
 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat  

AALLPPOOLLGGÁÁRRMMEESSTTEERREE  

 :1041 Budapest,  István út.  11  :213-3155  Fax: 231-3156   e-mail : NagyI@ujpest .hu 

 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának  
Képviselő-testülete 
 
Tárgy: Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató szervezeti és működési szabályzatának 
módosítása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az elmúlt időszakban bekövetkezett strukturális és személyi változások kerültek átvezetésre a 
Szociális Foglalkoztató szervezeti és működési szabályzatában. 
 
II. fejezet 1. pont az ÚSZF jelenlegi munkavállalói szerkezete: 
Létszámadat pontosítása történt meg. 
 
III. fejezet  
5.1. pont gazdálkodás vitelét elősegítő szabályzatok: 
Új elemként feltüntetésre került: 
Munkavédelmi és tűzvédelmi szabályzat, és a kockázatértékelés és annak szabályzói 
 
5.6. pont portaszolgálat rendje 
Első bekezdés, törlésre került és új rend került kialakításra. 
 
V. fejezet 1. pont munkahelyi érdekképviselet fórumai: 
A korábban meghatározott rend és feladatok törlésre kerültek, új szabályozás került 
kialakításra. 
 
1. számú melléklet szervezeti ábra: 
A változások átvezetésre kerültek. 
 
2. számú melléklet munkaköri leírások: 
Törlésre került a referens-gazdasági ügyintéző, munka – rehabilitációs csoportvezető, gépíró 
munkakör. Újra lett szabályozva a gazdasági ügyintéző – munka – rehabilitációs 
csoportvezető feladatköre. A jogszabályi feltételeknek megfelelően kialakításra került 
referens, foglalkoztatás – koordinátor munkakör. A gépkocsivezető feladatköre pontosítva 
lett. Új munkakör a karbantartó és betanított munkás. 
 
3. számú melléklet ügyrend 6. pont munkaerő – és bérgazdálkodás 
Jogszabályi hivatkozással került kiegészítésre. 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2010. június 3-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta a Képviselő-testület részére Újpest Önkormányzat Szociális 
Foglalkoztató szervezeti és működési szabályzatának módosítását. 
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A Foglalkoztatáspolitikai Bizottság 2010. június 9-ei ülésén elfogadásra javasolta a 
Képviselő-testület részére Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató szervezeti és 
működési szabályzatának módosítását. 
 
 
Határozati javaslat: 
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete …./2010. (….) számú 
határozatával elfogadja a Szociális Foglalkoztató módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
szervezeti és működési szabályzatát. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 

 
 
 
 
Budapest, 2010. június 10. 

 
 

Nagy István  
 
Az előterjesztést tárgyalta a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság, Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
Az előterjesztést készítette: Köblös Anita 
 
 
Az ÚSZF szervezeti és működési szabályzatának terjedelmére tekintettel – 60 oldal - a Jogi és 
Képviselőirodán valamint titkárságomon megtekinthető. 


