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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének            
2013. július 8-án (hétfőn) 10,30 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   Ozsváth Kálmán     
Balázs Erzsébet  Pajor Tibor  
Hladony Sándor   Páli József     
Horváth Imre   Rádi Attila       
Jókay Attila   Dr. Szabó Béla  
Koronka Lajos  Wintermantel Zsolt   
Németh Edit Éva    

(13 fő) 
 
Az ülésre később érkezett: - 
 
Az ülésről távol van: Belán Beatrix, Dr. Dabous Fayez, Nagy István, Szalma Botond, Szabó 
Gábor, Farkas István, Perneczky László, Dr. Trippon Norbert, 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Dr. Tahon Róbert jegyző 
Dr. Varga Zalán aljegyző 
Dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 

 
Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. A meghívóban két napirendi 
pont szerepel. Az első a vis major alaphoz történő igénylés benyújtásáról szól. A napokban 
realizálódott, hogy milyen igénnyel tud élni Újpest Önkormányzata az árvízi védekezéssel 
kapcsolatban. A BM útmutatója szerint a Képviselő-testületi döntésre van szükség az igény 
benyújtásához. Az Önkormányzat költségvetési rendelete arról rendelkezik, hogy két 
Képviselő-testületi ülés között az előirányzatok közötti átcsoportosításáról a polgármester 
dönthet, utólagos tájékoztatási kötelezettség mellett. Az az álláspont született, hogy 
célszerűbb, ha az útmutató szerint testületi döntést hoznak az ügyben.  
A másik napirend pályázati önrész biztosításáról szól. A Képviselő-testület a legutóbbi ülésén 
döntött arról, hogy szeretnék Újpest központi terét megújítani. A Fővárosi Önkormányzat 
kiírta „A közterületek komplex megújítása” céljából a pályázatát, amelyre kerületi 
önkormányzatok nyújthatnak be támogatási kérelmet. A sürgősséget az indokolja, hogy az 
elmúlt hét pénteken realizálódott, hogy Újpesti Önkormányzata is pályázhat, ezért szükséges 
most döntést hozni az önrész biztosításáról. Tájékoztatásként elmondja, hogy a legutóbbi 
testületi döntés szerint a projekt mindenképpen megvalósításra kerül, és amennyiben a 
pályázat sikeres lesz, akkor az önrészt vállalja az Önkormányzat, így ezzel a döntéssel egy 
sikeres pályázat esetén többletforráshoz juthat Újpest.  
Észrevétel nem lévén az elhangzott kiegészítéssel szavazásra teszi fel a napirendet. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
147/2013.(VII.08.) határozata a napirendről 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Előterjesztés a vis major támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat kiadása 
tárgyában 

 
2. Előterjesztés „A közterületek komplex megújítása” céllal városrehabilitációs 

programok megvalósítására kiírt pályázathoz önrész biztosítása tárgyában 
 (13 igen) 
 
 

1. Előterjesztés a vis major támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat kiadása 
tárgyában 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
A napirend indoklásánál elhangzottakkal már kiegészítette az előterjesztést. Észrevétel nem 
lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
148/2013.(VII.08.) határozata a vis major támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat 
kiadásáról  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
hogy a vis maior támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz, 
mivel az árvízi védekezés és a helyreállítás költségeit az Önkormányzat nem tudja biztosítani. 
A Képviselő-testület nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat saját erejéből a vis major 
esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében az 
igénybejelentést benyújtsa, a szükséges nyilatkozatokat és a további intézkedéseket megtegye.  
(13 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

2. Előterjesztés „A közterületek komplex megújítása” céllal városrehabilitációs 
programok megvalósítására kiírt pályázathoz önrész biztosítása tárgyában 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésében elmondja, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrészt a 
költségvetési rendeletben meghatározott soron a beruházási és fejlesztési céltartalék 
előirányzat terhére biztosítja a testület, így költségvetés módosítást most nem igényel.  
Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 



3 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
149/2013.(VII.08.) határozata városrehabilitációs programok megvalósítására kiírt 
pályázathoz önrész biztosításáról 
A Képviselő - Testület úgy dönt, hogy az előterjesztésnek megfelelően pályázatot nyújt be a 
Budapest Főváros Önkormányzata által „ A/ Közterületek komplex megújítása” céllal 
városrehabilitációs programok megvalósítására kiírt pályázati felhívásra. A pályázat 
megvalósításához szükséges önrészt a Képviselő - Testület a Költségvetési rendelet 6. sz. 
melléklet C.1. Beruházási és fejlesztési céltartalék előirányzat terhére biztosítja. 
(13 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármesterek útján 
Határidő: folyamatos 
 
 
Az elnök az ülést 10,45 órakor bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert   
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


