság által foganatosítandó 

végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvény. 

 

Az Ákr. módosította a végrehajtás szabályait. Az Ügyfélszolgálat feladatköre a 31/32/2017. szá-

mú polgármesteri-jegyzői közös utasítás alapján bővült az Újpesti Városháza épületébe történő 

beléptetés, ügyfél regisztráció végzésével.   

 

Emellett a társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármesteri pozíció létrehozása miatt az SZMSZ-

nek az alpolgármesteri területeket felsoroló pontja módosítása. 

 
Az Ügyfélszolgálat feladatköre a 31/32/2017. számú polgármesteri-jegyzői közös utasítás alapján 

bővült az Újpesti Városháza épületébe történő beléptetés, ügyfél regisztráció végzésével.   

 

A fent leírtakra és a szükséges módosítások nagy számára tekintettel a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § b) és d) pontja értelmében – a jegyző ja-

vaslataira figyelemmel – a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala új Szervezeti és Működési Szabályzatának az elfo-

gadására vonatkozó javaslatot, a régi SZMSZ egyidejű hatályon kívül helyezése mellett. 

 

Az új SZMSZ szövege – terjedelmi okok miatt – a Jegyzői Titkárságon és az Önkormányzat honlap-

ján az előterjesztés mellékleteként megtekinthető. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a …..…/2018. (I.25.) 

határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szerve-

zeti és Működési Szabályzatának az elfogadásáról. 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2018. február 1-jei hatállyal a melléklet szerint elfogadja 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működé-

si Szabályzatát. A jelen határozat hatályba lépésével hatályát veszíti a többször módosított 

444/2010. (XII.09.) számú önkormányzati határozat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkor-

mányzat Polgármesteri Hivatalának a Szervezeti és Működési Szabályzatáról. 

 

Felelős: a végrehajtás és a kihirdetés tekintetében a Polgármester útján a Jegyző 

Határidő: 2018. február 1. 

 

 

 

Budapest, 2018. január 22. 

 

 

 

 

 

 

                     Wintermantel Zsolt 

 

 

Melléklet: Szervezeti és Működési Szabályzat 

 

 

 

 
Készítette: Dr. Lévai Tamás 


