
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest  Önkormányzat Képviselő-testülete            
2011. szeptember 29-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal   

(Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
A képviselők közül jelen vannak:  

Bartók Béla  Hladony Sándor Perneczky László 
Balázs Erzsébet Nagy István   Szabó Gábor 
Belán Beatrix  Németh Edit Éva Szalma Botond   
Dr. Dabous Fayez Rádi Attila     Dr. Trippon Norbert 
Farkas István  Ozsváth Kálmán Wintermantel Zsolt 
Horváth Imre  Pajor Tibor   
Jókay Attila  Páli József Pál 
Koronka Lajos  Dr. Szabó Béla 

(21 fő) 
 
Az ülésre később  érkezett: - 
 
Az ülésről távol van: - 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester  
Dr. Vitáris Edit jegyző 
Dr. Tahon Róbert aljegyző 
Dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Dr. Kató Balázs jogi tanácsnok 
Vasáné Almási Zsuzsanna Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője 
Hudák Edina Költségvetési Osztály vezetője 
Mátésné Pataki Ágnes Művelődési és Oktatási Osztály vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda vezetője 
Kóródi Mariann Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály 
T. Kovács Beáta, az Adóigazgatási Osztály vezetője,  
Mike Józsefné, az Általános Igazgatási Osztályvezetője, 
Dobos Tiborné, a Szabálysértési Osztály vezetője, 
Petruska Jenőné, a Gyámhivatal vezetője, 
Somogyi Éva a Szociális Főosztály vezetője 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Osztály vezetője 
Székely Sándorné gondnokságvezető 
Müller Péter Informatikai Osztály vezetője 
Síkné Papp Rita referens 
Magas Gábor referens 

 
Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Kiegészítésként elmondja, hogy a 
napirendi javaslat összeállítását követően érkezett egy kezdeményezés, melyet hat képviselő 
látott el kézjegyével. Az önkormányzati törvény vonatkozó része és az SZMSZ szerint, ha 
ennyi képviselő egy napirendi javaslatot kezdeményez, akkor azt a testület elé kell hoznia. Ez 
meg is történt benne van a kiküldött anyagban, de mivel az eredeti napirendi sorban nem 
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szerepelhetett, mert idő után érkezett, ezért fel kell venni a napirendek közé, mégpedig 
Perneczky úr kérésének megfelelően a rendes pontok közé, nem az egyebekhez. Szavazásra 
teszi fel a testületnek, hogy a képviselők helyi népszavazási kezdeményezését a napirendre 
kívánja-e venni. 
 
263/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a képviselők helyi népszavazás kiírása 5 milliárd forintos 
kötvénykibocsátással kapcsolatos kezdeményezését 8 igen, 13 nem szavazati aránnyal nem 
veszi napirendre.  
 
Wintermantel Zsolt 
Elmondja, hogy érkezett még egy javaslat Perneczky úrtól. Az előző rendkívüli testületi 
ülésen hangzott el képviselő úrnak a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről szóló javaslata. Akkor a rendkívüli ülés miatt nem lehetet napirendre tűzni és nem 
lett megerősítve ez a kezdeményezés, ezért most a kiosztott anyagok között szerepel. 
Javasolja, hogy a 16. pontként besorolva vegye napirendre a testület az előterjesztést.   
 
264/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Perneczky László frakcióvezető úr a helyi jogalkotás 
előkészítésében való társadalmi részvétel szabályozására vonatkozó indítványát 16. pontként 
napirendre veszi. 
(19 igen, 1 tartózkodás) 
 
Perneczky László 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a népszavazásra irányuló kezdeményezést még bőven a 
napirend meghirdetése előtt elküldték több mint egy héttel. Úgy gondolja, hogy rendelkezésre 
állt elegendő idő ahhoz, hogy megismerjék a képviselő társak és semmi akadálya nem volt 
annak, hogy a rendes napirendek között feltüntessék, mivel a másolat benne szerepelt a 
kiküldött anyagok között. Ezt mélységesen antidemokratikus lépésnek gondolja. 
 
Wintermantel Zsolt 
Felhívja a figyelmet, hogy Perneczky úr nézze meg alaposan a számára is átadott anyagokat. 
A végleges napirend szeptember 21-én került aláírásra. A képviselők indítványa szeptember 
22-én érkezett, amikor a napirend már összeállításra került, de az Ötv. szerint kötelessége a 
kiküldött anyagokkal együtt szerepeltetni, és a Képviselő-testületnek joga, hogy eldöntse, 
mivel egészíti ki a napirendet vagy veszi le a napirendről.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Ügyrendi javaslata lett volna, hogy első napirendi pontként tárgyalja meg a testület Újpest 
eladósítása tárgyában helyi népszavazásra irányuló, az önkormányzati törvény szerinti 
kezdeményezést.  
Szeretné jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy véleménye szerint szabálytalan volt az ügyrendi 
szavazás módja, ugyanis ezt az ügyrendi javaslatot már jelezte és megnyomta az ügyrendi 
gombot, ezért nem tudta a Képviselő-testület elé terjeszteni, így nem állt módjában kérni a 
szavazást. Észrevételezi, hogy a Képviselő-testület többsége Újpest eladósítása ellen irányuló 
helyi népszavazási kezdeményezését még napirendre sem volt hajlandó venni. Mélységesen 
antidemokratikusnak tartja, és úgy ítélik meg, hogy ez a lépés arra utalhat, hogy a Képviselő-
testület többsége fél az újpesti emberektől. 
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Belán Beatrix 
Hozzászólásában elmondja, hogy amennyiben polgármester úr ragaszkodik ahhoz, hogy csak 
olyan napirendről tárgyaljon a testület, ami 21-e előtt érkezett és ezért a 22-ei már nem 
kerülhetett be a meghívó aláírása után, akkor többek között az 5. pontot, ami 23-ai dátumú 
vegyék ki a napirendek közül. 
 
Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, az, hogy mit fog tárgyalni a testület és minek kell elkészülnie 
határidőre, 21-én összeállt és aláírásra került. Törvényes határidőben a hivatal még dolgozott 
a napirendben szereplő anyagokon, de a képviselők az SZMSZ szerint időben megkapták az 
előterjesztéseket. Minden a törvényeknek és a szabályoknak megfelelően történt.  
Szavazásra teszi fel a 16. ponttal kiegészített napirendet. 
 
265/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 
rendelet módosítására 

 
2. Előterjesztés ingyenes vagyonjuttatás iránti igény bejelentése tárgyában  

 
3. Előterjesztés egyes építésügyi tilalmakat elrendelő önkormányzati rendeletek hatályon 

kívül helyezése tárgyában 
 

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal 2010. augusztus 23. napján az újpesti járóbeteg 
szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött megállapodás 
módosítására 

 
5. Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

alapító okiratának módosítása tárgyában  
 

6. Javaslat az Újpest Önkormányzata által fenntartott nevelési és oktatási intézmények 
Alapító Okiratának módosítására  

 
7. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata fenntartásában működő 

nevelési és oktatási intézmények létszámtúllépésére 
 

8. Javaslat az Önkormányzati Bölcsődék Intézménye és a Szociális Foglalkoztató Alapító 
Okiratának módosítására 
 

9. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata által fenntartott 
nevelési intézmények SZMSZ-ének, nevelési programjának módosítására 

 
10. Javaslat a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola minőségirányítási programjának 

módosítására 
 

11. Újpest Futsal Club székhely bejegyeztetés iránti kérelme 
 

12. Javaslat alapítványok támogatására  
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13. Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért 

Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére 
 

14. Twist Olivér Alapítvány által működtetett nappali melegedő tevékenységéről készült 
2010. évi szakmai beszámoló 

 
15. Javaslat a Lázár Református Támogató Szolgálattal megállapodás megkötésére 

 
16. Javaslat a helyi jogalkotás előkészítésében való társadalmi részvétel szabályozására 

 
17. Egyebek 

 
18. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 

 
19. Fellebbezés elbírálása a fiatal házasok első lakásvásárlását segítő önkormányzati 

támogatás iránti kérelem tárgyában 
(13 igen, 6 nem, 2 tartózkodás) 
 
 

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól 
szóló rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy a helyszínen kiosztott táblázat a sokszorosításkor kimaradt az 
anyagból ezért ez egy pótlap. A hétfői Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság tárgyalta 
az intézmények felújításával kapcsolatos előterjesztést és határozatot hozott. A munka 
gyorsítása érdekében ennek az anyagon való átvezetését javasolta, és ez került most írásban 
kiosztásra.   
 
Pajor Tibor 
Előre jelzi, hogy frakcióvezetői szünetet kér, mely alatt szeretné elolvasni az Önkormányzat 
és a bank által a hitellel kapcsolatban kötött szerződést.  
Pozitívumként elmondja, hogy az anyag részletes és alapos. Hiányolja viszont, hogy az 
előterjesztésben sehol nem található, hogy a kötvénykibocsátásból eredő az 5 milliárd forintot 
mire fogják költeni. Informálódott, hogy a FIDESZ ígéreteket, más önkormányzatnál milyen 
összegből valósították meg és ennek alapján úgy tapasztalták, hogy uszodára valószínűleg 
nem kell 5 milliárd forint. A Szakorvosi Rendelő sorsával kapcsolatban egymásnak 
ellentmondó hírek jelennek meg, hogy felújítják a régit és újat is építenek. Erre vonatkozóan 
semmilyen konkrétumot nem talált az anyagban arra vonatkozóan, hogy mennyibe kerül, és 
hogy kívánja a városvezetés megvalósítani?  
Úgy gondolja, hogy egyenlőre az 5 milliárdos összeget nem tudják felhasználni, mert orvosi 
rendelőt nem lehet építeni, mivel jelenleg házak állnak a területen. Utánajártak és például a 
keszthelyi uszodát 270 millió forintból építették fel. A Főtér beruházással kapcsolatban már 
múltkor is hangsúlyozta, hogy átgondolandó beruházás. Mindezekből arra következtet, hogy a 
kölcsönt csak úgy felvenné az Önkormányzat vezetése.  
Kérdése, hogy azért veszi fel a hitelt az Önkormányzat, hogy csőd közeli bankot támogasson, 
vagy Újpestet szeretnék ebből fejleszteni? Azt is elképzelhetőnek tartja, hogy olyan 
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szerződést kötöttek, hogy ameddig ezt a pénzt nem veszi igénybe az Önkormányzat, addig a 
bank kamatot fizet. Reméli, hogy ez az összeg akkora lesz, mint amennyit Újpest 
Önkormányzatának kell fizetni, mert amennyiben nem így lenne, akkor a várost 
vagyonvesztés éri. Ezért is szeretné ezt a szerződést megtekinteni, ha szükséges rendeljenek el 
szünetet.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Tájékoztatja a testületet arról, hogy néhány nappal ezelőtt módjában állt Molnár Szabolcs 
alpolgármester úrral szót váltani ezzel az adóssággal kapcsolatban. Arról kapott tájékoztatást, 
hogy az Önkormányzat kettő pénzintézettől a Raiffeisen és az Erste Banktól kért be kötelező 
ajánlatot az 5 milliárdos kötvénykibocsátásra.  
A Képviselő-testületi többségének és az előterjesztőnek szándékában áll az 5 milliárdos 
kötvénykibocsátást a költségvetésbe betervezni, úgy, hogy az előző szavazásnál nem adtak 
lehetőséget arra, hogy a testület egy törvényesen kezdeményezet helyi népszavazási 
kezdeményezésről döntsön. Az újpesti polgárok nem dönthettek arról, hogy kívánják-e 20 
évre eladósítani a városukat. Ezt az eljárást nem tartják korrektnek és tiltakoznak ellene.  
 
Wintermantel Zsolt 
Pontosításként elmondja, hogy a Képviselő-testület az előző ülésén hozott egy érvényes 
döntést a kötvénykibocsátással kapcsolatban, és onnantól kezdve ez az Újpesti Önkormányzat 
költségvetésének részét képezi. Ez a napirend az előző döntés technikai átvezetése. 
Amennyiben Molnár alpolgármester úr ezt a költségvetési módosító javaslatot, amelyen 
átvezeti a Képviselő-testület korábbi érvényes döntését nem hozza ide a testület elé, akkor 
jártak volna el szabálytalanul.  
 
Perneczky László 
Álláspontja szerint a népszavazási kezdeményezés nem a költségvetésről szól. Azt kérdeznék 
az újpesti polgároktól, hogy „Támogatja-e hogy Újpest Önkormányzata fejlesztési 
elképzeléseit hitelfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül, kizárólag saját megtakarításból 
valamint állami és pályázati forrásból valósítsa meg,” Ez a kérdés a fejlesztés technológiájáról 
szól.   
Véleménye szerint ezt a napirendet nem lehet elfogadni, javasolja levenni a napirendről. 
Példaként említi a keszthelyi uszodát ahol 270 millió forintból építettek fel iskolával 
egybeépítve, 25 x 11 méteres medencével. Számítása szerint ez Újpesten legrosszabb esetben 
is 500 millió forint lenne, így egy évi törlesztő részletből meg lehetne valósítani 2012. végére 
az uszodát. Amennyiben így tesznek, és nem bocsátanak ki kötvényt, lenne uszoda és 2013-
ban már mehet a rendelőre való spórolás.  
Ismételten javasolja, hogy ezt a napirendi pontot ne fogadja el a testület.  
 
Wintermantel Zsolt 
Ez egy ügyrendi javaslat volt, amiről vita nélkül dönt a testület. Szavazásra teszi fel 
Perneczky úr javaslatát. 
 
266/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Perneczky László frakcióvezető úr azon indítványát, 
miszerint a 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet 
módosítására vonatkozó előterjesztést vegyék le napirendről, 8 igen, 13 nem szavazati 
aránnyal ELUTASÍTJA. 
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Dr. Trippon Norbert 
Alpolgármester úr tájékoztatásából arra következtet, hogy a mai napig nincs aláírt szerződés. 
Jelen ismeretei szerint az 5 milliárd forintos kötvénykibocsátás terhére kötelezettségvállalás a 
mai napig nem történt. Ez az 5 milliárdos kötvényadósság nem képezi a költségvetés tárgyát, 
abban a tekintetben, hogy a költségvetési rendeletnek nem része. Erősödik benne a gyanú, 
hogy szándékosan akarják belevenni a költségvetésbe most ezt az összeget anélkül, hogy 
lehetőség lett volna első napirendi pontként a javaslatának megfelelően a helyi népszavazásról 
dönteni. Ezek után arra tudnak hivatkozni, hogy mivel ez egy költségvetési tétel ezért nem 
lehet ezzel kapcsolatban helyi népszavazást lefolytatni.  
Kérik, hogy amíg ezzel kapcsolatban helyi népszavazás útján döntés nem születik, a 
városvezetés haladéktalanul függessze fel a szerződés előkészítésével és aláírásával 
kapcsolatos teendőket. Megítélésük szerint, amit most a városvezetés tesz egyenes 
következménnyel oda fog vezetni, hogy Újpestet a botrányos Esztergom és a botrányos Pest 
megyei eladósodott és tönkretett fideszes önkormányzat útjára terelik. Amit most készül tenni 
az Önkormányzat álláspontja szerint szögesen ellentétben áll a kormányprogrammal. 
 
Wintermantel Zsolt 
Trippon úr elfelejtette Pécset említeni, ahol több mint 30 milliárdos adóságot halmozott fel az 
előző szocialista vezetés. Úgy gondolja, ha példákat sorolnak fel, akkor „csemegézzenek” 
innen is és onnan is, mert úgy az korrekt. 
 
Szalma Botond  
Elfogadja, hogy 21-én polgármester úr aláírta a meghívót és utána ide került-oda került. Úgy 
gondolja, hogy felnőttként kellene kezelni egymást. Elolvasva az anyagot úgy látja, hogy 
nagy valószínűséggel nincs szüksége az Önkormányzatnak az 5 milliárd forintra, hiszen van 
pénz arra, hogy elkezdjék a felújítást, a tervezések is elkezdődnek az új szakrendelő építésére, 
amire nagy szüksége van Újpestnek és ezt támogatja is. Jelenleg nem ismerik az új 
önkormányzati törvényt, csak pár hónapon belül fogják megismerni. Abban igaza van Nagy 
úrnak, hogy fel kell építeni egy új szakrendelőt, de a mai kondíciókkal ezt nem támogatja.  
Részt vett a legutóbbi Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság – amelyből kidobták - 
legutóbbi ülésén és nem érti, hogy miért nem tárgyalta a bizottság a költségvetés módosítását, 
ami véleménye szerint sokkal fontosabb, mint a megtárgyalt 23 napirendi pont.  
Úgy gondolja meg kellene vizsgálni, hogy mekkora összegre van szüksége az 
Önkormányzatnak, mivel ezt most nem lehet tudni. A zártkörű kibocsátásnak utána nézetett 
egy szakemberrel és azt az információt kapta, hogy semmiképpen ne a szervező bank legyen 
és ne az a pénzintézet szervezze le az egész kibocsátást, - és jegyzési garanciát is kérjen -, 
hanem ragaszkodni kellene ahhoz, hogy a szervező bankon kívül legalább egy bankhoz nem 
kötődő befektető legyen. Ez ne a bank legyen, és ne a saját alapkezelője. Figyelni kellene az 
ajánlatra és utána ténylegesen a bizottságban is meg kellene vitatni. Egy erős önkormányzat 
most 1- 2 % fölötti felárat fizet, nem kell a BUBOR-hoz kötni, hanem az állampapír indexhez 
is lehetne kötni. Az iparűzési adóval kapcsolatban elmondja, hogy álláspontja szerint nem 
kéne felhasználni, mivel még meg is szűnhet.   
Úgy gondolja, ha az Önkormányzatnak sikerült ledolgozna azt a 900 millió forintot, amit az 
előző vezetés hagyott hátra, akkor minden évben 900 millió és 1 milliárd között ki tudnak 
termelni forrást és nem kell kötvényt kibocsátani.  
Kéri, hogy ezt a kötvénykibocsátással kapcsolatos előterjesztést most ne fogadják el és 
mindenképpen tárgyaljanak arról, hogy hol, mikor mennyiért mit építenek Újpesten. A 
Szakrendelővel kapcsolatban elmondja, hogy véleménye szerint is sokkal olcsóbb egy új 
épület felépítése, mivel használhatatlan a régi.  
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Pajor Tibor   
Kérdése, hogy 3 hónap van még hátra ebből az évből, mit fognak kezdeni ezzel az 5 milliárd 
forinttal?  
 
Bartók Béla 
Szalma Botond hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy senkit nem dobtak ki a 
Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság üléséről, ezt vonja vissza képviselő úr. Úgy 
gondolja, hogy azok a szocialista szólamok, melyek Trippon úr részéről elhangzottak 
felvetnek egy más kérdést, amiről itt nem esett szó, miért nem támogatták, hogy Újpest 
uszodát építhessen. Nem esett szó arról, hogy támogatják-e a fejlesztést, és támogatják-e a 
szakrendelő átvételét.   
 
Nagy István 
Álláspontja szerint a szocialisták, a jobbik és a kereszténydemokraták azt szeretnék, hogy 
Újpesten ne épüljön uszoda, ne épüljön szakrendelő, és azt szeretné, hogy adott esetben nem 
fejlődne tovább a Főtér és annak folytatásaként nem kerülne megújításra az újpesti piac.  
Ezeket a fejlesztéseket külső forrásból valósítják meg más önkormányzatok is.  
A népszavazási kezdeményezéssel kapcsolatban elmondja, hogy nagyon egyértelmű választ 
adtak az újpestiek, amikor az újpesti párbeszéd kapcsán a kiküldött kérdőívekre válaszolva 
több mint 7 ezren döntöttek arról, hogy igenis szeretnének Újpesten szakrendelőt, uszodát és 
megújult piacot. A válaszolok 90 % mondta azt, hogy szeretnék, ha Újpesten jobb lenne az 
egészségügyi ellátás, és lehetőség lenne arra, hogy újpesti uszodába járjanak.  
Emlékei szerint az elmúlt 4 évben, nem volt igény arra, hogy megkérdezzék az újpestieket 
arról, hogy mit szeretnének hamarabb, Főteret vagy szakrendelő felújítást vagy új szakrendelő 
építését. Úgy gondolja, hogy ez lényeges különbség. Miközben, most utólag arra hivatkoznak, 
hogy az a demokratikus megoldás, ha megkérdezik az újpesti lakosságot, szeretnék-e 
eldönteni, hogy ezek a fejlesztések milyen irányba induljanak, az előző alkalommal nem jutott 
eszükbe.  
A válaszokat figyelembe véve készült el a Városfejlesztési Program az elkövetkezendő 
évekre. Úgy gondolja, hogy az előző ülésen egy korrekt előterjesztést kaptak a képviselők, 
melyben részletesen meghatározták, hogy az Önkormányzat mire kívánja fordítani a 
kötvénykibocsátásból származó fejlesztési forrásokat, és ezek megváltoztatása csak a 
Képviselő-testület beleegyezésével lehetséges, ezáltal még a garanciák is be lettek emelve.  
Szintén tartalmazta az előterjesztés, hogy amennyiben az Önkormányzat nem használja fel az 
5 milliárd forint kötvénykibocsátásból származó összeget, akkor az Önkormányzat 
költségmentesen visszavásárolja.  
 
Szalma Botond 
Bartók úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy nem vonja vissza azt az állítását, 
hogy kidobták a bizottságból, hiszen valóban így történt.  
Nagy István alpolgármester úr hozzászólására reagálva ismételten elmondja, hogy a 
kereszténydemokraták soha nem mondták, hogy nem kell Újpestnek szakrendelő, uszoda és új 
piac. Álláspontja szerint nem 7 ezer ember, hanem mindenki szeretné az új szakrendelőt 
Újpesten. Úgy gondolja, hogy nem volt korrekt az előterjesztés. A garanciával kapcsolatban 
elmondja, hogy költségmentes visszaváltás nem létezik a magyar banki világban, így azon is 
bukik az Önkormányzat.  
 
Perneczky László 
Ismételten felolvassa a kérdést: „Támogatja-e hogy Újpest Önkormányzata fejlesztési 
elképzeléseit hitelfelvétel és kötvénykibocsátás nélkül, kizárólag saját megtakarításból 
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valamint állami és pályázati forrásból valósítsa meg,” Nem igaz az az állítás, hogy ellene 
lennének az uszodának, a Főtérnek vagy akár az új Szakrendelő építésének, itt arról van szó, 
hogy ez miképpen történik. Az LMP volt az egyetlen olyan párt melynek nem szerepelt a 
választási programjában, hogy új uszodát épít. Úgy gondolták akkor is és most is, hogy 
dinamikus fejlődést meg lehet egy nagy kölcsönből valósítani, de újpestnek fenntartható 
fejlődésre van szüksége. A keszthelyi uszoda példája is mutatja, hogy meg lehet valósítani 
fenntartható módon, saját forrásból fejlesztéseket úgy, hogy nem adósodik el a kerület.  
A Hajrá Újpest Városfejlesztési Program elfogadása is rendkívül ülésen történt, már akkor is 
kritizálta. Nem ért egyet azzal, hogy rendkívüli ülés keretében fogadjanak el egy 5 milliárdos 
kötvénykibocsátásról szóló előterjesztést anélkül, hogy akár a bizottságok, szakbizottságok 
megtárgyalták volna és a közvetlen demokráciára sem biztosítottak lehetőséget. Az újpesti 
polgárok a Hajrá Újpest Városfejlesztési Programot teljes egészében máig nem olvashatják a 
honlapon, amire alapozzák az 5 milliárd forintos kötvénykibocsátást.  
 
Szabó Gábor  
Visszajár a volt választókerületébe, és a választópolgárokkal, elmondják, hogy nem 
találkoztak az újpesti párbeszéddel. A Pozsonyi úti lakótelepen élő 3-4 ezer ember véleményét 
tolmácsolva elmondja, hogy nem támogatják az 5 milliárdos hitelfelvételt. 
Kérdése, hogy miért nem kérdezik meg az embereket a hitelfelvétellel kapcsolatban? 
Támogatják az uszoda és a szakrendelő ügyét, de nem 5 milliárdos hitelfelvétel keretében. 
Legyen bátorsága a városvezetésnek, hogy írják ki a helyi népszavazást, és járuljanak hozzá, 
hogy az emberek elmondhassák a véleményüket nem az uszodáról, nem a szakrendelőről, 
hanem az 5 milliárdos hitelfelvételről.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Visszautasítja azokat a vádakat, ami az ellenzéki pártokat, köztük az MSZP-t is illették, 
nevezetesen, hogy nem akarnak jót Újpestnek. Úgy gondolja, hogy mindenki szeretne sok jó 
fejlesztést saját városában. A kérdés csak az, hogyan és milyen formában. Cáfolja azt az 
állítást, hogy fejlesztéseket csak külső forrás bevonásával, eladósodással lehet megvalósítani. 
Példaként említi, hogy az előző ciklusban a Gyermek Szakrendelő a Gyermek Fogászat is 
adóság nélkül készült el. Két óvoda felújítására is sor került közel 200 millió forintos európai 
uniós forrás segítségével. A Főtér felújítása sem kötvényből és fejlesztési hitelből történt, 
hanem jelentős európai uniós és saját források felhasználásával. A Károlyi Kórház is úgy 
nyert 370 millió forintot európai uniós pályázaton, hogy az előző ciklusban nyújtották be. Úgy 
gondolja, hogy van más út, mint az eladósodás. Az Újpesti Önkormányzatnak sokkal nagyobb 
mozgástere lenne számos elképzelés megvalósítására, ha Újpest parlamenti képviselői nem 
szavaznának folyamatosan szemben a város érdekeivel. Álláspontja szerint Újpest Fővárosi 
Közgyűlési képviselőinek pénzt kellene szereznie a forrásokra. Nem gondolja, hogy az 
Újpesti Önkormányzatnak a botrányos Esztergom és a botrányos Pest megyei Önkormányzat 
útját kéne járni.   
Úgy gondolja, hogy a közösség véleményét akkor lehet megtudni, ha helyi népszavazás 
keretében megkérdezik, hogy akarnak-e 5 milliárdos kötvényadóságot a vállukra venni.   
 
Wintermantel Zsolt 
Úgy ítéli meg, hogy már csak ismétlésbe bocsátkoznak a képviselők és a zárszó után lezárja a 
vitát, de még megadja a szót a bejelentkezett Pajor Tibor és Szalma Botond képviselő 
uraknak.   
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Pajor Tibor 
Véleménye szerint nem arról szól a történet, hogy az ellenzéki pártok nem akarnak uszodát, 
szakrendelőt, hanem arról, hogy nem szeretnének hitelből szakrendelőt és uszodát. Sőt a 
TRÖK legutóbbi ülésen elmondta, hogy több ilyen uszodára lenne szükség, mert ez az uszoda 
nem helyettesíti azt a nagyvárosi uszodát, amit egy 100 ezres város megérdemelne. Beszélt a 
keszthelyi jobbikos képviselővel és általa üzeni a testületnek, hogy ne építsenek 25 méteres 
medencét, mert ekkora medencével üzemelő fürdőnek a működtetési költsége Keszthelyen 57 
millió forint és mivel komoly sport célokra nem tudják bérbe adni, ezért ez a bevétel hiányzik 
az uszoda költségvetéséből.  
Úgy gondolja, érdemes lenne leülni és átbeszélni az uszoda építésének ügyét. Ez szakmai 
kérdés, semmilyen egyeztetés nem volt ebben a témában.  
A választási programjukban javasolták, hogy a szakrendelőt vegye át az Önkormányzat, 
építsenek egy újat és a régi újpesti uszodát újítsák fel. 
 
 
Szalma Botond  
Még mindig nem válaszoltak arra a kérdésére, hogy pontosan milyen ajánlatokat kapott 
Újpest? Van-e ennyi pénzre szükség és mikor van ennyi pénzre szükség? Felhívja a figyelmet 
arra, hogy most 25 milliárd forintról kell dönteni a testületnek. Lényeges kérdések, hogy 
milyen ajánlat érkezett, milyen kondíciókkal, mikor kezdik el, hogy állnak a tervezések? 
Ezekre a kérdésekre megadott válaszok ismeretében lehet csak érdemben dönteni.  
 
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Köszönettel vette Pajor úr azon észrevételét, hogy ez egy alapos előterjesztés. Kiegészítésként 
elmondja, hogy a költségvetés nulladik előterjesztésében parkolóhely megváltásra nem volt 
összeg tervezve, hiszen ez egy olyan tétel, amit előre nem tudnak tervezni. Időközben jött egy 
igény, köttetett egy szerződés, pénz még nem folyt be és ez került a költségvetésbe beállításra. 
A költségvetés keretet ad az Önkormányzat és intézményei gazdálkodásának. Ezeket a 
kereteket a Képviselő-testület rajzolja meg és állítja össze. Ebben az előterjesztésben 
átvezetésre és feltüntetésre kerültek azok a korábbi testületi, bizottsági vagy egyéb döntések, 
aminek alapján a Képviselő-testület bizottságai, tisztségviselői, közalkalmazottai dolgoznak. 
Senkinek nem tűnt fel, hogy az elmúl ülésen költségvetést érintően meghozott döntések, két 
pályázat megvalósításáról, szintén átvezetésre kerültek ebben az anyagban. Sőt annak a két 
beruházásnak a lefolytatására a Közbeszerzési Döntéshozó Testület két héttel ezelőtt 
közbeszerzési pályázatot is írt ki. A pályázat kiírását Szalma és Horváth képviselő úr is 
megszavazta az ülésen.  
Úgy gondolja, hogy a fejlesztési célú hitelfelvételeknek azok a típusú interpretálása, ami itt 
elhangzott a való életnek és a gyakorlatnak nem felel meg. Amíg hallgatta a hozzászólásokat 
egy kis sajtó anyagot kihalászott az internetről, ha már a keszthelyi uszoda példája elhangzott. 
Ez 2010-ben elvégzett beruházás volt és a Zala megyei Önkormányzat építette. Idéz a 
cikkből: „2007-ben 20 millió svájci frank összegben kötvényt bocsátottak ki a fejlesztési 
pályázatok illetve saját beruházások finanszírozására. A kibocsátott kötvény felhasználására a 
közgyűlés az elmúlt évben (2009.) döntéseket hozott, többek között a Zala megyei kórház 
sürgősségi centrumára Tio-pályázat önrészére 500 millió forintot, keszthelyi uszoda építésére 
310 millió forintot, keszthelyi tornaterem építésére 115 millió forintot, lenti tornaterem 
építésére 280 millió forintot különített el.” A példából is kitűnik, hogy ez mindenhol így 
történik fejlesztési célú beruházásoknál.  
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Van egy másik út is, amit az Önkormányzat korábbi ülés is elmondta, hogy a Főtér 
mélygarázs építésére 2009-ben 18 millió forintot költött az Önkormányzat tervpályázatra.  
Ennek eredményeképpen van egy nyertes pályázónk, akitől kizárólagosan meg lehet venni a 
mélygarázst, ez közel 6,5 milliárd forintra becsült beruházás, egy háromszintes mélygarázs, 
amit a tervpályázat tartalmaz. Igaz, hogy Pajor úr által jelzett 4 millió forintos tanulmány, ami 
közlekedési hatásvizsgálatra készült kimutatta, hogy semmi szükség a Főtéren háromszintes 
mélygarázsra, de 18 millió forintot erre az ügyre már elköltött az Önkormányzat. Az elmúlt 
évben elköltöttek 6 millió forintot a piac felújításának tanulmánytervére, aminek az lett a 
vége, hogy 3,5 milliárd forintért lehet felépíteni a nagycsarnokot. Ha ezt a két összeget 
összeadja, akkor kicsit meghaladja a 10 milliárd forintot és valószínűleg erre is volt terv, hogy 
milyen ütemezésben és milyen időszakokban fog megvalósulni.  
Jelenleg az a hozzáállás, hogy amikor a forrás megteremtődik, erre lehet terveket készíteni, 
terveket módosítani, elvetni és a végén a Képviselő-testület dönt ennek a felhasználásáról.  
Trippon képviselő úr megkereste, konkrét kérdéseket tett fel kötvénykibocsátás ügyében és 
ezekre a kérdésekre megadta a választ. Trippon úr által tolmácsolt információkat mondta el, 
de még sok minden mást is. Többek között elmondta, hogy nem csoda, hogy hiteleznek az 
Újpesti Önkormányzatnak, hiszen nagyon jó helyzetbe van. Azt is elmondta, hogy tisztában 
van azzal, hogy évi félmilliárdot az Önkormányzat ki tud gazdálkodni és majd szeretne 
belenézni a papírokba is. 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Perneczky úrnak tájékoztatásul elmondja, hogy elfogadását követő két napon belül felkerült a 
honlapra a Hajrá Újpest Városfejlesztési Program és pdf. formátumban letölthető. A Gyermek 
Szakrendelő átköltöztetését nagyon fontos dolognak tartja, de mivel összesen 20 millió 
forintba került, arra helyesen nem bocsátott ki az Önkormányzat kötvényt, hiszen ennek 
többszörösét költi el fejlesztésekre egy évben.  
Trippon úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy valóban az előző ciklusban került 
benyújtásra európai uniós pályázat a Károlyi Sándor Kórház felújítására, de erről érdemi 
támogató döntés már az új ciklusban született és ennek köszönhetően lettünk nyertesei a 
pályázatnak.  
Az előző ciklusban nem találkozott olyan kormánytöbbséget alkotó parlamenti képviselővel, 
aki direktben újpesti fejlesztésre egyetlen forintot hozott volna. Tájékoztatja a Képviselő-
testületet, hogy javaslatára a 2011-es költségvetésben szerepel közösségi közlekedés 
fejlesztésére egy összeg, és a tegnapi napon a Fővárosi Közgyűlés döntött arról, hogy a 
közösségi közlekedési célú pályázatok lehívása kapcsán az Újpest-Káposztásmegyeri 
intermodális csomópontra tervezési költségként különítenek el összeget.  
Konkrét példaként említi a népszavazással kapcsolatban, hogy a Józsefvárosban a Képviselő-
testület által kezdeményezett népszavazást tartottak, ahol minden erőt megmozgattak azért, 
hogy a helyi lakosság kinyilvánítsa a véleményét, és 15 %-os volt a részvétel egy olyan 
ügyben, amely valóban mindenkit érint, a közösségi együttélés szabályaival kapcsolatos. 
Feleslegesen költöttek el 50-60 millió forintot.  
Felhívja képviselő társai figyelmét, hogy az a törlesztő részlet, amit évente kalkuláltan kell 
fizetni, a kötvénykibocsátás előtti főösszeghez, a 20 milliárdhoz képest, 2,5-3 %. Furcsának 
találja, hogy az Újpesti Önkormányzatot 2,5-3 %-ban érintő kérdésről népszavazást kívánnak 
tartani, de a maradék 97 %-ról nyugodtan dönthet a testület. Szavazásra teszi fel az eredeti 
rendeleti javaslatot  
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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011.évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2011. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 12/2011. (II. 25.) rendeletet módosító 
30/2011. (IX.30.) számú rendeletét. (13 igen, 7 nem) 
Felelős: a Polgármester 
Határidő: az elfogadást követően azonnal 
 
 

2. Előterjesztés ingyenes vagyonjuttatás iránti igény bejelentése tárgyában  
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Dr. Trippon Norbert   
Ügyrendben szeretné elmondani, hogy a válasz, amit Molnár Szabolcs úr a beszélgetésükről 
adott részben igaz, de emlékei szerint részben nem igaz és ezt kéri jegyzőkönyvbe rögzíteni. 
 
Szalma Botond 
Nem kapott választ arra a kérdésére, hogy miért nem tartottak Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottsági ülést ebben a kérdésben és arra sem kapott választ, hogy milyen 
ajánlatokat kapott az Önkormányzat. Kérdése, hogy mennyi lesz az üzemeltetési díj? 
Tervezik-e a művelési ág megváltoztatását? 
 
Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, hogy az NSK kimutatása alapján 30-35 millió forintba kerül a pálya 
üzemeltetése. Az Önkormányzatnak nem kerülne semmiben, mert annyi bérleti díjat 
szednének, ami fedezné az üzemeltetés költségét.  
A művelési ág megváltoztatásával kapcsolatban elmondja, mivel most rossz besorolásban van 
ezért szükséges módosítani. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot.  
 
267/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának (2) bekezdése, valamint 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése, illetve (2) 
bekezdésének c) pontja alapján ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt jelent be és 
ennek megfelelően kezdeményezi a Magyar Állam tulajdonában lévő, a Budapest, IV. ker. 
76334/7 hrsz.-ú, a tulajdoni lap szerint kivett beépítetlen terület megjelölésű 5 ha 4083 m2 
alapterületű – természetben a Szilágyi úti Atlétikai Stadion – ingatlannak az Önkormányzat 
tulajdonába történő ingyenes átadását és az ingatlanra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. 
A Képviselő-testület a felhasználási célt és a segítendő közfeladatot a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében előírt, a sport 
támogatására irányuló feladatban, valamint a sportról szóló 2004. évi I. törvény  55. § (1)-(2) 
bekezdésében meghatározott önkormányzati feladatokban jelöli meg. 
A Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését az 
Önkormányzat vállalja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a tulajdonjog megszerzése érdekében 
szükséges intézkedések megtételére, szerződések és okiratok aláírására. 
(21 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

3. Előterjesztés egyes építésügyi tilalmakat elrendelő önkormányzati rendeletek 
hatályon kívül helyezése tárgyában 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága az 
itt lévő és az elmúlt öt évben eladott állami tulajdonú ingatlanok vizsgálatát kezdeményezte. 
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot. 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes építésügyi tilalmakat elrendelő önkormányzati 
rendeletek hatályon kívül helyezéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja a 31/2011. (X.03.) számú rendeletét. (20 igen, 1 nem) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

4. Javaslat a Fővárosi Önkormányzattal 2010. augusztus 23. napján az újpesti 
járóbeteg szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött 
megállapodás módosítására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Felhívja a figyelmet, hogy kiosztásra került egy módosítás, amelyet a Fővárosi Közgyűlés 
már elfogadott, és a Képviselő-testületnek is jóvá kell hagyni.   
 
Dr. Trippon Norbert 
Kérdése, van-e már információ arról, hogy az új önkormányzati struktúrában hova fog kerülni 
a járóbeteg szakellátás?  Ismételten felszólítja a fővárosi képviselőket, hogy szerezzenek 
forrást a Fővárostól. 
 
Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, hogy a szombati nappal a felnőtt járóbeteg szakellátás a Fővárostól 
Újpesthez került. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.  
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268/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzattal 2010. augusztus 23. napján 
az újpesti járóbeteg szakellátás fejlesztésének finanszírozása tárgyában megkötött 
megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  
(15 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester     
Határidő: 15 nap 
 
269/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az egészségügyi járóbeteg szakellátási feladatok 
átadásáról szóló megállapodás módosítását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.  
(15 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester     
Határidő: 15 nap 
 
 

5. Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosítása tárgyában  
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre 
van szükség. 
 
270/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 270/2011. (IX.29.) 
számú határozatával, jóváhagyja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal alapító okiratát módosító okiratot, és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az 
aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be. 
(20 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2011. október 15. 
 

 
6. Javaslat az Újpest Önkormányzata által fenntartott nevelési és oktatási 

intézmények Alapító Okiratának módosítására  
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Belán Beatrix 
Tájékoztatásul elmondja, hogy ez részben olyan döntéssorozat technikai átvezetése, amivel 
nem értettek egyet, ezért tartózkodni fog az MSZP frakció a szavazásnál.  
 
Wintermantel Zsolt 
Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat és felhívja a 
figyelmet, hogy minősített többségre van szükség. 



 14 

271/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda-Vörösmarty 
Tagóvoda (1047 Budapest, Ambrus Z. u.2.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
272/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda (1043 Budapest, 
Aradi u. 9.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító 
Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
273/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda (1048 
Budapest, Bőrfestő. u. 1-3.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a 
Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
274/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Dalos Ovi (1044 Budapest, 
Ugró Gyula sor 5.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító 
Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
275/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1041 Budapest, Deák 
Ferenc u.95.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító 
Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
276/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda-Leiningen 
Tagóvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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277/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Óvoda (1048 
Budapest, Homoktövis u. 102.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát és a 
Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
278/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Játék-Mozgás-Kommunikáció 
Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 6.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
279/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ (1048 Budapest, Hajló u.2-8.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
280/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda-Királykerti 
Tagóvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
281/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Nyár Óvoda (1043 Budapest, 
Nyár u. 14.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító 
Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
282/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda-Lakkozó 
Tagóvoda (1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 46.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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283/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 
Budapest, Mártírok u. 1.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a 
Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
284/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest, 
Viola. u. 11-13.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító 
Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
285/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Virág Óvoda (1043 Budapest, 
Virág u. 30.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító 
Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
286/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Királykerti Óvoda (1042 
Budapest, Király u. 26-28.) Megszüntető Okiratát. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
287/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Lakkozó Óvoda (1048 
Budapest, Lakkozó u. 3.) Megszüntető Okiratát. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
288/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Leiningen Utcai Óvoda (1046 
Budapest, Leiningen K. u. 1.) Megszüntető Okiratát. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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289/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Angol Tagozatos Általános 
Iskola (1047 Budapest, Fóti út 66.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
290/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bajza József Általános Iskola 
(1046 Budapest, Bajza u. 2.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a 
Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
291/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Utcai Általános 
Iskola (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
292/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Általános Iskola 
(1048 Budapest, Homoktövis u. 100.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
293/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Megyeri Úti Általános Iskola 
(1044 Budapest, Megyeri út 20.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és 
a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
294/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Német Tagozatos Általános 
Iskola (1043 Budapest, Pozsonyi u. 3.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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295/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Pécsi Sebestyén Általános és 
Zenetagozatos Iskola (1041 Budapest, Lőrincz u. 35-37.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
296/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Általános Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési 
Tanácsadó (1041 Budapest, Venetiáner u. 26.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
297/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Szigeti József Utcai Általános 
Iskola (1041 Budapest, Szigeti József u. 1-3.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
298/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Szűcs Sándor Általános Iskola 
(1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
299/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Testnevelés Tagozatos 
Általános Iskola (1043 Budapest, Munkásotthon u. 3.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
300/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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301/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Babits Mihály Gimnázium 
(1048 Budapest, Tóth Aladár u.16-18.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
302/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
303/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium (1041 Budapest, Erzsébet u. 69.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
304/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Könyves Kálmán Gimnázium 
(1043 Budapest, Tanoda tér 1.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és 
a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
305/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bródy Imre Oktatási Központ, 
Általános Iskola és Gimnázium (1047 Budapest, Langlet Waldemár u. 3-5.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. 
(14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
306/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Erkel Gyula Újpesti 
Zeneiskola (1042 Budapest, Szent István tér 21.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát, és a Módosító Okiratot. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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307/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpesti Nevelési Tanácsadó (1041 Budapest, Szigeti J. u. 1-3.) módosított 
Átalakító Okiratát. (14 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 

7. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata fenntartásában 
működő nevelési és oktatási intézmények létszámtúllépésére 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Nem kívánja támogatni az előterjesztést. Úgy gondolja, hogy ezek a csoportok már jelenleg is 
nagy létszámmal működnek, és el kellene gondolkodni azon az Önkormányzatnak, hogy 
óvodát és bölcsődét nyisson. Véleménye szerint a pedagógiai munka az ilyen nagy létszámú 
csoportokban nem hatékony.  
 
Wintermantel Zsolt 
Pajor úrtól kérdezi, hogy miből kívánja ezt megvalósítani? 
 
Dr Molnár Szabolcs 
Válaszában elmondja, hogy ezek nagy része nem új igény. Felhívja a testület figyelmét, hogy 
amennyiben az Önkormányzat épít új óvodát és bölcsődét akkor is kell a kérdéssel 
foglalkozni.  
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.  
 
308/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda-Vörösmarty Tagóvoda (1047 
Budapest, Vörösmarty u. 14.) maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint.  
 
Vörösmarty Tagóvoda 

Óvoda/csoport. 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított  
létszám 

Pingvin csoport 25 1 0 26 
Mókus csoport 25 2 0 27 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
309/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda-Csányi Tagóvoda (1043 Budapest, Aradi 
u. 9.) maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint.  
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Aradi Óvoda  

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

2-es csoport 25 2 0 27 
4-es csoport 23 0 2 27 
5-ös csoport 25 1 0 26 
6-os csoport 24 2 1 28 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
310/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda (1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.) 
maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint.  
 
Bőrfestő Óvoda 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

Kékcinke csoport 25 1 0 26 
Pettyes katica 
csoport 27 1 0 28 
Négyes mézes 
csoport 26 3 1 31 
Méhecske csoport  26 0 0 26 
Százszorszép 
csoport 24 0 1 26 
Hetes epres csoport  26 2 0 28 
Napocska csoport  26 0 0 26 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
311/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 95.) 
maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 
Deák Ovi 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

1-es csoport 24 2 1 28 
2-es csoport 25 2 0 27 
4-es csoport 23 2 1 27 
5-ös csoport  25 1 1 28 
6-os csoport 26 2 0 28 
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7-es csoport 23 2 1 28 
8-as csoport 22 4 1 28 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
312/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda-Leiningen Tagóvoda (1047 Budapest, Fóti 
út 54.) maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

Fóti Óvoda 
1-es csoport 25 1 0 26 
2-es csoport 25 2 1 29 
3-as csoport 26 1 0 27 
4-es csoport 25 2 0 27 
Leiningen Tagóvoda 
2-es csoport 25 1 0 26 
3-as csoport 26 0 0 26 
4-es csoport 25 1 0 26 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
313/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő JMK Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 6.) maximális 
csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
JMK Óvoda 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

2-es csoport 25 1 0 26 
5-ös csoport  25 0 1 27 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
314/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Óvoda (1048 Budapest, Homoktövis u. 
102.) maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 
Homoktövis Óvoda 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

4-es csoport 26 0 0 26 
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6-os csoport 26 1 0 27 
8-as csoport 26 2 0 28 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
315/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő KF ÁMK Napköziotthonos Óvoda- Óceán Tagóvoda 
(1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

Óceán Tagóvoda 
4-es csoport 24 0 1 26 
5-ös csoport  26 0 0 26 
KF ÁMK Óvoda 
4-es csoport 26 0 0 26 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
316/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda - Királykerti Tagóvoda (1041 Budapest, 
Rózsaliget köz 1.) maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

Liget Óvoda 
1-es csoport 27 2 0 29 
2-es csoport 27 1 0 28 
3-as csoport  26 0 0 26 
4-es csoport  26 0 0 26 
6 -os csoport  26 1 0 27 
Királykerti Tagóvoda   
1-es csoport  28 1 0 29 
2-es csoport 26 2 0 28 
4-es csoport 27 0 0 27 
5-ös csoport  28 0 0 28 
6-os csoport 28 2 0 30 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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317/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda - Lakkozó Tagóvoda (1048 Budapest, 
Külső-Szilágyi u. 46.) maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

Park Óvoda 
Gyöngyvirág 
csoport 27 1 0 28 
Tulipán csoport 26 0 0 26 
Pingvin csoport 26 1 0 27 
Nyuszi csoport 27 1 0 28 
Süni csoport 27 1 0 28 
Lakkozó Tagóvoda  
1-es csoport 26 1 0 27 
4-es csoport 24 2 0 26 
5-ös csoport  26 0 0 26 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 

 
318/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Nyár Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 14.) maximális 
csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 
Nyár Óvoda 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

3-as nagycsoport 27 0 0 27 
4-es nagycsoport 27 0 0 27 
6-os középső 
csoport 27 0 0 27 
8-as kiscsoport 26 0 0 26 
9-es középső 
csoport 27 0 0 27 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
319/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pozsonyi ltp. Óvoda (1032 Budapest, Mártírok u. 1.) 
maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
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Pozsonyi lakótelepi Óvoda 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

Középső csoport.  26 0 0 26 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
320/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.) 
maximális csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 
Viola Óvoda 

Óvoda/csop. 
Tényleges csoport 

ltsz. 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 

ltsz. 
1-es csoport 26 0 0 26 
2-es csoport  22 5 0 27 
3-as csoport 25 1 0 26 
4-es csoport 26 0 0 26 
6-os csoport 26 1 0 27 
7-es csoport 26 0 0 26 
8-as csoport 25 1 0 26 
9-es csoport  27 2 0 29 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
321/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Virág Óvoda (1043 Budapest, Virág u. 30.) maximális 
csoportlétszám túllépését a táblázat szerint. 
 
Virág Óvoda 

Óvoda/csoport 
Tényleges csoport 

létszám 2x szorzós 3x szorzós 
Számított 
létszám 

1-es nagycsoport 27 2 0 29 
3-as középső 
csoport  26 1 0 27 
6-os nagycsoport 28 0 0 28 
7-es mini csoport 27 0 0 27 
9-es kiscsoport  24 0 1 26 
10-es kiscsoport 27 0 0 27 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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322/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Angol Tagozatos Általános Iskola (1047 Budapest, 
Fóti út 66.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 

 

Iskola oszt
. 

tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
Angol Tagozatos Általános 
Iskola 1.b 28 0 0 28 

(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
323/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza 
u. 2.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 

 

Iskola oszt
. 

tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 29 0 0 29 
1.b 30 1 0 31 
2.b 26 2 0 28 
3.a 29 3 0 32 
3.b 31 2 0 33 
4.a 30 4 0 34 

Bajza József  Általános 
Iskola 

4.b 28 2 0 30 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
324/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Babits Mihály Gimnázium (1048 Budapest, Tóth 
Aladár u. 16-18.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
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Iskola oszt
. 

tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
Babits Mihály Gimnázium 6.a 31 0 0 31 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
325/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bródy Imre Oktatási Központ (1047 Budapest, 
Langlet W. u. 3-5.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
8.a 29 2 0 31 Bródy Imre Oktatási 

Központ 12.b 36 7 0 43 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
326/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 
(1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
2.a 29 0 0 29 
2.b 29 1 0 30 
2.c 27 1 0 28 
3.a 28 0 0 28 
3.b 28 4 0 32 
3.c 31 1 0 32 

Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnázium 

4.a 29 1 0 30 
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4.b 28 6 0 34 
4.c 29 3 1 34 
5.a 27 2 1 31 
5.b 30 2 0 32 
6.a 28 3 0 31 
6.b 28 3 0 31 
7.a 31 3 0 34 
7.b 30 3 0 33 
8.b 28 4 0 32 

(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
327/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Erzsébet u. 31.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
Erzsébet Utcai Általános 
Iskola 1.b 22 4 1 28 

(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
328/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, 
Homoktövis u. 100.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 26 2 0 28 
1.b 30 0 0 30 
1.c 27 4 0 31 

Homoktövis Általános 
Iskola 

2.a 28 1 0 29 
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2.b 28 1 0 29 
3.a 28 1 0 29 
6.a 25 6 0 31 

(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
329/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola (1048 
Budapest, Hajló u. 2-8.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 32 0 0 32 
1.b 32 0 0 32 
2.a 28 0 0 28 
2.b 28 0 0 28 
2.c 28 0 0 28 
3.a 32 0 0 32 
3.b 32 0 0 32 
4.a 30 0 0 30 
4.b 29 0 0 29 

Karinthy Frigyes ÁMK 

6.b 31 0 0 31 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
330/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 
Budapest, Erzsébet utca 69.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 27 0 0 27 Károlyi István 12 

évfolyamos 1.b 27 1 0 28 
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1.c 26 1 0 27 
3.b 26 1 0 27 
3.c 26 3 0 29 
4.a 26 1 0 27 
4.b 25 2 0 27 

Gimnázium 

4.c 26 1 0 27 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
331/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, 
Tanoda tér 1.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
7.d 32 0 0 32 
8.c 32 0 0 32 Könyves Kálmán 

Gimnázium 
8.d 34 0 0 34 

(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
332/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest, 
Megyeri út 20.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 28 2 0 30 
1.b 25 2 0 27 
3.a 26 3 0 29 
3.b 24 8 0 32 
4.a 28 2 0 30 

Megyeri Úti Általános 
Iskola 

4.b 29 1 0 30 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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333/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Német Tagozatos Általános Iskola (1045 Budapest, 
Pozsonyi u. 3.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 25 2 0 27 
2.b 25 2 0 27 Német Tagozatos 

Általános Iskola 
3.b 26 4 0 30 

(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
334/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pécsi Sebestyén Általános Iskola (1041 Budapest, 
Lőrincz u. 35-37.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
2.é 27 0 0 27 
3.é 27 1 0 28 
3.z 27 3 0 30 

szol-
fézs1a.  16 0 0 16 

szol-
fézs1b.  17 0 0 17 

Pécsi Sebestyén Általános 
és Zenetagozatos Iskola 

szol-
fézs2.  18 0 0 18 

(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
335/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Szigeti József u. 1-3.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
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Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 26 3 0 29 
2.a 25 2 0 27 
2.b 26 5 0 31 
3.a 26 5 0 31 
3.b 22 7 1 31 
4.a 32 2 0 34 
4.b 29 3 0 32 
5.a 28 8 0 36 
5.b 30 3 0 33 

Szigeti József Utcai 
Általános Iskola 

6.b 27 6 0 33 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 
336/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szűcs Sándor Általános Iskola (1044 Budapest, Ugró 
Gyula sor 1-3.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
 

Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.a 30 2 0 32 
1.b 28 2 0 30 
1.c 27 2 0 29 
2.b 24 5 0 29 
2.c 24 3 0 27 
3.a 30 2 0 32 

Szűcs Sándor Általános 
Iskola 

3.b 29 4 0 33 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
337/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1042 
Budapest, Munkásotthon u.3.) maximális osztálylétszám túllépését a táblázat szerint. 
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Iskola oszt. 
tényleges 
létszám 

(fő) 

2-es szorzóval 
számítandó 

tanulók száma 
(fő) 

3-as 
szorzóval 

számítandó 
tanulók 

száma (fő) 

számított 
létszám, 
amire a 

fenntartó 
engedélyét 

kéri 
1.b 24 3 0 27 Testnevelés Tagozatos 

Általános Iskola 3.a 26 1 0 27 
(20 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 

8. Javaslat az Önkormányzati Bölcsődék Intézménye és a Szociális Foglalkoztató 
Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Belán Beatrix 
Kérdése, hogy az alapító okirat módosítás egyik oka, hogy a bölcsőde központ a volt PSZK 
helyére fog költözni, mert amennyiben ez így van, akkor örül, hogy nem fog üresen állni az 
ingatlan, de annak nem örült, hogy az intézmény megszűnt. 
 
Wintermantel Zsolt 
A válasz igen. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat és 
felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre van szükség. 
 
338/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 338/2011. (IX.29.) 
számú határozatával, jóváhagyja az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító 
okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
(20 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
339/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 339/2011. (IX.29.) 
számú határozatával, jóváhagyja Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatójának alapító 
okirat módosító okiratát, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. 
(20 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 

9. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata által fenntartott 
nevelési intézmények SZMSZ-ének, nevelési programjának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
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Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatokat.  
 
340/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda-Vörösmarty 
Tagóvoda (1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
341/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda (1043 Budapest, 
Aradi. u. 9.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
342/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda (1048 
Budapest, Bőrfestő. u. 1-3.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
343/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Dalos Ovi (1044 Budapest, 
Ugró Gyula sor 5.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
344/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1041 Budapest, Deák 
F. u. 95.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
345/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda-Leiningen 
Tagóvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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346/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Óvoda (1048 
Budapest, Homoktövis u. 102.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
347/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Játék-Mozgás-Kommunikáció 
Óvoda (1043 Budapest, Nyár. u. 6.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
348/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
349/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda-Királykerti 
Tagóvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
350/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Nyár Óvoda (1043 Budapest, 
Nyár. u. 14.) módosított SZMSZ-ét. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
351/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda-Lakkozó 
Tagóvoda (1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 46.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
352/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 
Budapest, Mártírok. u. 1.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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353/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest, 
Viola u. 11-13.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
354/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Virág Óvoda (1043 Budapest, 
Virág u. 30.) módosított SZMSZ-ét. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
355/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda-Vörösmarty 
Tagóvoda (1047 Budapest, Ambrus Z. u. 2.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
356/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda (1043 Budapest, 
Aradi. u. 9.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
357/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Csányi Tagóvoda (1043 
Budapest, Csányi László u. 30.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
358/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda (1048 
Budapest, Bőrfestő u. 1-3.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
359/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Dalos Ovi (1044 Budapest, 
Ugró Gyula sor 5.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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360/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1041 Budapest, Deák 
Ferenc u. 95.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
361/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda-Leiningen 
Tagóvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
362/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Óvoda (1048 
Budapest, Homoktövis u. 102.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
363/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Játék-Mozgás Kommunikáció 
Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 6.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
364/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Napköziotthonos Óvoda (1048 Budapest, Hajló u. 2-8.) módosított 
helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
365/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda-Királykerti 
Tagóvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) módosított helyi nevelési programját.(21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
366/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Nyár Óvoda (1043 Budapest, 
Nyár u. 14.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
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367/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda-Lakkozó 
Tagóvoda (1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 46.) módosított helyi nevelési programját. 
(21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
368/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 
Budapest, Mártírok u. 1.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
369/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest, 
Viola u. 11-13.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
370/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Virág Óvoda (1043 Budapest, 
Virág u. 30.) módosított helyi nevelési programját. (21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 

10. Javaslat a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola minőségirányítási 
programjának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
371/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola módosított minőségirányítási 
programját. (21 igen) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 

11. Újpest Futsal Club székhely bejegyeztetés iránti kérelme 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
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Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
372/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, engedélyezi az 
Újpest Futsal Club székhely bejegyzési kérelmét az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház (1042 
Budapest, István út 17-19.) címére. (20 igen) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2011. szeptember 30. 
 
 

12. Javaslat alapítványok támogatására  
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
 

Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
373/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Bp. Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy az alábbi alapítványok részesüljenek támogatásban a Civil 
Alapból: 
Ambrus 2005 Alapítvány        100 000,-Ft 
Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért     100 000,-Ft 
S.O.S. Krízis Alapítvány Családok Átmeneti Otthona    300 000,-Ft 
Tündérszem Alapítvány     2 252 000,-Ft 
Újpest Keresztény Megújulási Alapítvány      100 000,-Ft 
(21 igen) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester   
Határidő: 2011. október 31. 
 
 

13. Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs 
Intézetért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
374/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület jóváhagyja Újpest Önkormányzata és a Magyar Honvédség 
Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal 2011. október 1-től 2012. 
szeptember 30-ig kötendő támogatási szerződés megkötését. Felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására.(21 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. október 1. 
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14. Twist Olivér Alapítvány által működtetett nappali melegedő tevékenységéről 
készült 2010. évi szakmai beszámoló 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
375/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Twist Olivér 
Alapítvány által működtetett nappali melegedő 2010. évi tevékenységéről készült szakmai 
beszámolót elfogadja. (21 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

15. Javaslat a Lázár Református Támogató Szolgálattal megállapodás megkötésére 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
376/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület hozzájárul Újpest Önkormányzat és a Lázár Református Támogató 
Szolgálat között Széles Tamás Bp. IV. ker. Kálmos u. 8. sz. alatti lakos munkanapokon 
történő szállítására létrejött megállapodás megkötéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a 
Polgármestert a megállapodás aláírására.(20 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testület ülését követő 5 nap 
 
 

16. Javaslat a helyi jogalkotás előkészítésében való társadalmi részvétel 
szabályozására 

 
Perneczky László 
Elmondja, hogy az előző rendkívüli testületi ülésen már próbált ezzel a javaslattal élni. Dr. 
Kalas György a magyar környezetvédelmi mozgalomban egy elismert szakember és 
elsősorban a környezetvédelmi jellegű információkhoz való hozzáférésben, a társadalmi 
részvétel a döntéshozatalban illetve a jogorvoslat témájában szokott rendszeresen különféle 
előterjesztésekkel, javaslatokkal élni. Ő hívta fel a figyelmét a zöld civil szervezeteknek arra, 
hogy a 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi 
részvételről, lehetővé teszi, hogy az önkormányzatok is alkossanak rendeletet arról, hogy a 
területükön működő civil szervezetek illetve általában a társadalom milyen szabályok mentén, 
milyen területeken férhet hozzá információkhoz. Úgy gondolja, hogy különösen aktuális, 
hogy Újpest is alkosson egy ilyen előremutató rendeletet, aminek kapcsán egyúttal a helyi 
népszavazásról illetve különféle közcélú információk közzétételére vonatkozó korábbi például 
az 1996/20 és 1995/25-ös rendeletekhez is érdemes lenne hozzányúlni. Határozati javaslata 
arra irányul, hogy Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, miszerint a II. 
féléves jogalkotási tervébe beépíti a helyi jogalkotás előkészítésében való társadalmi részvétel 
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szabályairól szóló rendelet megalkotását. Ennek a menetrendje az lenne, hogy ma erről a 
rendeletalkotásról hozna a testület egy határozatot, majd az érintett társadalmi szervezetek és 
civilek bevonásával (két hónap) megvitatnák az elfogadandó rendelet szövegét és 2011. 
novemberében megalkothatnák a rendeletet 2012. januári hatályba lépéssel. Úgy gondolja, 
hogy ez előremutató lépés lenne és kéri az előterjesztés támogatását.  
 
Wintermantel Zsolt 
Úgy gondolja, ma döntsenek arról, hogy ilyen rendeletet kell alkotni, de megfontolandónak 
tartja, hogy ne novemberi határidővel. Úgy gondolja, hogy az új Ötv-ben benne marad, mivel 
ez egy frissen bekerült szabály. Kéri Perneczky képviselő úr aktív közreműködését és 
álláspontja szerint januári rendeletalkotás lenne célszerű, de a munkát kezdjék el. 
Amennyiben ez elfogadható akkor szavazásra teszik fel a határozati javaslatot 
 
377/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a II. féléves munkatervébe 
beépíti a helyi jogalkotás előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet 
megalkotását. A rendeletet a Képviselő-testület 2012. januári ülésén alkotja meg.  
(19 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. január 31. 
 
 

17. Egyebek 
 

Javaslat a 24 órás felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot. 
 
378/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Újpest 
Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézményének Igazgatóját, hogy az International 
Ambulance Service Kft-vel felnőtt háziorvosi ügyelet ellátására 2011. november 01. napjától-
2014. december 31 napjáig megkötendő feladat-ellátási szerződést aláírja. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el Újpest Önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Intézményének Igazgatója felé a szerződés aláírása végett. 
(20 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Működési előleg nyújtása az Újpesti Torna Egylet részére 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot. 
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379/2011. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
bruttó 4x8.5 millió azaz bruttó 34.000.000 Ft azaz bruttó harmincnégymillió forint összegű 
előleget nyújt az Újpesti Torna Egylet részére a 2011. január 31-én megkötött pénzeszköz 
átadási keret megállapodás – 2012 évi költségvetésben meghatározott – keretének terhére. A 
támogatási előleg összegét az Újpesti Torna Egylet kizárólag a Megyeri úti jégcsarnok bérleti 
díjának kifizetésére fordíthatja. 
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ágazatért felelős alpolgármester 
útján gondoskodjon az előleg kifizetéséről, valamint felkéri arra, hogy a 2012-évi költségvetés 
tervezésekor – az Újpesti Torna Egylet számára nyújtott pénzeszköz átadásnál – az előleg 
nyújtását vegye figyelembe. (21 igen) 
Határidő:  azonnal  
Felelős:  polgármester, az ágazatért felelős alpolgármester útján 
 
 

Javaslat felügyelő bizottsági tag személyében történő változásra 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Pajor Tibor frakcióvezető úr arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Valkó Krisztián 
2011. október 1-ei hatállyal lemondott az Újpesti Sajtó Kft. felügyelő bizottsági tagságáról és 
helyére Czigler László Józsefe delegálását javasolja. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot. 
 
380/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Újpesti Sajtó Kft.) alapítója 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  
Valkó Krisztiánnak az Újpesti Sajtó Kft. felügyelő bizottsága tagsági megbízatásáról 2011. 
október 1-jel hatállyal történő lemondását tudomásul veszi és helyette a felügyelő bizottság 
tagjává 2011. október 2. napjától kezdődő hatállyal – a többi felügyelő bizottsági taggal 
azonos időtartamra, 2015. október 14. napjáig – megválasztja Czigler László Józsefet, egyben 
felkéri az Újpesti Sajtó Kft. felügyelő bizottságát, hogy az elnökének válassza meg Czigler 
László Józsefet. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntés végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. (21 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
Wintermantel Zsolt 
Bartók Béla frakcióvezető úr javasolja, hogy a Vagyonőr Kft. felügyelő bizottságából 
Képviselő-testület hívja vissza dr. Kaiser Tamást, és helyére Balázs Erzsébetet delegálja. 
Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
381/2011. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a FIDESZ frakció javaslatára úgy dönt, hogy a Vagyonőr Kft. felügyelő 
bizottságából 2011. október 1. hatállyal visszahívja dr. Kaiser Tamást, és helyére Balázs 
Erzsébetet delegálja. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
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Szabó Gábor 
Kérdése, hogy amennyiben a mai napon a helyi népszavazási kezdeményezés nem kerül 
napirendre, akkor rendkívüli testületi ülés lesz-e ebben a tárgyban?  
 
Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, hogy beterjesztette a helyi népszavazási kezdeményezést a Képviselő-
testület elé, és született egy döntés. Nem tervezi rendkívüli ülés összehívását, de semmi 
akadálya annak, hogy kezdeményezzék.  
 
Dr. Trippon Norbert 
A helyi népszavazási kezdeményezésben a képviselők világosan megfogalmazták, hogy 
amennyiben rendes testületi ülésen, nem kerül napirendre az előterjesztés, úgy a polgármester 
hívjon össze rendkívüli Képviselő-testületi ülést. Kérdése, elfogadja-e kérelmet és 
polgármester úr és összehívja-e a rendkívüli testületi ülést? 
 
Wintermantel Zsolt 
Elfogadja a kérelmet. Az SZMSZ szerint 15 napon belül a tárgy megjelölésével kell 
rendkívüli testületi ülést összehívni. Ennek megfelelően fog eljárni és miután ma 
beterjesztette a testület elé, ezért a mai naptól számított 15 napon belül fogja összehívni a 
rendkívüli ülést.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Emlékei szerint 2010. év végén elfogadott a Képviselő-testület egy rendelet módosítást, ami a 
frakciók helyiségének ügyéről rendelkezett. A frakciók esetében a bizottsági döntés nem 
született meg csak az LMP frakció esetében. Több egyeztetésre is sor került az ügyben, és 
sokadszorra kéri, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnöke, a városvezetés 
gondoskodjon arról, hogy a frakció helyiségek a rendeletnek megfelelően kijelölésre 
kerüljenek. Az augusztusi frakcióvezetői értekezleten elhangzott az az ígéret, hogy 
szeptember hónapban rendeződik a helyzet.  
 
Wintermantel Zsolt 
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság elnökét, hogy minden tényezőre 
figyelemmel vizsgálja meg a különböző frakciók létszámarányát, az általuk használt 
ingatlanok méretét, annak elhelyezkedését, szükségességét, a befogadott esetleges fizető vagy 
nem fizető albérlőkre is kiterjedően és ennek megfelelően hozza meg a döntését.  
 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 382-391/2011. (IX.29.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit  
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


