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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
tárgyában 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A Képviselő-testület a 373/2008. (XII.18.) számú határozatában kinyilvánította azon 
szándékát, hogy 2009. május 1-i hatállyal önálló újpesti közterület-felügyeletet kíván 
létrehozni 10 fővel a Polgármesteri Hivatal szervezetén belül önálló egységként. 
A Képviselő-testület az önálló újpesti közterület-felügyelet alapításához és a működéséhez 
szükséges forrást biztosította 2009. évi költségvetésében, továbbá felhatalmazása alapján a 
főpolgármesterrel történő egyeztetések lefolytatása megtörtént. 
 
Az Újpesti Közterület-felügyelet működésének megkezdéséhez szükséges Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása. 
 
Javaslatom szerint az Újpesti Közterület-felügyelet, a Hivatal más szervezeti egységeinél már 
bevált osztály szerkezetben működő irodaként látná el feladatait. 
E körben az Újpesti Közterület-felügyelet iroda jogállásban - az ellátandó feladatokra, és a 
napi munkavégzés szoros kapcsolatára tekintettel - a Városüzemeltetési Osztály keretein belül 
működne 2009. május 1. napjától. 
Javaslatomnak megfelelően így a Városüzemeltetési Iroda, mely kiemelten jár el Újpest 
zöldfelület-gazdálkodási feladatok ellátásának ellenőrzése, a csatorna- és úthálózat fejlesztése, 
a helyi közutak és járdák fenntartásával kapcsolatos önkormányzati feladatok, valamint a 
környezetvédelmi feladatok ellátása, és a közterület-foglalással kapcsolatos ügyintézés során, 
iroda helyett osztály szerkezetben működne, és koordinálná az Újpesti Közterület-felügyelet 
munkáját. 
 
A fent leírtak alapján a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. 
törvény 35. § (2) bekezdésének a.) és c.) pontja értelmében – a jegyző javaslataira 
figyelemmel – a T. Képviselő-testület elé terjesztem a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
vonatkozó javaslatot. 
 
Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az SZMSZ teljes egészben, háttéranyagként a 
Jegyzői Titkárságon tekinthető meg. 
 
 
 



  

 
 
 
 
HATÁROZATI JAVASLAT 
 
A Képviselő-testület az előterjesztés szerint módosítja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A módosítás alapján 2009. május 1. hatállyal megkezdi működését a Városüzemeltetési 
Osztály keretein belül az Újpesti Közterület-felügyelet iroda jogállásban. 
 
Felelős a végrehajtás, és kihirdetés tekintetében a Polgármester útján a Jegyző 
Határidő: 2009.május 1. 
 
 
Budapest, 2008. március 23. 
 

Dr. Derce Tamás 
 
 
 
 
Az előterjesztést készítette: Dr. Dallos Andrea 

Irodavezető jogtanácsos 


