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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének            
2013. június 13-án (csütörtök) 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  Jókay Attila  Perneczky László  
Balázs Erzsébet Koronka Lajos Rádi Attila     
Belán Beatrix  Nagy István  Dr. Szabó Béla 
Dr. Dabous Fayez Németh Edit Éva Dr. Trippon Norbert   
Farkas István  Ozsváth Kálmán Wintermantel Zsolt 
Hladony Sándor Pajor Tibor   
Horváth Imre   Páli József   

(19 fő) 
 
Az ülésre később érkezett: - 
 
Az ülésről távol van: Szalma Botond, Szabó Gábor, 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Tahon Róbert jegyző 
Dr. Varga Zalán aljegyző 
Dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Dr. Kató Balázs jogi tanácsnok 
Vasáné Almási Zsuzsanna Gazdasági Főosztály vezetője 
Dr. Gaál Márton referens 
Szilágyi Arnold Gondnokságvezető 
Müller Péter Informatikai Osztály vezetője 

 
Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. A kiküldésre került napirendet 
egy 3. ponttal - az Újpesti Torna Egylettel kötendő területhasználati szerződés megkötése 
tárgyában - javasolja kiegészíteni. A TAO pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra szólították 
fel az UTE-t, mivel a beruházás megvalósulása érdekében nem elég a tulajdonosi 
hozzájárulás, hanem egy területhasználati szerződéssel is meg kell erősíteni. Észrevétel nem 
lévén szavazásra teszi fel a 3. ponttal kiegészített napirendet. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
110/2013.(VI.13.) határozata a napirendről 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat az állami adósságrendezéssel kapcsolatos további felhatalmazásra 
 

2. Javaslat az árvízi védekezésben kiemelkedően teljesítő szervezetek támogatására 
 

3. Előterjesztés az Újpesti Torna Egylettel kötendő területhasználati szerződés tárgyában 
(19 igen) 
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1. Javaslat az állami adósságrendezéssel kapcsolatos további felhatalmazásra 

Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésként elmondja, hogy erre a határozatsor elfogadására azért van szükség, hogy 
megköthessék a szerződéseket azzal a tartalommal, amit, már korábban meghatározott a 
Képviselő-testület. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
111/2013.(VI.13.) határozata az állami adósságrendezéssel kapcsolatos további 
felhatalmazásról 
A Képviselő-testület 3/2013. (I.31.) határozatát, az abban foglaltak hatályának fenntartása 
mellett az alábbiakkal egészíti ki: 

1. A Képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza 
Wintermantel Zsolt polgármestert illetve Dr. Tahon Róbert jegyzőt, hogy: 
a. a Központi Elszámolóház és Értéktár (Budapest) Zrt. (KELER) által kialakított, az 

5000 fő feletti önkormányzatokra irányadó „Eljárási rend” alapján az 
Önkormányzat által kibocsátott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó 
részleges törléshez a szükséges nyilatkozatokat megtegye, illetve kapcsolódó 
dokumentumokat aláírja és megállapodásokat megkösse; 

b. a kötvénytulajdonos Raiffeisen Bank Zrt. pénzintézettel az Önkormányzat által 
kibocsátott kötvénysorozat vonatkozásában végrehajtandó részleges törléshez 
kapcsolódó megállapodásokat megkösse; 

c. a részleges törlés miatt szükséges módosításokat az Információs Összeállításban 
és az Okiratban megtegye. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Raiffeisen Bank Zrt.-t, hogy az Önkormányzatra 
vonatkozó, banktitoknak minősülő adatokat a konszolidáció végrehajtása érdekében a 
Magyar Államkincstár (MÁK) részére átadja és azokat a MÁK kezelje.  

3. A Képviselő-testület hozzájárul a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. 
törvény 286. §-a szerint ahhoz, hogy az Önkormányzatnak a Magyar Állam által 
átvállalt adósságállománya tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt. a teljesítést az 
Önkormányzat helyett a Magyar Államtól elfogadja. 

4. A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata a mai napon nem áll a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV törvény szerinti adósságrendezési eljárás alatt. 

(18 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő:  

 az 1. a., b., pontok esetében 2013. június 28., illetve az ÁKK Zrt. részéről megadott 
időpont; 

 az 1. c. pont esetében 2013. szeptember 30. 
 
 

2. Javaslat az árvízi védekezésben kiemelkedően teljesítő szervezetek támogatására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Úgy gondolja, hogy hosszú órákat lehetne beszélni arról az összefogásról, ami az elmúlt 
napokban megvalósult az árvízi védekezés kapcsán. Különböző hivatásos és önkéntes civil 
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szervezetek együttműködése és heroikus küzdelme azt eredményezte, hogy Újpestet elérő 
történelmi rekordmagasságú árhullám az ártéren kívül semmilyen más veszélyhelyzetet nem 
okozott. Álláspontja szerint azon túl, hogy a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki ezért a 
heroikus küzdelemért, a költségvetés általános tartalékából 8 M Ft-os keretösszeget javasol 
elkülöníteni, a védekezésben részt vevő szervezetek számára.  
 
Perneczky László 
Tájékoztatást kér arról, hogy mi történt az újpesti hullámtérben és a III. kerületben az UTE 
vízi sporttelepével, valamint az Újpest Sport Kajak-Kenu Club vízitelepével. Kérdése, hogy 
ezeknek a sporttelepeknek a helyreállítására nem lehetne-e elkülöníteni egy összeget? Úgy 
gondolja, hogy a Népszigeten és a Megyeri Csárda mögött lévő sportlétesítmények és 
csónakházak céljaira is célszerű lenne egy címkézett támogatást megítélni.   
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a tegnapi nap folyamán Nagy István képviselő társa és 
saját javaslata alapján a Fővárosi Közgyűlés 20 millió forint egyszeri vissza nem térítendő 
támogatást szavazott meg az UTE kajak-kenu szakosztályának a rendkívüli árvízi károk 
helyreállítására. Perneczky úr említette az Újpest Sport Kajak-Kenu Club vízitelepét, mely 
ártéren található, amit nagyobb vízállásnál elönt a Duna, míg az UTE kajak-kenu telepét eddig 
mindig sikerült megvédeni. Amint megnyitásra kerül a Népsziget, felmérik az árvíz okozta 
károkat, és ennek ismeretében tud majd a testület dönteni.  
 
Hladony Sándor 
A mostani dunai ár minden eddigi rekordot felülmúlva vonult végig az országon.  A napirendi 
ponthoz kapcsolódóan az anyagi és erkölcsi elismerésen túl, javaslatot tesz arra, hogy 
hasonlóan, mint a legnagyobb eddigi dunai árvíz esetében, Újpesten is például a Népszigeten 
a Zsilip utcánál, az Újpesti öböl Váci úti kőkerítésén, az Északi összekötő vasúti híd Váci úti 
feljárójánál helyezzenek el emléktáblákat, megörökítve az ár vonalát. 
 
Wintermantel Zsolt  
Úgy gondolja, hogy támogatható a javaslat, és előterjesztőként befogadja. Több észrevétel 
nem lévén szavazásra teszi fel Hladony úr javaslatával kiegészített határozati javaslatot, mely 
úgy szól, hogy: 
„A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az eredményes árvízi védekezésben részt vevő 
személyeknek és szervezeteknek. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az árvízi védekezési 
munkálatokban részt vevő személyek és szervezetek támogatására a költségvetés általános 
tartalékából 8.000.000 Ft-ot különít el.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövőben a történelmi dunai ár magasságát és dátumát 
emléktáblán örökíti meg az áradás egyes helyszínein.” 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
112/2013.(VI.13.) határozata az árvízi védekezésben kiemelkedően teljesítő szervezetek 
támogatásáról 

1. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki az eredményes árvízi védekezésben részt 
vevő személyeknek és szervezeteknek. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az árvízi 
védekezési munkálatokban részt vevő személyek és szervezetek támogatására a 
költségvetés általános tartalékából 8.000.000 Ft-ot különít el.  
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2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövőben a történelmi dunai ár magasságát és 
dátumát emléktáblán örökíti meg az áradás egyes helyszínein.  

(19 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: az 1. pont esetében 2013. június  

a 2. pont esetében 2013. augusztus  
 
 

3. Előterjesztés az Újpesti Torna Egylettel kötendő területhasználati szerződés 
tárgyában 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztés a Tábor utcában megvalósuló két pályával kapcsolatos. A Képviselő-testület 
az elvi döntést korábban meghozta, most a területhasználati szerződés megkötéséről van szó. 
Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
113/2013.(VI.13.) határozata az Újpesti Torna Egylettel kötendő területhasználati 
szerződésről  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Budapest IV., 76367 helyrajzi számú kivett sporttelep 
megjelölésű 87416 m² alapterületű, Budapest IV. ker., Tábor utcában található ingatlanra az 
Újpesti Torna Egylettel sportcélú területhasználati szerződést köt, a Képviselő-testület 
95/2013. (V.30.) határozatában foglalt beruházás megvalósulása érdekében. A Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a területhasználati szerződést kösse meg. 
(19 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Az elnök az ülést 17,12 órakor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert   
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


