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Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének            

2012. május 24-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal   
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A képviselők közül jelen vannak:  

Bartók Béla  Jókay Attila  Dr. Szabó Béla 
Balázs Erzsébet Nagy István  Dr. Trippon Norbert 
Belán Beatrix  Németh Edit Éva Wintermantel Zsolt   
Dr. Dabous Fayez Ozsváth Kálmán   
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Hladony Sándor Páli József Pál   
Horváth Imre  Rádi Attila      
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Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Perneczky László, Szabó Gábor, Szalma Botond,  
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester  
Dr. Tahon Róbert jegyző 
Dr. Vitáris Edit  
Dr. Kató Balázs jogi tanácsnok 
Dr. Márkus Györgyi Igazgatási Főosztály vezetője 
Dr. Mihályi Zsolt Apor Lakásügyi Osztály vezetője 
Kassai Endre Emberi Erőforrás Főosztály vezetője 
Pinkóczi József Városüzemeltetési főosztályvezető-helyettes 
Vasáné Almási Zsuzsanna Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője 
Hudák Edina Költségvetési Osztály vezetője 
Mátésné Pataki Ágnes Művelődési és Oktatási Osztály vezetője 
Dr. Varga Zalán Vagyongazdálkodási Osztály vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda vezetője 
T. Kovács Beáta, az Adóigazgatási Osztály főosztályvezető 
Mike Józsefné, az Általános Igazgatási Osztály vezetője, 
Keszthelyi Ilona Anyakönyvi Osztály vezetője  
Királyné Kiss Erzsébet a Káposztásmegyeri Kirendeltség vezetője  
Marosi Csilla Okmánykezelési Osztály vezetője 
Petruska Jenőné, a Gyámhivatal főosztályvezető-helyettes 
Somogyi Éva a Szociális Főosztály vezetője 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Osztály vezetője 
Garamszegi Andrea Újpesti Közterület Felügyelet osztályvezető  
Magas Gábor referens 

 Lakatos Katalin referens 
Síkné Papp Rita referens 

 Honti Csaba referens 
 Köblös Anita referens 
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Székely Sándorné Gondnokságvezető 
Müller Péter Informatikai Osztály vezetője 

 
Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. Elmondja, hogy az eredeti 
napirendhez képest jelenleg még sokszorosítás alatt lévő „berepülő” anyagot menet közben, 
fogja a testület elé terjeszteni, és amint a képviselők megismerik, szavaztat a napirend 
módosításáról. A Budapesti Központi Integrált Szennyvíztisztító projekthez minden érintett 
önkormányzattól várnak egy hozzájáruló nyilatkozatot és ennek a jóváhagyását kell megtenni 
itt a testületi ülésen. Kellő idő áll majd rendelkezésre az anyag áttanulmányozására. 
Észrevétel nem lévén, ezzel a megjegyzéssel, de egyenlőre az eredeti napirendet teszi fel 
szavazásra.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2012.(V.24.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének napirendjéről 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyására 
 

2. Előterjesztés A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvánnyal kötött 
közoktatási megállapodás megszüntetése, az Árpád út 161-163. és a Virág utca 32. 
szám alatti ingatlanokra kötött bérleti szerződés módosítása tárgyában 

 
3. Javaslat Újpesti Egészségtervének elfogadására 

 
4. Átfogó értékelés Budapest IV. ker. Újpest 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

tevékenységéről 
 

5. Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójának megválasztására 
 

6. Javaslat az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására 
 

7. Előterjesztés intézményvezetők kinevezése tárgyában  
 

8. Javaslat a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos 
díjakról szóló 14/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
 

9. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
 

10. Hozzájárulás szociális alapszolgáltatásként nyújtott házi segítségnyújtáshoz 
 

11. Javaslat további OVI-foci pályák építésére pályázati úton 
 

12. Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 
Alapító Okiratának módosítására 

 
13. Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
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14. Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és 
a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek között megkötésre kerülő 
Munkamegosztási megállapodás elfogadására 

 
15. Előterjesztés a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ átszervezésével 

kapcsolatos végleges döntés tárgyában 
 

16. Javaslat a közművelődési intézmények szervezeti és funkcionális átalakítására 
 

17. Előterjesztés a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium 
átszervezésével kapcsolatos végleges döntés tárgyában 
 

18. Előterjesztés az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésével kapcsolatos végleges 
döntés tárgyában  
 

19. Előterjesztés a Pozsonyi ltp. Óvoda, Aradi Óvoda tagóvodájaként való működtetéssel 
kapcsolatos végleges döntés tárgyában  

 
20. Előterjesztés állattartási bírság fellebbezésének elbírálása tárgyában 

 
21. Egyebek  

 
22. Javaslat „Újpest Egészségéért” díj adományozására 

 
23. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 

(16 igen) 
 
Wintermantel Zsolt 
Örömmel tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Országos Kihívás Napja 
sportrendezvényen Újpestnek országos összesítésben a kategóriájában sikerült megőriznie a 
tavaly elért második helyezést. Június 2-án az Újpesti Családi Nap színhelye lesz a Víztorony 
melletti szabad terület, ahova mindenkit szeretettel várnak. Június 4-én a Nemzeti 
Összetartozás Napján 17 órakor az Anyai fájdalom szobornál koszorúzásra kerül sor, majd ezt 
követően 18 órakor a Szabadság parkban Ismerős Arcok koncerttel folytatódik a nap. Korábbi 
Képviselő-testületi döntésnek megfelelően június 8-tól a Károlyi parkban megnyílik a Bajnok 
Terasz, ahol óriáskivetítőn közvetítik a labdarúgó Európai-bajnokság mérkőzéseit és az 
olimpiát.  
 
Dr. Tahon Róbert 
Kevésbé örömteli hírről tájékoztatja a testületet, miszerint a Nagyvárosi Jövő - Új Főtér 
projekttel kapcsolatban a 4/2011. (I.28.) kormányrendelet alapján a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökség szabálytalansági eljárást indított, és az eljárást „szabálytalanság történt” 
megállapítással zárta le. Az Európai Bizottság a közbeszerzésekre vonatkozó szabályok 
megsértésekor alkalmazandó pénzügyi korrekciók meghatározására vonatkozó iránymutatása 
alapján a Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a támogatási összeg 
5%-ának, azaza 27.529.587,- Ft elvonásáról döntött. A közbeszerzési eljárás 2008. 
novemberében indult és 2010. nyarán zárult le. A Szent István tér rekonstrukciójával 
kapcsolatos feladatokkal összefüggésben történt szabálytalanságokat vizsgálták felül.  
Az Önkormányzat mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy jogorvoslattal éljen és kérni 
fogja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget, hogy ezt az eljárást semmisítse meg és állapítsa 
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meg, hogy nem történt szabálytalanság. Ezúton kéri fel a Főtér Kft. akkori ügyvezetőjét Tilli 
Lajos urat, a közbeszerzést lebonyolító cégek képviselőit, dr. Pete Judit úrhölgyet, Fürst 
György urat, Lőrincz Mihály volt osztályvezető urat, hogy a szabálytalansági eljárás 
jogorvoslati szakaszában is aktívan vegyenek részt. Úgy gondolja, mindenki érdeke, hogy ez 
az eljárás úgy záruljon, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a szabálytalansági eljárásban 
hozott döntését semmisítse meg.  
 
 

1. Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások 
jóváhagyására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
először a határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
114/2012.(V.24.) határozata a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások 
jóváhagyásáról 
A Képviselő-testület elfogadja az újpesti nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő 
együttműködési megállapodásokat és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. 
(12 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 
tervezetet. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított – 
3/2000. (IV.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
29/2012. (V.29.) önkormányzati rendeletét. (12 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel a helyi kisebbségi önkormányzatokról szóló rendelet tervezetet. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a helyi kisebbségi önkormányzatokról szóló – többször 
módosított -  14/1995. (VI.07.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 
önkormányzati rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2012. (V.29.) önkormányzati rendeletét. 
(12 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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2. Előterjesztés A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvánnyal kötött 

közoktatási megállapodás megszüntetése, az Árpád út 161-163. és a Virág utca 
32. szám alatti ingatlanokra kötött bérleti szerződés módosítása tárgyában 

 Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy május elején A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási 
Alapítvány bejelentette, hogy az Önkormányzattal 2007-ben a Lakkozó utca 1. szám alatti 
volt Szőnyi Általános Iskola átvételekor kötött közoktatási megállapodást meg kívánja 
szüntetni és az ott jelenleg tanulói jogviszonyban álló gyermekeket az Árpád úti iskolában 
kívánja a továbbiakban tanítani.  
Tájékoztatta az Önkormányzatot továbbá arról, hogy az Árpád és Virág utcai bérleti szerződés 
alapján oktatási célokra használt ingatlanokat a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásába 
kívánja átadni. Az alapítvány az Önkormányzattal szemben jelentős hátralékot halmozott fel, 
mellyel kapcsolatban folyamatos tárgyalást folytattak és ennek során módosult a kérelem 
tárgya is. A Baptista Szeretetszolgálat nem kívánta, mint fenntartó átvenni az alapítvány 
iskoláját, hanem egy új iskolát hoz létre, amely a tanulókat venné át. Ennek a jogi aktusnak 
vannak feltételei, amelyhez kapcsolódóan, kettő illetve háromoldalú szerződésekből álló 
csomagot állítottak a kollégák össze.       
Az előzetesen kiküldött anyag az elmúlt napokban is formálódott, és a Baptista 
Szeretetszolgálat tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy az anyagban szereplő „Újpesti 
Baptista Iskola” helyet, „Újpesti Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző Iskola, 
Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” néven kívánják létrehozni az 
intézményt. Mivel az „Újpesti” nevet is használni szeretné, ezért a Képviselő-testületnek a 
névhasználat tekintetében döntési jogosítványa van.  
Az egyház másik kérése, hogy a szerződés egészüljön ki azzal, hogy abban az esetben, ha az 
őket megillető állami támogatás az előző évihez képest több mint 25 %-kal csökken, akkor 
legyen felmondási jogosultságuk. Úgy gondolja, hogy ezt a kérésüket is akceptálhatja a 
testület. Véleménye szerint az alapítvánnyal kapcsolatos szerződéses viszony lezárása nem 
lesz zökkenőmentes.  
Indítványozza a határozati javaslatok elfogadását azzal a ponttal kiegészítve, hogy a Baptista 
Szeretetszolgálat által megalakítandó új intézménynek engedélyezi a testület az „Újpesti” név 
használatát.  
 
Wintermantel Zsolt 
Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztő által módosított határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
115/2012.(V.24.) határozata A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási 
Alapítvánnyal kötött közoktatási megállapodás megszüntetéséről, az Árpád út 161-163. 
és a Virág utca 32. szám alatti ingatlanokra kötött bérleti szerződés módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy: 
1. A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvánnyal megkötött, a 1046 

Budapest, Lakkozó utca 1. szám alatti ingatlanra vonatkozó 2007. július 30. napján 
létrejött közoktatási megállapodás 2012. június 30. napjával közös megegyezéssel 
megszüntetésre kerüljön. 

 
2. A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvánnyal megkötött, a 1041 

Budapest, IV. kerület Virág utca 32. szám alatti ingatlanra 2004. május 28. napján 
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létrejött ingatlan bérleti szerződés 2012. augusztus 31. napjával közös megegyezéssel 
módosításra kerüljön, melynek értelmében az Alapítvány, mint bérlő helyébe a bérleti 
jogviszonyba új bérlőként a Baptista Szeretetszolgálat lép. A bérleti szerződés időtartama 
2017. augusztus 31. napjáig meghosszabbításra kerül, 

 
3. A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvánnyal megkötött, a 1042 

Budapest, Árpád út 161-163. szám alatti ingatlan bérleti jogviszonya tárgyában 2007. 
augusztus 9. napján létrejött megállapodás 2012. augusztus 31. napjával közös 
megegyezéssel módosításra kerüljön, melynek értelmében az Alapítvány, mint bérlő 
helyébe a bérleti jogviszonyba új bérlőként a Baptista Szeretetszolgálat lép. 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a 1042 Budapest, Árpád út 161-163. szám 
alatti ingatlanba  a Baptista Szeretetszolgálat kizárólag oktatási tevékenység folytatása 
céljából befogadja az Első Magyar Szakképzési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Zrt.t. 
A befogadáshoz való hozzájárulás visszavonásig, de legfeljebb a bérleti jogviszony 
időtartamára érvényes. 

 
4. A 2, és 3, pont szerinti megállapodások hatályba lépésének feltétele, hogy 

- az Ingatlanban működtetni kívánt oktatási intézményt a Baptista Szeretetszolgálat 
megalapítsa és annak vonatkozásában legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig jogerős 
működési engedélyt kapjon, és 
- az Önkormányzat és az Alapítvány között a jogviszonyokat lezáró pénzügyi elszámolást 
tartalmazó megállapodás létrejöjjön. 

 
5. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Baptista Szeretetszolgálat által alapítandó 

oktatási intézmény elnevezése „Újpesti Baptista Általános Iskola, Gimnázium, Szakképző 
Iskola, Speciális Szakiskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény” legyen és annak 
székhelyeként a 1042 Budapest, Árpád út 161-163. szám alatti ingatlan kerüljön 
nyilvántartásba vételre. 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti határozatok végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére, a szükséges megállapodások aláírására és 
jognyilatkozatok kiadására. (17 igen) 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
Felelős: polgármester 
 
 

3. Javaslat Újpesti Egészségtervének elfogadására 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Hozzászólásában elmondja, hogy az ilyen jellegű dokumentumok célja, hogy pályázatokhoz 
alapot nyújtson. Általánosságban ezek a tervek elfogadhatók, de ezt az Egészségtervet nem 
tudja elfogadni.   
Néhány elemet kiemel az anyagból: 
A 3. oldalon szereplő privatizációs résszel kapcsolatban elmondja, hogy álláspontja szerint 
elfogadható, hogy háziorvosi praxisokat privatizáljanak, hiszen ez általános trend. Kérdése, 
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hogy jövőre nézve várható-e, hogy cégek bizonyos egészségügyi területeket privatizálnak? 
Kerülhetnek-e osztályok kiszervezésre a Szakrendelőből?  
A jövőre vonatkozóan kéri, hogy az ilyen terjedelmű anyagokat legalább a honlapon el 
lehessen érni, és tanulmányozni.   
A 7. oldalon a prioritások között számára értelmezhetetlen módon szerepel a politikai 
nyereség fogalma. Amennyiben azt írták volna le, hogy egészségpolitikai nyereség, akkor 
még érthető lenne.  
Azért sem tudja elfogadni az Egészségtervet, mert láthatóan szerepel benne, hogy a Károlyi 
Sándor Kórház jövője bizonytalan. Úgy gondolja, hogy az egészségügyet egészében kell 
kezelni, a gyerekektől az idősekig mindenki egyformán fontos. Ebben az anyagban, viszont az 
idősek és a gyermekek különösen nagy hangsúlyt kapnak, ami nem lenne baj, de álláspontja 
szerint mindenki számára fontos lenne, hogy az egészségügy területén előbbre tudjanak lépni. 
Az anyag mellékletében feltérképezték egész Újpest egészségügyi helyzetét, és olvasható 
benne, egy számára megdöbbentő megállapítás az újpesti nők egészségi állapotáról. Úgy 
gondolja, ha készült egy ilyen tanulmány, akkor prioritást kellett volna, hogy kapjon ez az 
anyagban.  
A 8. oldalon az elemzés felsorolja az erősségeket és a gyengeségeket. A gyengeségek 
felsorolásánál rossz helyesírással szerepel az Önkormányzat cége és az anyagban több helyen 
is, amit kér kijavítani. 
A 11. oldalon véleménye szerint egészen sajátos megoldása szerepel az egészségügyi 
problémának, miszerint az „aktív korúakat minél tovább a munkaerőpiacon tartani”. 
Példaként említi, hogy Németországban 70 éves korukban még jól tudnak az emberek 
dolgozni és nem biztos, hogy Magyarországon is képesek lennének erre az emberek. Jelenleg 
ott tartanak a munkavállalók, hogy félnek betegállományba menni, mert akkor esetleg 
elbocsátják őket a munkahelyükről.  
A gyermek háziorvosi ellátást egy éve magánvállalkozás üzemelteti. Kérdése, Nagy István 
alpolgármester úrhoz, hogy ezzel kapcsolatban mik a tapasztalatok? Jól látják-e el a 
feladatukat, gyorsan kijönnek-e a telefonhívásra? Úgy gondolja, el kellene azon gondolkodni, 
hogy a gyermek háziorvosi ellátás közelebb kerüljön, és a legjobbnak azt tartaná, ha a 
kerületben lenne. A „politikai hozadék” szót használja a tanulmány készítője, és kéri, hogy ezt 
a megfogalmazást javítsák ki.  
Az anyagban vannak pozitív elemek is, többek között, hogy kerületi vezető gondozót 
neveznek ki, tini ambulanciát fognak üzemeltetni. Összességében nem tudja támogatni az 
Egészségtervet.   
 
Dr. Trippon Norbert 
Meglátása szerint egy viszonylag szerény terjedelmű anyagról van szó, aminek jelentős részét 
a helyzetértékelés és a helyzetkép teszi ki és az Egészségterv tartalmi része meglehetősen 
rövid. Nem érti, hogy miért nem lehetet ezt a testületi ülés anyagába beletenni.  
Összességében ez az Egészségterv inkább célkitűzéseket foglal magában, sok általánosságot 
tartalmaz és kevés konkrétumot.  
Az Egészségterv legsúlyosabb állításnak azt tartja, hogy a Károlyi Sándor Kórház fekvőbeteg 
ellátása várhatóan meg fog szűnni. Úgy gondolja, hogy az előterjesztő részéről az lenne a 
legkorrektebb, ha ezt az idézet mondatot kivenné és helyette egy olyan mondatot tenne be az 
anyagba, ami a kórházi ágyszám csökkentése ellen és a kórház megmentése mellett harcol.   
A szakrendeléssel kapcsolatban egyik égetően fontos kérdésre nem ad választ a terv. Kérdése, 
hogy a jövőben ez megmarad önkormányzati kézben a Szakrendelő, vagy állami kézbe fog 
kerülni? Várhatóan mikor születnek meg az ezzel kapcsolatos döntések?  
Az anyagban az olvasható, hogy vannak bizonyos ágazatok ahol kapacitás bőség van és 
vannak olyanok ahol hiány mutatkozik. Erről több konkrétumot vár az előterjesztőtől. Hol van 
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kapacitás bőség és ezzel kapcsolatban készülnek-e lépésekre? Fontosnak tartja megemlíteni, 
hogy a Szakrendelő Európai Uniós pályázatát 2009-ben nyújtották be és 2011-ben bírálták el.   
Problémának tartja, hogy az anyag nagy általánosságban foglalkozik a népbetegségekkel, de a 
konkrét, operatív cselekvéseket nem határozza meg kellő mélységben. Példaként említi a szív 
és érrendszeri betegségeket és a daganatos megbetegedéseket. A csontritkulás 
megbetegedésekkel és az ezzel összefüggő krónikus D vitamin hiánnyal sem foglalkozik az 
anyag. Megítélésük szerint ezekre a kérdésekre legalább csomóponti jelleggel, valamilyen 
mélységben ki kellett volna térni a tervben.  A fogászati ellátással sem foglalkozik kellően a 
terv, holott Magyarországon ez égetően fontos kérdés.  
Kiemeli, hogy az háziorvosi alapellátással is konkrétabban kellene foglalkozni, és az 
Önkormányzatnak konkrétabban kellene cselekedni az újpesti háziorvosok segítése 
érdekében. Az Önkormányzatnál korábban volt egy 30 millió forintos alap a háziorvosok 
támogatására, ami időközben megszűnt. Véleményük szerint újra kellene gondolni ezt a 
kérdést. Ismételten kiemelné a HPV elleni védőoltás kérdését. Többször is szorgalmazták, 
hogy az ingyenes HPV elleni védőoltás „alanyi körét” bővítsék ki.    
Összességében úgy gondolják, hogy bár az előterjesztés ebben a formájában elfogadásra nem 
méltó, de arra mindenképpen alkalmas, hogy égetően fontos kérdéseket napirendre vegyenek.  
 
Nagy István 
Hozzászólásában elmondja, hogy az Egészségterv elkészítését a Semmelweis Egyetem 
Népegészségtani Intézetének nyugalmazott professzora Dr. Makara Péterre és az intézet 
jelenlegi vezetőjére Prof. Dr. Cseh Károlyra bízta, aki a Károlyi Sándor Kórház 
belgyógyászati osztályát is vezeti.  
Pajor képviselő út felszólalása politikai hozadékról beszélt és úgy gondolja, hogy Trippon 
képviselő úr hozzászólása erről szólt. Miután ez egy politikai testület, ezért minden döntésnek 
lehetséges politikai hozadéka is.  
A félreértések elkerülése végett szeretné leszögezni, hogy ez Egészségterv és nem 
Egészségügyi terv. Trippon képviselő úr is azokra a részekre koncentrált, amik nem egy 
Egészségtervnek, hanem egy Egészségügyi tervnek kell, hogy a részét képezze. Ilyen a 
fogászati ellátás, a háziorvosok, a HPV elleni oltás.  
Elhangzott, hogy ez a terv prioritásként az időseket és a fiatalokat célozza meg. Prof. Dr. 
Makara Péter fogalmazta meg egy ilyen felvetésre válaszolva, hogy az az Egészségterv, 
amelyik mindent prioritásként határoz meg, igazából nem Egészségterv.  
Minden tervnek az a mércéje, hogy mennyi valósul meg belőle, ezért találhatók benne olyan 
elképzelések, melyek már rövidtávon megvalósíthatók. Javasolja az előterjesztést elfogadásra.  
Kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a tervben a privatizációra nincs utalás, csak arra, hogy 
a háziorvosi praxisokat privatizálták.  
A gyermekorvosi ügyelettel kapcsolatban elmondja, hogy több kerület együttesen 
közbeszerzés útján választotta ki azt az ellátót, aki Újpesten is végzi a gyermekorvosi 
ügyeletet. Az Önkormányzathoz tudomása szerint nem érkezett ezzel kapcsolatban lakossági 
panasz és az ÁNTSZ részéről sem merült fel semmilyen probléma. 
A kórházban megszűnő fekvőbeteg ellátással kapcsolatban elmondja, hogy felléptek annak 
érdekében, hogy valamilyen fekvőbeteg ellátás maradjon meg Újpesten. Ugyanakkor 
tudomásul kell venni, hogy a krónikus fekvőbeteg ellátásban van ennek a kórháznak a jövője.  
A Szakrendelő sorsával kapcsolatban nem tud nyilatkozni. Jelen pillanatban a törvény 
kimondja, hogy a szakrendelők is állami fenntartású intézményekké válnak. Wintermantel 
polgármester úr néhány polgármester társával együtt jegyzett egy olyan módosító indítványt, 
ami önkormányzati fenntartásban hagyná a szakrendelőket. Szeptemberben lesz konkrét 
válasz.  
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Valóban vannak osztályok, ahol túlkapacitás mutatkozik, ilyen például a traumatológia és a 
sebészet, ugyanakkor a reumatológia az a terület, ahova nehéz szakembereket találni.  
Az elmúlt évben a Szakrendelő nullszaldósan működött és remélik, hogy ebben az évben is 
kis önkormányzati ráfordítással megfelelően működtethető lesz az intézet. Megjegyzi, hogy 
az idén a Szakrendelőnél bevételkiesés várható, mert a felújítás alatt lesz olyan időszak, 
amikor egy-egy ellátást szüneteltetni kell. Összességében ezt az Egészségtervet elfogadásra 
alkalmasnak tartja.  
 
Wintermantel Zsolt 
Álláspontja szerint, ha egy jól szabályozott, egyértelmű finanszírozási keretek között 
működhet egy szakrendelő, akkor majdnem mindegy, hogy milyen fenntartásban működik. 
Az elmúlt félévben, amióta az Újpesti Önkormányzat a gazdája a Szakrendelőnek, 
nagyságrendekkel több dolog történt a szakrendelőben, mint az elmúlt 20 évben 
összességében. Úgy gondolja, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a 
Szakrendelő elkerülhesse azt a sorsot, amit a szocialista politikusok a Károlyi Sándor 
Kórháznak szántak. Látni, hogy 2003. óta milyen leépítések történtek a kórházban. 
Nyilvánvaló, hogy ezek után iszonyatos energiákat és lobbit igényelt, hogy Újpesten meg 
lehessen tartani az aktív betegellátást. Mindenkit arra kér, hogy próbáljon higgadtan, a tények 
mentén maradni. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.     
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
116/2012.(V.24.) határozata  Újpest Egészségtervének elfogadásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 
„Egészséges Újpest” Egészségtervet. 
(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 

4. Átfogó értékelés Budapest IV. ker. Újpest 2011. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről 

 Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 
 
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 
117/2012.(V.24.) határozata a Budapest IV. ker. Újpest 2011. évi gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi tevékenységéről szóló átfogó értékeléséről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2011 évi 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásról készült átfogó értékelést. (17 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

5. Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójának megválasztására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 
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Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
118/2012.(V.24.) határozata az Újpesti Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztásáról  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Újpesti Városgondnokság Kft.) 
alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
1. az Újpesti Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójává 2012. június 1. napjától kezdődően 

2013. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja a QuercusTax 
Könyvvizsgáló és Adószakértő Kft.-t (székhelye: 1044 Budapest, Béla u. 28., MKVK 
nyilv. szám: 002428, a könyvvizsgálatért felelős Dr. Kálmán Zoltán PhD. 
könyvvizsgáló, MKVK nyilv. szám: 006035). A könyvvizsgáló díjazása: 125.000,- 
Ft+áfa/hó. 

2. felhívja az Újpesti Városgondnokság Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a 
szükséges intézkedéseket a fenti változás cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és 
okiratok aláírására. (12 igen, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 

6. Javaslat az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
119/2012.(V.24.) határozata az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának 
megválasztásáról  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Újpesti Egészségügyi 
Nonprofit Kft.) alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
1. az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójává 2012. június 1. napjától 

kezdődően 2013. május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az 
AUDIT-LINE Kft.-t (székhelye: 1107 Budapest, Balkán utca 12. fszt. 1. MKVK nyilv. 
szám: 000030, a könyvvizsgálatért felelős Eszenyiné Fekete Ágnes Zsuzsanna, 
könyvvizsgáló, MKVK nyilv. szám: 003172). A könyvvizsgáló díjazása: 150.000,- 
Ft+áfa/hó. 

2. felhívja az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye 
meg a szükséges intézkedéseket a fenti változás cégbírósági átvezettetése érdekében. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti alapítói határozat végrehajtása 
érdekében szükséges intézkedések megtételére, a szükséges jognyilatkozatok kiadására, és 
okiratok aláírására. (12 igen, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. május 31 
 
 

7. Előterjesztés intézményvezetők kinevezése tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a Képviselő-testülete, hogy minden érintett hozzájárult a nyílt ülésen való 
tárgyaláshoz.  
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy a pályázók felsorolásánál kimaradt, hogy az Ambrus Óvoda 
– Vörösmarty Tagóvoda vezetői álláshelyére Pappné Medgyes Ildikó is benyújtotta 
pályázatát, amit a Kulturális és Oktatási Bizottság érvénytelennek minősített az előzetes 
értékelés során.  
Koronka elnök úr távollétében kérésére ismereti a bizottsági ülésen kialakult javaslatot. A 
pályázókat a bizottság meghallgatta és javasolta a Képviselő-testületnek Mező János úr 
megbízását az Angol Tagozatos Általános Iskola igazgatói teendőinek ellátására, Tóthné 
Nyiszteruk Hilda megbízását a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatói 
teendőinek ellátására, Majzik Ferencné megbízását a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda 
vezetői teendőinek ellátására, Váczi Lajosné megbízását a Viola Óvoda vezetői teendőinek 
ellátására, Markoja Lászlóné megbízását az Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda vezetői 
teendőinek ellátására.  
 
Dr. Dabous Fayez 
Ismerteti a Káposztásmegyeri Részönkormányzat álláspontját, mely szerint az áprilisi ülésen a 
Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda vezetői teendőinek ellátására érkezett pályázatot, valamint a  
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatói teendőinek ellátására érkezett 
pályázatot megtárgyalták és mind a két pályázó kinevezését javasolják a Képviselő-
testületnek.    
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat külön-külön 
intézmények szerint. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
120/2012.(V.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Angol Tagozatos Általános Iskola igazgatói 
teendőinek ellátásával G 11 közalkalmazotti besorolással 2012. augusztus 1-jétől – 2017. 
július 31-ig terjedő időtartamra Mező Jánost bízza meg. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. 07. 31. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
121/2012.(V.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 
igazgatói teendőinek ellátásával I 10 közalkalmazotti besorolással 2012. augusztus 1-jétől – 
2017. július 31-ig terjedő időtartamra Tóthné Nyiszteruk Hildát bízza meg.  
(17 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. 07. 31. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
122/2012.(V.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Park Óvoda – Lakkozó Tagóvoda vezetői teendőinek 
ellátásával G 14 közalkalmazotti besorolással 2012. augusztus 1-jétől – 2017. július 31-ig 
terjedő időtartamra Majzik Ferencnét bízza meg. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. 07. 31. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
123/2012.(V.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Viola Óvoda vezetői teendőinek ellátásával G 12 
közalkalmazotti besorolással 2012. augusztus 1-jétől – 2017. július 31-ig terjedő időtartamra 
Váczi Lajosnét bízza meg. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. 07. 31. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
124/2012.(V.24.) határozata intézményvezetői pályázatról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pappné Medgyes Ildikónak az Ambrus Óvoda – 
Vörösmarty Tagóvoda vezetői álláshelyére benyújtott pályázata érvénytelen, tekintettel 
arra, hogy nem felel meg a jogszabályi előírásoknak és a pályázati kiírásnak. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. 07. 31. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
125/2012.(V.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda vezetői 
teendőinek ellátásával G 10 közalkalmazotti besorolással 2012. augusztus 1-jétől – 2017. 
július 31-ig terjedő időtartamra Markoja Lászlónét bízza meg. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. 07. 31. 
 
 
Az elnök gratulál a kinevezett intézményvezetőknek.  
 
 

S Z Ü N E T 
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Napirend módosítás 
 
Wintermantel Zsolt 
A szünetben kiosztásra került a bevezetőben említett BKISZ projekttel kapcsolatos 
nyilatkozat, amelyet az egyebek előtti új 21-es napirendként javasol megtárgyalni. Észrevétel 
nem lévén szavazásra teszi fel a módosított napirendet.     
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
126/2012.(V.24.) határozata a napirend módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Európai Uniós csatorna beruházás támogatására 
vonatkozó előterjesztést 21. pontként napirendre veszi. (14 igen) 
 
 

8. Javaslat a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével 
kapcsolatos díjakról szóló 14/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor  
Az elmúlt egy év tapasztalatából kérdezi, hogy hány ilyen jellegű megkeresés érkezett az 
Önkormányzathoz?  
 
Wintermantel Zsolt 
A díszterem használatára egy kérelem érkezett, egy kérelemnek adtak helyt és a kérelmező 
befizette a díjat. A módosításra azért van szükség, mert a díszterem átrendezése, felemészti 
azt az összeget, amelyet ezért a szolgáltatásért kér az Önkormányzat.  
 
Pajor Tibor  
Álláspontja szerint az lenne a jó megoldás, ha mindenkinek egységes feltételeket tudnának 
biztosítani. Úgy gondolja, van egy kialakított Házasságkötő terem és nincs szükség arra, hogy 
a Dísztermet erre a célra igénybe vegyék, főleg akkor, ha ezt csak komoly összeg 
megfizetéséért lehetséges.  
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.  
 
A Képviselő-testület elfogadja a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésével kapcsolatos díjakról szóló – módosított - 14/2011. (II.28.) önkormányzati 
rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 31/2012.(V.29.) önkormányzati 
rendeletét. Az Újpestiek eddigi kedvezménye természetesen változatlanul megmarad. 
(12 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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9. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester  

 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi 
fel a rendelet tervezetet. 
 
A Képviselő-testület elfogadja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 32./2012. (V.29.) önkormányzati rendeletét.  
(12 igen, 1 nem. 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

10. Hozzájárulás szociális alapszolgáltatásként nyújtott házi segítségnyújtáshoz 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Kérdése, hogy milyen információval rendelkezik az Önkormányzat erről a cégről? 
Megpróbált utána nézni, de kevés adatot talált és szeretne többet megtudni róluk, mielőtt 
szerződést köt velük az Önkormányzat.  
 
Wintermantel Zsolt 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy ez nem szerződés, hanem egy hozzájárulás ahhoz, hogy 
ezt a tevékenységet végezhessék Újpest területén. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
127/2012.(V.24.) határozata szociális alapszolgáltatásként nyújtott házi 
segítségnyújtásról 
A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Auxi-Populus Nonprofit Kft. Újpest 
közigazgatási területén szociális alapszolgáltatás keretébe tartozó házi segítségnyújtást 
végezzen. (15 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

11. Javaslat további OVI-Foci pályák építésére pályázati úton 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester  

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Tájékoztatásként elmondja, hogy az 
elmúlt hét folyamán mind a hat korábban megszavazott pálya átadására sor került az 
intézmények örömére. Nagy igény mutatkozott további OVI-Foci pályák építésére, és ennek 
szeretne eleget tenni abban, hogy a következő évi pályázaton részt tudjon venni az 
Önkormányzat. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.   
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
128/2012.(V.24.) határozata további OVI-Foci pályák építéséről 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ovi-
Foci Közhasznú Alapítvány lebonyolításában megvalósuló sportszakmai programot. A 
program kerületi megvalósítása érdekében az Önkormányzat hat önkormányzati óvodában 
óvodánként legfeljebb bruttó 2.850.000,- Ft önrészt biztosít – multifunkcionális sportpálya 
építés, eszközkészlet átadás, tanfolyam lebonyolítás – a 2012. évi költségvetési tartalék 
terhére.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására, valamint a program további végrehajtásához – együttműködve az Ovi-Foci 
Közhasznú Alapítvánnyal– az új helyszínek kiválasztására. (15 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

12. Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézménye Alapító Okiratának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
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 
129/2012.(V.24.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézménye Alapító Okiratának módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézménye Alapító Okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. (13 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 

13. Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
130/2012.(V.24.) határozata Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézménye Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja.  
(13 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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14. Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézménye és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek között 
megkötésre kerülő Munkamegosztási megállapodás elfogadására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
131/2012.(V.24.) határozata Munkamegosztási megállapodás elfogadásáról 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézménye és a hozzá rendelt önállóan működő költségvetési szervek között 
kötendő, a mellékletben szereplő Munkamegosztási Megállapodást jóváhagyja, s 
felhatalmazza az érintett intézmények vezetőit a Munkamegosztási Megállapodás 
megkötésére. (13 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: folyamatos 
 
 

15. Előterjesztés a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ átszervezésével 
kapcsolatos végleges döntés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat Oktatási Bizottsága tárgyalta a 
kérdést és a későbbi napirendekhez is kapcsolódva megállapította, hogy az Önkormányzat 
által tervezet módosítás nem ütközik a Főváros Közoktatás Fejlesztési Tervébe.  
 
Belán Beatrix 
Az Oktatási Bizottságon egy hosszabb szakmai vitán vannak túl. Már a szándéknyilatkozatkor 
jelezte, hogy a tagintézménnyé válás a jelenlegi kéttannyelvű általános iskolának számukra 
nem a legjobb megoldás. Nem értettek egyet az alapdöntéssel sem, de jelenleg önkormányzati 
képviselőként, abban a jogi környezetben kell a lehető legjobb döntést meghozni, amiben 
jelenleg vannak. Ennek ellenére úgy érzi és kölcsönösen nem tudták egymást meggyőzni a 
szakbizottságon. Véleményük szerint a több lehetséges alternatíva közül, az önálló 
intézményként való működése az iskolának, pontosan ugyan olyan lehetőség, mint a tagosítás. 
Szakmailag úgy gondolják nagyobb garanciát jelent, hogy a megkezdett programot 
folytathassák, és úgy érzik, hogy nem volt olyan objektív szakmai érv, ami a két lehetőség 
közül az egyiket vagy a másikat jobban indokolta volna. Az előterjesztőnek még egyszer 
megfontolásra javasolja az eredeti előterjesztés fenntartását. Szeretné megköszönni, hogy az 
eredeti javaslathoz képest a gyermekvédelmi felelősökkel kapcsolatban, az érintettek, illetve a 
szakbizottsági észrevételek kapcsán egy olyan megoldás látszik kibontakozni, ami véleménye 
szerint elfogadhatóbb. Kéri, hogy a szavazás pontonként történjen.  
 
Pajor Tibor 
Úgy gondolja, hogy az oktatási intézmények akkor működhetnek a legjobban, ha 
önállóságukat megtartják. Az önállóságnak sok fajtája van, többek között szakmai, 
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személyzeti, gazdasági. Az oktatási intézmények önmagukba pedagógiai műhelyek és a 
tanártól a takarítóig mindenkinek meg van a feladata, összehangoltan végzik munkájukat. 
Újpesten kialakult egy oktatási rendszer, amit sajnos már az előző ciklus is elkezdett 
átalakítgatni és a jelenlegi városvezetés is ezt folytatja. Véleménye szerint rossz irányba 
mennek Újpesten az oktatással kapcsolatos dolgok. Az előző Oktatási Bizottsági ülésen is 
kitűnt, hogy mekkora feszültség van az intézményekben, hiszen az igazgatók nem tudják mi 
lesz az iskola sorsa. Nem fogja támogatni az előterjesztést. Véleménye szerint nem biztos, 
hogy az Oktatási Bizottság jól döntött, amikor a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta 
ezeket az átszervezéseket. Példaként említi, hogy az ülés elején a Gyermekház Alapítvány 
napirendre került előterjesztésével kapcsolatban elmondja, hogy annak idején átadtuk ezeket 
az iskolákat az alapítványnak és látható, hogy mi lett belőle.   
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Úgy gondolja, hogy az Oktatási Bizottság szakmai döntést hozott a keddi ülésén. Az 
Önkormányzat saját fenntartásában működő intézményei optimális szervezeti kialakításához 
kapcsolódóan nem vonna párhuzamot a Gyermekház Alapítvánnyal és semmilyen más 
fenntartó által működtetett intézményben folyó munkával. Mindezek mellett úgy gondolja, 
hogy a kulturális, gazdasági, demográfiai környezet folyamatosan változik. Az Önkormányzat 
feladata, hogy ebben a változó környezetben megteremtsék azt a keretet, ami mellett az 
általuk kívánt célt az Önkormányzat intézményei a lehető legoptimálisabban és legnagyobb 
eredménnyel érjék el.  
A bizottsági ülésen is elmondta, hogy két opció közül lehet választani. Úgy gondolja, amikor 
egy oktatási intézmény egy másik oktatási intézménnyel együttműködik, fejlődési lehetőségek 
is teremt. Álláspontjuk szerint ez a szervezeti megoldás jobban szolgálja azt a célt, hogy ez az 
intézmény újpesti beiskolázási körzetűként kizárólag az újpesti gyermekek színvonalas 
oktatását segítse. Így a módosító javaslatot az alapjavaslatba nem tudja befogadni.  
 
Wintermantel Zsolt 
Álláspontja szerint egy városvezetés feladata, hogy a mindenkori körülményekhez igazodva 
döntéseket hozzon. Úgy gondolja, hogy változásokra szüksége van, ami felelősséggel jár és 
adott esetben konfliktusokkal, de a végén döntésre kell jutni.  
Jelenleg az országban szociális területen, oktatási területen, igazgatásszervezési területen 
számos változás van. Egy ilyen átszervezés kapcsán azonban azt is mérlegelni kell, hogy a 
kívülről megjelenő változásokhoz hogy próbálnak a lehető legjobb döntéssel hozzájárulni. 
Jelen pillanatban a Két Tanítási Nyelű Általános Iskola nem önálló és ez biztosította azt a 
lehetőséget, hogy egész Újpest legyen a beiskolázási körzete. Megítélésük szerint abban az 
esetben, ha „egyszerű” önálló általános iskolává tennék, nagyságrendekkel csökkentenék ezt a 
lehetőséget. Úgy gondolja, hogy egy elit képzést nyújtó, az országos ranglistán előkelő helyen 
szereplő gimnázium tagintézményeként az eddigi magas színvonalú képzést nyújtó intézmény 
sokkal jobb helyzetbe kerülne.  
A másik érv, ha önálló intézményként működne tovább, akkor csak megbízott igazgató lenne 
az iskola élén, és jövőre a Kormányhivatal által kiírt pályázaton kellene megmérettetnie 
magát, amit az igazgató nő készséggel vállalt, mert bízik a szakmai tudásában. Egy olyan 
változásnál, amikor adott esetben az állam veszi át az oktatásigazgatási feladatokat, nagyon 
fontos, hogy egy teljes jogkörrel és hosszabb időre kinevezett igazgató vezesse az intézményt, 
ne egy megbízott igazgató. Ez a két érv döntő volt, és úgy gondolja a városvezetés, hogy ez a 
helyes irány. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat külön-
külön pontonként.  
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
132/2012.(V.24.) határozatai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
átszervezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
Bölcsőde az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézményének telephelyeként működjön 
tovább Hajló Bölcsőde néven, 2012. augusztus 31-től. (11 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
133/2012.(V.24.) határozatai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
átszervezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
Óvoda – Óceán Tagóvoda önálló intézményként működjön, Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán 
Tagóvoda néven, 2012. augusztus 31-től. ((16 igen) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
134/2012.(V.24.) határozatai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
átszervezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (17) 
bekezdése alapján a Karinthy Frigyes Óvoda – Óceán Tagóvodában vezetői beosztás 
ellátására szóló helyettesi megbízást ad Kurucz Gyuláné részére a nyilvános pályázat kiírása 
nélkül, egy éves időtartamra. (16 igen) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
135/2012.(V.24.) határozatai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
átszervezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
Általános Iskola a jelenlegi Babits Mihály Gimnázium tagintézményeként működjön Babits 
Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola néven 2012. augusztus 31-től. (12 igen, 3 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
136/2012.(V.24.) határozatai a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
átszervezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
keretein belül tevékenykedő gyermekvédelmi felelősök 2012. augusztus 31-től a Gazdasági 
Intézmény önálló csoportjában dolgozzanak tovább, a szakmai irányítást a Művelődési és 
Oktatási Osztály lássa el. (16 igen) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
 

16. Javaslat a közművelődési intézmények szervezeti és funkcionális átalakítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Belán Beatrix 
Úgy gondolja, hogy bizonyos fajta átalakítás és a források hatékony felhasználása valóban jó 
cél, ennek ellenére ezzel a formával azért nem tud egyetérteni, mert a sport és kulturális 
ingatlanok konkrét ingatlanüzemeltetésének és a szakmai részének, ide értve a művelődési, 
kulturális, sport szervezési feladatoknak a két külön szervezethez való tétele nem a 
legszerencsésebb szakmailag. Amikor első alkalommal tárgyalta a bizottság és a testület, ott 
még önálló ÁMK-ról volt szó, itt viszont már nem, ezért jelen formájában nem tudják 
támogatni.  
 
Pajor Tibor 
Nem támogatja ezt az előterjesztést, mert úgy gondolja, hogy ennek a három intézménynek az 
összevonása nem célszerű. Azokat a problémákat, melyeket a bizottságon felmerültek némi 
egyeztetéssel meg lehetne oldani.  
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
137/2012.(V.24.) határozata az újpesti közművelődési intézmények szervezeti és 
funkcionális átalakításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:  

1. a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ, az Ady Endre Művelődési 
Központ, és az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont összevonásával létrehozza 
az Újpesti Kulturális Központot, a mellékletben szereplő szervezeti ábrának 
megfelelően, 2012. augusztus 31-i hatállyal; 

2. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (17) bekezdése alapján az 
Újpesti Kulturális Központban vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást 
ad Török Rita részére, nyilvános pályázat kiírása nélkül, egy éves időtartamra. 
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3. A sport- és rekreációs célú ingatlanokat 2012. augusztus 31. után a Közszolgáltatási 
Szerződés keretében az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. lássa el, a Polgármesteri Hivatal 
szakmailag illetékes osztályának irányításával. 

(12 igen, 4 nem) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 

17. Előterjesztés a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium 
átszervezésével kapcsolatos végleges döntés tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzaat Képviselő-testületének 
138/2012.(V.24.) határozata a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és 
Gimnázium átszervezéséről 
 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium többcélú intézményt 
átalakítja Bródy Imre Gimnáziummá. 

2. a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII.   
törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 5. § (17) bekezdése alapján 
Bródy Imre Gimnáziumban vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízást ad 
Giczy Béla részére a szervezési feladatainak ellátására nyilvános pályázat kiírása 
nélkül, egy éves időtartamra; 

3. felkéri a Polgármestert az új intézmény Alapító okiratának, a megszűnő intézmény 
Megszüntető okiratának aláírására. 

(12 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján  
Határidő: 2012. május 31. 
 
 

18. Előterjesztés az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésével kapcsolatos 
végleges döntés tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Fenntartja a korábbi álláspontját, hogy az lenne a helyes megoldás, hogy a jelenlegi épületet 
újítanák fel, hogy megfeleljen a kívánalmaknak. Az átköltöztetést nem tartja jó megoldásnak.  
A nevelőtestület véleményében kinyilvánította, hogy nem tudja elfogadni az átszervezésről 
szóló tervet és az Iskolaszék is fenntartásokkal fogadja. Álláspontja szerint, amennyiben az 
Önkormányzat át kíván szervezni valamit, előre adjon róla tájékoztatást.  
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Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
139/2012.(V.24.) határozata az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésére a Budapest 
IV. kerület István út 17-19. számú épületben. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

1. az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola székhelyét áthelyezi 2012. augusztus 31-vel a 
Budapest IV. kerület, István út 17-19. számú épületbe; 

2. felkéri a Polgármestert az új intézmény Alapító okiratának, és az Alapító okiratot 
módosító okiratának aláírására. 

(12 igen, 1 nem, 3 nem) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján  
Határidő: 2012. május 31. 
 
 

19. Előterjesztés a Pozsonyi ltp. Óvoda, Aradi Óvoda tagóvodájaként való 
működtetéssel kapcsolatos végleges döntés tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
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 
140/2012.(V.24.) határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Pozsonyi ltp. Óvoda Aradi Óvoda tagóvodájaként való 
működtetéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  
1. a Pozsony ltp. Óvoda az Aradi Óvoda tagóvodájaként működjön 2012. augusztus 1-től; 
2. az óvoda neve: Aradi Óvoda – Csányi és Pozsonyi Tagóvoda legyen; 
3. Felkéri a Polgármestert az új intézmény Alapító okiratának, a beolvadó intézmény    

Megszüntető okiratának és az Alapító okiratot módosító okiratának aláírására. 
(14 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2012. május 31. 
 
 
 

20. Előterjesztés állattartási bírság fellebbezésének elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 
 

Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot.  
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
141/2012.(V.24.) határozata állattartási bírság fellebbezésének elbírálásáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az elsőfokú hatóság által Pintér Józsefné, 1043. Bp. 
Bocskai u. 5/A. B. lh. fszt. 1. szám alatti lakos állattartási ügyében indult végrehajtási 
eljárásban 2012. április 4-én hozott  25714/2012. számú és eljárási bírságot kiszabó végzését 
hatályában fenntartja és Pintér Józsefné fellebbezését elutasítja. (16 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 

 
 

21. Európai Uniós csatorna beruházás támogatása 
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésében elmondja, hogy kiosztásra került az a nyilatkozat, amelyben vállalja az 
Önkormányzat, hogy amennyiben a konkrét kivitelezési munkálatokon túlmenően felújítást 
igényel az Önkormányzat, akkor azt vállalja. Előzetes felmérés alapján úgy tűnik, hogy 
megfelelő lesz a beruházás kapcsán történő helyreállítás és az Önkormányzatnak nem jelent 
többletköltséget. Amennyiben ez mégis többletigényt jelentene, akkor a Képviselő-testületnek 
dönteni kell és az aktuális költségvetésbe kell illeszteni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
142/2012.(V.24.) határozata az Európai Uniós csatorna beruházás támogatására 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a BKISZ projekt keretében megvalósuló 
csatornaépítési munkákhoz kapcsolódó, útburkolati helyreállítás jellegétől függő kerületi 
vállalások tárgyú Nyilatkozat aláírására. 
(15 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

22. Egyebek  
 

Javaslat Újpest Önkormányzata 2012. évi Közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy az anyag azért került a helyszínen kiosztásra, mert a kollégák 
elkezdték a közbeszerzési tervben eredendően felvett HPV vakcina beszerzésére vonatkozó 
eljárást előkészíteni, és eközben észlelték, hogy a meghirdetett eljárásrenddel nem lehet 
lebonyolítani, mivel a potenciálisan részt vevő cégek nem tartoznak a KKV szektorba. Ezért 
nyílt eljárást kell lebonyolítani a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás helyet.  
A másik ok, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság döntött korábban az idei évi  
intézmény felújításokról és a Gazdasági Intézmény jelezte, hogy a Pozsonyi Bölcsőde és a 
Virág Óvoda esetében a bizottság által most illetve az elmúlt évben jóváhagyott, de az idei 
évre áthúzódott munkálatok meghaladják a közbeszerzési értékhatárt. Ebben az esetekben 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás lebonyolítására van szükség. Ehhez viszont ezeket fel 
kell venni az Önkormányzat Közbeszerzési tervébe.  
 



 23 

Wintermantel Zsolt 
Észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
143/2012.(V.24.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
2012. évi Közbeszerzési tervének módosításáról 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
2012. évi Közbeszerzési Tervének módosítását elfogadja. (12 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Javaslat a Civil, Táborozási és Sport Alapból történő támogatások elfogadására 
alapítványok javára 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
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 
144/2012.(V.24.) határozata a Civil, Táborozási és Sport Alapból történő támogatások 
elfogadásáról  
Bp. Főváros IV. ker. Újpest Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta 
és úgy dönt, hogy az alábbi alapítványok részesüljenek támogatásban a Civil, Táborozási, 
illetve Sport Alapból: 
 
Civil Alapból: 
Humanitas Kulturális Alapítvány               200.000,-Ft 
Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány              350.000,-Ft 
Parasportpress Jövőjéért Közhasznú Alapítvány               150.000,-Ft 
Szatmári Antal Alapítvány     150.000,-Ft 
Tündérszem Alapítvány                                                        100.000,-Ft 
Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány              300.000,-Ft 
  
Táborozási Alapból: 
Kis Szent Teréz Ifjúsági Centrum Alapítvány                        28.000,-Ft 
Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány              375.600,-Ft 
 
Sport Alapból: 
Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány              100.000,-Ft 
 
(16 igen) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester   
Határidő: 2012. június 29. 
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Javaslat a PRO PARVULO Gyermekgyógyászati és Szolgáltató Bt. nevében Dr. 
Péter Ágnes kérelme Bt. megszüntetésére és új feladat ellátási szerződés 
megkötésére 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
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 
145/2012.(V.24.) határozata feladat ellátási szerződés módosításáról  
1. A Képviselő-testület hozzájárul 2012. június 30. napjával a PRO PARVULO 
Gyermekgyógyászati és Szolgáltató Bt nevében Dr. Péter Ágnes gyermek háziorvossal 2003. 
szeptember 23. napján kötött feladat ellátási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetéséhez. 
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. július 1. napjával a Péter Pediater Korlátolt 
Felelősségű Társaság nevében Dr. Péter Ágnes gyermek háziorvossal feladat ellátási 
szerződést köt. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. (16 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2012. 07. 01. 
 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 146-149/2012. (V.24.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert   
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


