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Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest  Önkormányzat Képviselő-testülete            
2011. február 8-án (kedden) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal   

(Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott rendkívüli ülésének 
jegyzőkönyvéből 

 
 
A képviselők közül jelen vannak:  

Bartók Béla  Koronka Lajos Perneczky László   
Balázs Erzsébet, Nagy István   Rádi Attila    
Dr.Dabous Fayez Németh Edit Éva Szalma Botond   
Hladony Sándor Ozsváth Kálmán Wintermantel Zsolt  
Jókay Attila  Páli József Pál   

(14 fő) 
    

Az ülésre később  érkezett: - 
 
Az ülésről távol van: Szabó Gábor, Dr. Trippon Norbert, Belán Beatrix, Farkas István, 
Horváth Imre, Pajor Tibor, Dr. Szabó Béla, 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 
 Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

Dr. Vitáris Edit jegyző 
Dr. Varga Zsolt a Gazdasági Igazgatóság igazgatója 
Kucsera Tamás Gergely Emberi Erőforrás Főosztály vezetője  
Hudák Edina Költségvetési Osztály vezetője 
Mátésné Pataki Ágnes Művelődési és Oktatási Osztály vezetője 
Tolnai Attila Gyermek, Ifjúsági és Sport Osztály  
T. Kovács Beáta, az Adóigazgatási Osztály vezetője,  
Dr. Dallos Andrea a Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Dr. Márkus Györgyi az Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Úti M. Attila, a Városüzemeltetési Főosztály vezetője,  
Királyné Kiss Erzsébet a Káposztásmegyeri Kirendeltség vezetője, 
Marosi Csilla, az Okmányügyi Osztály vezetője, 
Kókai Istvánné,  a Gyermek Ifjúsági és Sport Osztály vezetője,   
Mike Józsefné, az Általános Igazgatási Osztályvezetője, 
Dobos Tiborné, a Szabálysértési Osztály vezetője, 
Petruska Jenőné, a Gyámhivatal vezetője, 
Dr. Mihályi Zsolt a Lakásügyi Osztály vezetője 
Somogyi Éva a Szociális Főosztály vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda vezetője 
Bedő József Újpesti Közterület-felügyelet vezetője 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Osztály vezetője 
Köblös Anita referens 
Krizsik Alfonz referens 
Magas Gábor referens 
Varga Zalán referens 
Síkné Papp Rita referens 
Díszpolgárok, „Újpestért díj” kitüntetettek, Médiák, 
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Wintermantel Zsolt 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 14 főben. 
 
Perneczky László 
Sérelmezi, hogy nem kapott tájékoztatást a mai rendkívüli ülés anyagával kapcsolatban. 
Vélelmezi, hogy ma át is adják a díjat. Az első napirendi ponton nem kíván részt venni, csak 
az ünnepélyes díjátadón. A második napirendi ponttal kapcsolatban majd kifejti véleményét. 
 
Wintermantel Zsolt 
Arra kéri Perneczky urat, hogy a képviselői esküjének megfelelően végezze a munkáját, de 
szabadon távozhat, amennyiben úgy dönt. Szavazásra teszi fel a Képviselő-testületnek a 
napirendet. 
 
31/2011. (II.08.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Személyi javaslat a Semsey Aladár Újpesti Életműdíjra  
 

2. Javaslat járóbeteg-szakellátás fővárosi fenntartásból történő átvételére 
 

3. Egyebek 
(13 igen) 
 
 

1. Személyi javaslat a Semsey Aladár Újpesti Életműdíjra  
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 27-i ülésén bővítette a testület 
által korábban létrehozott kitüntetések és elismerések körét és megalkotta a Semsey Aladár 
Újpesti Életműdíjról szóló rendeletet. Ahogy azt 2011. január 6-án Újpest kiválóságai előtt 
tartott fogadáson bejelentette, elsőként erre a díjra Dr. Derce Tamás volt újpesti polgármestert 
javasolja. Derce Tamás újpesti lokálpatriótaként hosszú időn át volt szülővárosának vezetője, 
és 5 cikluson keresztül elsöprő többséggel lett polgármester. Minden Újpesti polgármestere 
kívánt lenne és azzá is vált. A bizalomnál, melyet 20 éven át kiérdemelt, nagyobb elismerést 
egy városvezető nem is kívánhat magának. Nagy formátumú személyiség, akinek ott a helye 
Újpest kiemelkedő vezetői között. Úgy lett országosan ismert politikus, hogy csak helyben, 
Újpesten tevékenykedett az újpestiekért.  
Felkéri a Polgármesteri Hivatal munkatársát Krizsik Alfonzot, hogy ismertesse Dr. Derce 
Tamás életútját.  
 
Dr. Somos András Újpest Díszpolgára 
Személyes élményeit osztja meg a jelenlévőkkel. Derce Tamás a civil társadalomért sokat tett, 
és minden segítséget megadott a szerveződéséhez Újpesten. Példaként említi, ha egy ember az 
életében, egy városért meg tesz valamint, és ez valóban olyan teljesítmény volt, amit meg kell 
becsülni, arra illik emlékezni, akkor is, ha változnak az idők.  
Úgy gondolja, hogy helyes, ha díjat alapítanak és az is helyes, ha akkor alapítják, amikor még 
személyesen át tudja venni a díjazott. Álláspontja szerint egy ilyen díj átadását ne zavarja más 
körülmény, próbálják meg politikamentesen átadni. Derce Tamás a választásokon mindig 
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elsöprő győzelmet aratott. Úgy gondolja, ennek van üzenetet, ez nem véletlenül történt így, 
valószínűleg amit 20 év alatt tett az újpestieknek tetszett. A testületet a díj odaítélésénél az 
vezérelje, hogy megérdemli, vagy nem érdemli meg a kitüntetést. 
Több olyan díj van, amihez egy nagyobb összegű pénzösszeg vagy járadék jár. A díjazottnak 
kell mérlegelni, hogy ezt az adott összeget mire fordítja. Álláspontja szerint, ha a kitüntetett 
olyan anyagi helyzetben van, hogy nincs rászorulva arra, hogy ezt az összeget felvegye, de 
örül a kitüntetésnek, akkor az a helyes gesztus, ha ebből alapítványt hoz létre. Jó döntésnek 
tartja, hogy Derce Tamásnak is ez a célja.  
 
Wintermantel Zsolt 
Bejelenti, hogy Derce Tamás polgármester úr jelezte, hogy a szavazás után szólni kíván. 
Szavazásra teszi fel a Képviselő-testületnek a határozati javaslatot, miszerint a Semsey Aladár 
Újpesti Életműdíjat Dr. Derce Tamás Újpest volt polgármesterének ítéli oda.  
  
32/2011. (II.08.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a 10/2011.(I.31.) önkormányzati rendelet alapján úgy dönt, hogy a 
Semsey Aladár Újpesti Életműdíjat Dr. Derce Tamás volt újpesti polgármesternek ítéli 
oda. (12 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011.áptilis 5. 
 
Wintermantel Zsolt 
Elsőként gratulál a kitüntetettnek. 
 
Dr. Derce Tamás 
Az elmúlt napokban dicséretben és szidásban is volt része. Semsey Aladárt Újpest valaha élt 
legnagyobb polgármesterének tartja. Többször hangsúlyozta, hogy egy embernek annál több 
nem kell, hogy ott lehet polgármester, ahol született. Néhányszor azt is elmondta, hogy nem 
akar díszpolgár lenni. Ennek egyszerű oka van. 20 éven keresztül semmi mást nem tett, csak 
végezte a feladatát, hiszen ezért választották meg polgármesternek. Úgy fogta fel, hogy Újpest 
területe régen a Károlyi családé volt és ma a grófot Újpest polgárai helyettesítik és ő ezeknek 
a „grófoknak a számtartó tisztje”.  
Mikor meghallotta, hogy általa nagyra becsült Semsey Aladár nevéhez fűződő Életműdíjra 
jelölik, hozzá hasonlítják, nagyon örült, hiszen ezzel Semsey Aladár szintjére emelték.  
A díjjal járó pénzt elfogadja és azonnal egy gyerekekről szóló alapítványt hoz létre. 
Számtalanszor elmondta, hogy „a rendszerváltás igazi vesztesei a gyerekek. Ők védtelenek és 
nekünk vannak kiszolgáltatva. Sok tehetséges gyerek kallódik el, mert nem kap a 
társadalomtól segítséget”. Az alapítvány névadója Károlyi család tagja Kornis Clarisse grófnő 
hozta létre az Első Budapesti Gyermekmenhely Egyletet.  
A létrehozni kívánt alapítvány neve Clarisse Újpest Gyermekeiért Alapítvány. Az újpesti 
szegény gyerekeknek, az újpesti hátrányos helyzetű tehetséges gyereknek kíván segíteni ezzel 
az alapítvánnyal. Tudatában van annak, hogy a díjjal járó pénzösszeg  nem elég erre a célra, 
de ismertségét, elfogadottságát felhasználva, reméli, hogy másokat is rá tud bírna arra, hogy 
ebbe az alapítványba befizessen. Ez az alapítvány azért jöhetett létre, mert az Újpesti 
Önkormányzat ezt a kitüntetést létrehozta és „odatette” mellé az összeget is. A kurátori 
feladatok ellátására Fericsán Kálmánt, az Újpesti Városvédő Egyesület tagját, Bartók Bélát, a 
FIDESZ frakcióvezetőjét és Belán Beatrix képviselő asszonyt kéri fel. Az ő szerepe 
mindössze annyi, hogy az Önkormányzat által adott lehetőséggel létrehozza az alapítványt, és 
próbáljon további pénzt szerezni annak javára. Végezetül még egyszer megköszöni a díjat. 
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Wintermantel Zsolt 
Örömmel tapasztalja, hogy a sajtó ilyen széles nyilvánossága megjelent az ülésen. Bízik 
abban, hogy mai itt valamennyien egy pici szeletét megismerhették annak, hogy mitől erős az 
újpesti közösség. Kihasználva az alkalmat arra bíztat mindenkit, hogy jöjjön el az Újpesti 
Városvédő Egyesület rendezvényeire és ismerjék meg Újpest múltját, vigyék Újpest jó hírét. 
Azt szeretné, ha ennek a díjnak az alapítása, nem az elmúlt másfél hét dicstelenségéről szólna.  
Bejelenti, hogy előre láthatólag a díj átadására, április 5-én kerül sor, ugyanis 1840. április 5-
én írta alá Károlyi István gróf Újpest alapító levelét. Tisztelettel meghív mindenkit erre az 
ünnepélyes díjátadásra. 
 
 

2. Javaslat járóbeteg-szakellátás fővárosi fenntartásból történő átvételére 
Előterjesztő: Nagy István  

 
Nagy István 
Kiegészítésében elmondja, hogy nem szükséges azt a vitát lefolytatni, amit már lefolytattak 
1997 és 1998 fordulóján arról, hogy az Újpesti Önkormányzat átvegye-e a szakrendelőt. 
Akkor az adatok azt mutatták, hogy az átvétel az újpesti lakosság jobb ellátását 
eredményezné.  
Leszögezi, hogy az Újpesti Szakrendelő átvétele nem pénzügyi kérdés, hanem elhatározás 
kérdése. Elkészült az a szakvélemény, ami ennél többet mutat. Konkrétumként elmondja, 
hogy a Szakrendelő működtetésbe vétele az Újpesti Önkormányzatnak havonta 3-4 millió 
forint önkormányzati támogatást jelentene, ami összességében 36-50 millió forint közötti 
összeg évente. Úgy gondolja, hogy az Önkormányzat közel 20 milliárdos költségvetéséhez 
képest ez egy elfogadható, kifizethető összeg. Ugyanakkor tény, hogy a Szakrendelő állapota 
rendkívül leromlott. Az Újpesti Önkormányzat az elmúlt évben politikai állástól függetlenül 
elkötelezetté vált abban, hogy az Újpesti Szakrendelő felújításában részt vesz. Ennek 
érdekében az Újpesti Önkormányzat a Fővárosi Önkormányzattal megállapodást kötött, 
melynek lényege, hogy a Fővárosi Önkormányzat az egészségügyi ellátásban jelenleg már 
nem használt ingatlanokat az Újpesti Önkormányzatnak a tulajdonába adja térítésmentesen, és 
a Jókai utcai Gyermek Szakrendelő, a Fóti úti Tüdőgondozó és a Szülőotthonnak 
hasznosításából való bevétel a Szakrendelő felújítására fordítják. A Főváros azt is kijelentette, 
hogy ennél többet a Szakrendelő felújítására nem kíván biztosítani. Ez a tavalyi fővárosi 
önkormányzati határozat az Újpesti Önkormányzatot kötelezi arra, hogy a Szakrendelő 
felújítása minimum eddig az összeghatárig megtörténjen. Hozzáteszi, hogy a teljes felújítás és 
modern eszközökkel történő felszerelés ennél lényegen nagyobb összegbe fog kerülni. Ez 
egyszeri ráfordításként 2-2,5 milliárd forintot jelentene, és akkor mondhatnánk el, hogy olyan 
Szakrendelője van Újpestnek, amely a kor összes követelményeinek megfelel.  
Az állítását arra alapozza, hogy a fővárosban néhány kivétellel a szakrendelők túlnyomó 
részét, már a kerületi önkormányzatok saját működtetésbe vették. Ahol ez megtörtént, ott 
kiderült, hogy a helyi önkormányzat hatékonyabban, gazdaságosabban sőt „nyereséggel” 
tudta működtetni a szakrendelőjét. Ezek alapján ajánlja a Képviselő-testület figyelmébe a 
szakrendelő átvételének a kérdést és kéri támogatásukat.  
 
Wintermantel Zsolt 
Nagy István alpolgármester úr megfontolásra javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház keretén belül működő felnőtt és gyermek 
járóbeteg-szakrendelést az Újpesti Önkormányzat kezdeményezze saját fenntartásba vételét.  
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SZÜNET 
 
 
 
Szalma Botond 
Azzal egyetért, hogy át kellene venni a szakrendelőt önkormányzati fenntartásba, de 
hiányolja, a Balance Kft. szakértői tanulmányának megvitatását egy Gazdasági Bizottsági 
ülésen, valamint egy egyeztetést az egészségügyi kormányzattal. Álláspontja szerint 
vizsgálják meg még egyszer, hogy mi a legjobb Újpestnek. Úgy gondolja, hogy itt nagyon 
nagy összegről van szó, milliárdokat kell költeni a Szakrendelő felújítására. Véleménye 
szerint meg kellene vizsgálni, hogy milyen források állnak az Önkormányzat rendelkezésére 
az elkövetkező négy évben arra, hogy a Szakrendelőt fel tudják újítani. Összességében tudja 
támogatni a javaslatot. 
 
 
Perneczky László 
Támogatja az előterjesztést, azzal a módosító javaslattal, hogy „kezdeményezze” az 
Önkormányzat a Főváros irányában a szakrendelő átvételét és a kezdeményezés formájáról, 
annak a tartalmáról és feltételrendszeréről, akár bizottsági, akár Képviselő-testületi döntést 
javasol.  
 
 
Wintermantel Zsolt 
Elmondja, hogy a Fővárosnak van egy olyan elvi döntése, hogy amennyiben bármelyik 
kerület kezdeményezi a szakrendelő átvételét, nem gördít elé akadályokat. Nagyon komoly 
háttértanulmány született az ügyben, de sem a Szakrendelőtől, sem az OEP-től nem kaptak 
egymással összeillő számokat. A Fővárosi Önkormányzattal egyeztetést kell kezdeményezni 
abban, hogy mikor, hogyan, milyen feltételekkel venné át az Újpesti Önkormányzat a 
fenntartást, és az addig felhalmozott éves veszteség átvételéről vagy nem átvételéről is meg 
kell egyezni. Most ennek a folyamatnak az elindításáról van szó. Kéri alpolgármester urat 
nyilatkozzon, hogy a módosító javaslatot befogadja-e, mivel azt írásos formában kellene 
benyújtani.   
 
 
Nagy István 
Amennyiben úgy dönt a testület, hogy átveszi a Szakrendelő fenntartását, akkor a Fővárossal 
egyeztetni kell, mert nekik is döntést kell hozni az átadásról. Úgy gondolja, hogy a döntés szó 
a helyesebb, mivel a Fővárosnál is az egészségügy átalakítása zajlik és ennek az egyik eleme 
lehet, hogy a fővárosi korházakat állami kezelésbe adják. Ez azt jelenti, hogy a Szakrendelő a 
Fővárosi Önkormányzatnál marad, és jelen pillanatban a Fővárosnak nincs arra apparátusa, 
hogy a szakrendelőt működtetni tudja. Álláspontja szerint mind a két önkormányzat döntési 
helyzet előtt áll, ezért ne kezdeményezze a testület, hanem határozattal döntsön úgy a testület, 
hogy a kerületi szakrendelőt önkormányzati működtetésbe kívánják venni. Nem fogadja be, a 
módosító javaslatot.  
 
 
Wintermantel Zsolt 
Perneczky úr elfogadja a döntést, ezért nem kell külön szavazni a módosításról. Szavazásra 
teszi fel az eredeti határozati javaslatot.  
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33/2011. (II.08.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 23/1992.(VII. 30.) Főv. Kgy. rendelet 2. § alapján 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata átveszi a felnőtt és gyermek járóbeteg-
szakellátási, fogászati szakellátási és gondozói feladatokat Budapest Főváros 
Önkormányzatától. (14 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2011. március 31. 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Sajnálja, hogy az MSZP frakció és a Jobbik frakció nem volt jelen az ülésen, mivel úgy 
gondolja, hogy a Szakrendelő átvétele egy olyan nagy horderejű ügy, ami joggal váltaná ki az 
egyetértés és az egységes fellépés igényét. Az elnök az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit sk.  
jegyző 

Wintermantel Zsolt sk. 
polgármester 

 


