
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest  Önkormányzat Képviselő-testülete            
2012. február 23-án (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal   

(Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
A képviselők közül jelen van: a nyílt ülésről készült jegyzőkönyv szerint. 
 
 
 
Napirendi pont 
 
 

Döntés a jegyző helyettesítéséről 
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 53/2012. 
(II.23.) határozata jegyző helyettesítéséről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. március 1-i 
hatállyal – a megüresedett aljegyzői státusz betöltésének határidejéig – Dr. Varga Zalán 
Vagyongazdálkodási Osztályvezetőt bízza meg a jegyző általános helyettesítésével. 
(14 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012. március 1. 
 
 

Intézményvezetői lemondás 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatokat.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 54/2012. 
(II.23.) határozata intézményvezetői lemondásról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Hargitai Zsuzsanna vezetői megbízásról 2012. július 
31. napi hatállyal történő lemondásához, közalkalmazotti jogviszonyának 2012. november 
30. napi hatállyal felmentéssel történő megszüntetéséhez hozzájárul. (19 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 55/2012. 
(II.23.) határozata intézményvezetői lemondásról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda óvodavezetői 
álláshelyére pályázatot ír ki. (19 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Visszatérve Belán képviselő asszony a tisztaszoftverrel kapcsolatos kérdésére figyelmébe 
ajánlja a www.tisztaszoftver.hu honlapot. A közoktatási intézmények licenc ellátására 
vonatkozó megállapodás meghosszabbításáról folyó tárgyalások a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium és a Microsoft között folyamatban vannak.  
A tárgyalások lezárásáig, illetve további hivatalos értesítésig a programban használt 
szoftverek licencei az intézmények számára felhasználhatóak, telepíthetőek. 
 
Wintermantel Zsolt 
Megköszöni a tájékoztatást.  
 
 
Az elnök az ülést 18,50 órakor bezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit  
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


