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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat  
Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatának  

a módosításáról 
 
 
1./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a VII. fejezet 4. 
pontja a következők szerint módosul: 
 
Az „1. Általános Igazgatási Osztály” alcím Birtokvédelem 2. és 7. pontjai a 
következőképpen módosulnak: 
 
„2. Bizonyítási eljárást folytat le, amelynek során - szükség esetén - meghallgatja az érintett 
feleket, tanúkat, illetve tárgyalást, helyszíni szemlét tart.” 
 
„7. Az eljárás során hozott végzés elleni fellebbezés esetén azt felterjeszti az iratokkal együtt 
Budapest Főváros Kormányhivatalához.”   
 
 
2./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában a VII. fejezet 6. 
pontja a következők szerint módosul: 
 
Az „1. Költségvetési Osztály” alcím Részletes feladatok 1. pontjában a „SALDO” 
szövegrész „Forrás.NET” szövegrészre módosul. 
 
A „2. Pénzügyi és Számviteli Osztály” alcím Részletes feladatok 2., 16., 17., 19. és 34. 
pontjaiban a „SALDO” szövegrész „Forrás.NET” szövegrészre módosul. 
 
A „2. Pénzügyi és Számviteli Osztály” alcím Részletes feladatok 29. pontja a 
következőképpen módosul: 
 
„29. Elvégzi a rendszeres és eseti pénzbeli ellátásokat a következők szerint: 

 Rendszeres szociális segély kifizetése és annak visszaigénylése, 
 Óvodáztatási támogatás kifizetése és annak visszaigénylése, 
 Adósságkezelési támogatás és annak visszaigénylése, 
 Gyógyszerutalványok kiállítása, analitikus nyilvántartása, beérkező számlák 

kifizetése 
 Első lakáshoz jutó fiatal házasok egyszeri vissza nem térítendő támogatásának 

átutalása, analitikus nyilvántartása, 
 Rendszeres és rendkívüli gyermeknevelési támogatás kifizetése és 

visszaigénylése, 
 Gondozási támogatás kifizetése és visszaigénylése, 
 Lakhatási támogatás kifizetése és visszaigénylése, 
 Hátralékkezelési támogatás kifizetése és visszaigénylése, 
 Rendkívüli települési támogatás kifizetése, 



 Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás kifizetése 
 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kifizetése, 
 Átmeneti segély kifizetése és visszaigénylése, 
 Temetési segély kifizetése és visszaigénylése, 
 Köztemetés kifizetése és visszaigénylése 
 Ápolási díj – határozat alapján történő – kifizetése, az alanyi jogon járó 

összegek meghatározott részének visszaigénylése, 
 Lakásfenntartási támogatások kifizetése - a határozatban megszabottak alapján 

– majd annak visszaigénylése, 
 Életjáradék kifizetése a megkötött szerződés szerint, 
 Otthonteremtési támogatás – határozat szerinti – kifizetése, lehetséges összeg 

visszaigénylése, a törlesztése rendezése, 
 A bírósági döntéseknek megfelelően a tartásdíj megelőlegezés kifizetése, 

visszaigénylése, hátralékok behajtása, 
 Krízis lakáshitel- törlesztő támogatás nyilvántartása, utalása; 

 
A „2. Pénzügyi és Számviteli Osztály” alcím Részletes feladatok 30. pontja törlésre kerül, és 
az azt követő pontok számozása ennek megfelelően módosul. 
 
A „4. Vagyongazdálkodási Osztály” alcím 6. pontja törlésre kerül, a 7-10. pontok számozása 
6-9-re módosul. 
 
A „4. Vagyongazdálkodási Osztály” alcím Részletes feladatok 7. és 9. pontjai törlésre 
kerül, a 8-15. pontok számozása ennek megfelelően módosul. 
 
A „4. Vagyongazdálkodási Osztály” alcím Részletes feladatok 8. pontja a következőképpen 
módosul: 
 
„7. A közterületen lévő magántulajdonú pavilonok névátírása, nyilvántartása és ezek 
közterülettel kapcsolatos ügyeinek intézése, a közterületen lévő önkormányzati tulajdonú 
pavilonokkal kapcsolatos feladatok ellátása” 
 
 
3./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában VII. fejezet 7. pont 
Szociális Főosztály cím 1. pontja a következők szerint módosul: 
 
A „1. Szociális Osztály” alcím 7. és 8. pontja a következőképpen módosul: 
 

7.  Előkészíti döntésre, majd döntést hoz, továbbá gondoskodik a döntésben foglaltak 
végrehajtásáról az alábbi egyedi szociális ügyekben: 
 
 Aktívkorúak ellátása, (rendszeres szociális segély, foglalkoztatást helyettesítő 

támogatás) 
 Gondozási támogatás 
 Lakhatási támogatás 
 Hátralékkezelési támogatás 
 Rendkívüli települési támogatás 
 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, 
 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás, 



 Ápolási díj, 
 Lakásfenntartási támogatás  
 Lakbértámogatás, 
 Átmeneti segély,  
 Gyógyszerutalvány, 
 Közgyógyellátás (önkormányzati) 
 Óvodáztatási támogatás 
 Gyermek születéséhez kapcsolódó támogatás 
 Babaköszöntő 
 Temetési segély, 
 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, 
 Köztemetés, 
 Háztartási tüzelőolaj támogatás, 
 Egyes lakáscélú kölcsönökből eredő adósságok rendezése, 
 „panel plusz” programhoz kapcsolódó hiteltámogatás 
 Adósságkezelési szolgáltatás, 
 Lakásszövetkezet, ill. társasház által felvett kölcsönhöz kapcsolódó támogatás, 
 Védendő fogyasztó igazolás 
 Óvodáztatási támogatás 
 Eljárás felfüggesztése, illetve egyéb eljárással összefüggő döntések 
 A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésének 

elrendelése 
 A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésének 

elengedése (200.000.- forintnál alacsonyabb összegű követelés esetén) 
 A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás részletekben történő 

visszafizetésének engedélyezése (200.000.- forintnál alacsonyabb összegű 
követelés esetén) 

8. Előkészíti döntésre az alábbi ügyeket: 
 Súlyosan Fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatása, 
 Fűtéskorszerűsítési támogatás, 
 Szolgáltatástervezési koncepció Szociális Osztályt érintő része 
 A jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszafizetésének 

elengedése tárgyában hozott határozat (200.000.- forintnál magasabb összegű 
követelés esetén) 

 
Az „1. Szociális Osztály” alcím 18. pontja törlésre kerül, a 19. pont számozása 18-ra 
módosul. 
 
 
4./ A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában VII. fejezet 8. pont 
Városüzemeltetési Főosztály cím a következő 10-12. pontokkal egészül ki: 
 
„10. A közterületek felhasználásának ellenőrzése 
 
11. A közterületen álló magántulajdonú pavilonok esetében közterület-foglalási feladatok 
ellátása  
 
12. A közterületen lévő magántulajdonú pavilonok névátírása, nyilvántartása és ezek 
közterülettel kapcsolatos ügyeinek intézése.” 



 
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. (II.26.) határozatával fogadta el, hatályos 2015. március 1-jétől. 
 
Budapest, 2015. február 20. napján 
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jegyző 
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polgármester 

  
 


