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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének            
2014. április 24-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal   

(Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
A képviselők közül jelen vannak:  

Bartók Béla   Koronka Lajos  Dr. Szabó Béla  
Balázs Erzsébet  Nagy István   Dr. Trippon Norbert  
Belán Beatrix   Németh Edit Éva  Wintermantel Zsolt 
Dr. Dabous Fayez  Ozsváth Kálmán   
Hladony Sándor  Pajor Tibor    
Horváth Imre   Páli József   
Jókay Attila   Perneczky László 
Farkas István    Rádi Attila 

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

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester  
Dr. Tahon Róbert jegyző 
Dr. Varga Zalán aljegyző 
Dr. Kató Balázs jogi tanácsnok 
Dr. Vitáris Edit  
Dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Dr. Mihályi Zsolt Apor Szociális Főosztály vezetője 
Dr. Balogh Szilvia Budapest Fővárosi Kormányhivatal IV. kerületi Hivatal vezetője 
Kassai Endre Emberi Erőforrás Főosztály vezetője 
Szabó Zsolt Városüzemeltetési Főosztály vezetője 
Pinkóczi József tanácsadó 
Szabó Tamás Gazdasági Főosztály vezetője 
Kovács Magdolna Költségvetési Osztály vezetője 
Kóródi Mariann Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály vezetője  
Mike Józsefné, Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Dr. Urlich Zsuzsanna Szociális Osztály vezetője  
Fristáczkiné Szilas Tímea Ügyviteli Osztály vezetője 
Márkus Erzsébet Igazgatási Főosztály vezetője 

 Garamszegi Andrea Közterület Felügyelet Osztályvezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda vezetője 
Dr. Reinegger Enikő referens 
Dr. Gaál Márton referens 
Szüle Endre referens 
Honti Csaba referens 
Köblös Anita referens 
Krizsik Alfonz referens 
Szilágyi Arnold Gondnokságvezető 
Müller Péter Informatikai Osztály vezetője 
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Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. Az előzetesen kiküldött 
napirendhez helyszínen kiosztásra került a Javaslat további Ovi-Foci pályák építésére 
pályázati úton tárgyában készült előterjesztés és a Javaslat első világháború történelmi 
emlékeit őrző emlékmű rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt pályázatra való 
jelentkezés jóváhagyása című előterjesztés melyeket 16. és 17. pontként indítványozza 
napirendre tűzni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a módosított napirendet. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
46/2014.(IV.24.) határozata a napirendről 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  

1. Előterjesztés a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 2013. év közbiztonsági 
helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról szóló beszámoló tárgyában 

 
2. Javaslat intézményvezetői megbízásokra 

 
3. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. 

évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet VII. számú módosítására 

 
4. a.) Beszámoló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 

2013. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
b.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési 
jelentéseinek elfogadása 
 

5. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. 
évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati 
rendelet I. számú módosítására 

 
6. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására 

 
7. Javaslat az Újpest „Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány és környéke” Kerületi 

Építészeti Szabályzat (KÉSZ) és Szabályzási Terv (KSZT) jóváhagyására 
 

8. Javaslat Újpest Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 
létszámtúllépésére 
 

9. Javaslat erdőgazdálkodási feladatok ellátására 
 

10. Javaslat közoktatási intézmények alapító dokumentumainak módosítására vonatkozó 
véleményezésére  

 
11. Hozzájárulás európai uniós pályázaton való részvételhez 

 
12. Fenntartható Energia Akcióprogram (Sustainable Energy Action Plan (SEAP))  

 
13. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 

valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
 



3 
 

14. Javaslata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
 

15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás 
fogyatékos gyermekek nappali ellátása tárgyában 

 
16. Javaslat további Ovi-Foci pályák építésére pályázati úton 

 
17. Javaslat első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű rendbetételére, 

renoválására, helyreállítására kiírt pályázatra való jelentkezés jóváhagyása 
 

18. Egyebek 
 

Zárt ülés: 
19. Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló 

Diákközösségi Munkáért díjak odaítélésére 
 

20. Javaslat a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozására 
 

21. Közigazgatási bírságot kiszabó határozatok hatályban tartásával kapcsolatos 
fellebbezések  
 

22. Javaslat intézményvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére 
 

23. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 
(19 igen) 
 
 

1. Előterjesztés a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 2013. év közbiztonsági 
helyzetéről, valamint a kapitányság munkájáról szóló beszámoló tárgyában 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Köszönti a Budapesti Rendőr-főkapitányság részéről Dr. Ormossy Attila ezredes urat és Dr. 
Terdik Tamás kapitányságvezető urat. Áradja a szót a Kapitányúrnak, hogy tartsa meg a 
beszámolóját. 
 
Dr.Terdik Tamás 
Rövid tájékoztatót ad a kapitányság 2013. év közbiztonsági helyzetéről, valamint a 
kapitányság munkájáról. Elmondja többek között, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzetét 
jelentősen érintő, a közterületen elkövetett bűncselekmények számában 11 %-ok csökkenés 
következett be az előző évhez képest. A 2013. évben elért 43,2 %-os nyomozás 
eredményességi mutató alapján a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság továbbra is a 
legeredményesebb fővárosi nyomozóhatóságok közé tartozik.  Újpest központjában és 
szűkebb vonzáskörzetében állandó mozgóőri szolgálatot látnak el a Közterület Felügyelettel 
közös szolgálat keretében, melynek eredményeként visszaszorult a közterületi szabálysértések 
és bűncselekmények száma. 2013. évben 57 sportrendezvényt és 373 egyéb rendezvényt 
biztosítottak.  
A kerületben jól működik az Ovi-Zsaru program, az Iskola rendőre program, az idősek részére 
pedig havi rendszerességgel szerveznek bűn és balesetmegelőzési előadásokat. Kiválóan 
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működik az Újpesti Balesetmegelőzési Bizottság is, amely munkája során a kerületi lakosság 
minden korosztályát megcélozza a különböző helyi rendezvényeken.    
Az Önkormányzattal a kapitányság vezetője napi munkakapcsolatot tart, melynek 
eredményeként az Önkormányzat jelentős anyagi támogatással segíti a kapitányság munkáját. 
Az elismerés biztosításához és az eredményes rendőri feladatok ellátásához szükséges 
technikai berendezések biztosítására a Képviselő-testület külön erőforrást biztosít. Sikeres 
együttműködést tartanak fent a kerületi Közterület Felügyelettel. Az Újpesti Önkormányzat 2 
darab személygépkocsit, valamint 5 darab számítógépet és monitort adományozott a 
kapitányság részére, melynek értéke közel 2, 4 millió forint. Ezen felül az Önkormányzat 
biztosította a bérköltséget a térfigyelő rendszer üzemeltetése, valamint az 1 járőr 1 közterület 
felügyelő gyalogos járőrszolgálat és a 2 fős gépkocsizó járőrszolgálat ellátására. Példaértékű 
az együttműködés a kapitányság és a helyi polgárőr szervek között. 
A rendőrkapitányság 2013. évben feladatait a jogszabályban meghatározott 
követelményeknek megfelelően látta el és teljesítette az Önkormányzat által feléjük 
támasztott elvárásokat, figyelembe véve a lakosság érdekeit. Eredményként értékelhető, hogy 
a kerületben nem nőtt a bűncselekmények száma, viszont jelentősen emelkedtek a felderítési 
mutatók, az intézkedési aktivitásuk példaértékű.  
Álláspontja szerint a 2013. évben elért eredményeket nem elég megtartani, hanem javítani 
kell a közterületi intézkedések színvonalát, jobban ki kell aknázni a lakossági 
kapcsolatrendszer kiépítésében rejlő lehetőségeket. Hatékony intézkedéseket kell tenni a 
balesetek számának visszaszorítására.  
2014. évben fontos feladatnak tartja minden szervezeti egységnél az eredmények megtartása 
mellett szolgáltató szerepük erősítését. A lakosság-rendőrség kapcsolatrendszerében 
nyitottabb gondolkodásmód, szorosabb együttműködés, hatékony jelzőrendszer életre keltése 
a cél. Egyik legfontosabb feladatuknak tartja a lakosság szubjektív biztonságérzetének 
fokozását. Láthatónak és egyben láthatatlannak kell lenniük.  Úgy gondolja, hogy céljaik 
megvalósítása feszes, fegyelmezett, szakszerű feladatellátással, lelkiismeretes munkával 
elérhető. 
 
Wintermantel Zsolt 
Megköszöni a kapitány úr beszámolóját, kérdés észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a 
határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
47/2014.(IV.24.) határozata  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a BRFK IV. kerületi 
Rendőrkapitányság 2013. évben végzett munkájáról szóló értékelő jelentését elfogadja. 
(18 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 

2. Javaslat intézményvezetői megbízásokra 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
          Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a testületet, hogy a vonatkozó szabályok szerint alapvető helyzetben az ülés 
nyílt, abban az esetben, ha az érintettek nem kérik a zárt ülés elrendelését. Ilyen kérés nem 
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érkezett, ezért nyílt ülésen tárgyalja a testület a napirendet.  Az előterjesztő nem kíván szóbeli 
kiegészítést tenni. A bizottság meghallgatta a pályázókat.  
 
Nagy István 
Kiegészítésként elmondja, hogy a testület annak a figyelembevételével döntsön, hogy a 
Szociális Foglalkoztató esetében Szokira Anikó 2014. május 1-6-ig megbízott vezetőként látja 
el az intézményvezetői feladatokat. 
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel külön-külön a határozati javaslatokat.   
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
48/2014.(IV.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Aradi Óvoda - Csányi és Pozsonyi Tagóvoda 
vezetői teendőinek ellátásával PED 1 közalkalmazotti besorolással 2014.08.01-től – 
2019.07.31-ig terjedő időtartamra Szaitzné Gregorics Annát bízza meg.  
(16 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  azonnal 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2014.(IV.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dalos Ovi Óvoda intézményvezetői pályázati eljárását 
a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján eredménytelennek nyilvánítja. A Képviselő-testület a 
2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése alapján megbízza Süveges Anikót a Dalos Ovi 
vezetésével 2014.08.01-től 2016.07.31-ig, ha megbízásával egyidejűleg vállalja az 
intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Amennyiben e feltételnek 2016.07.31-ig 
eleget tesz, úgy megbízását a Képviselő-testület pályázat nélkül 2019.07.31-ig 
meghosszabbítja.  
(19 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  azonnal 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2014.(IV.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Deák Óvoda intézményvezetői pályázati eljárását a 
2011. évi CXC. törvény 67. § alapján eredménytelennek nyilvánítja. A 2011. évi CXC. tv. 98. 
§ (18) bekezdése alapján megbízza Kurucz Orsolyát a Deák Óvoda vezetésével 2014.08.01-
től 2016.07.31-ig, ha megbízásával egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség 
megszerzését. Amennyiben e feltételnek 2016.07.31-ig eleget tesz, úgy megbízását a 
Képviselő-testület pályázat nélkül 2019.07.31-ig meghosszabbítja.  
(19 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  azonnal 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
51/2014.(IV.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda intézményvezetői 
pályázati eljárását a 2011. évi CXC. törvény 67. § alapján eredménytelennek nyilvánítja. A 
2011. évi CXC. tv. 98. § (18) bekezdése alapján megbízza Szücs Juditot a Liget Óvoda-
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Királykerti Tagóvoda vezetésével 2014.08.01-től 2016.07.31-ig, ha megbízásával 
egyidejűleg vállalja az intézményvezetői szakképzettség megszerzését. Amennyiben e 
feltételnek 2016.07.31-ig eleget tesz, úgy megbízását a Képviselő-testület pályázat nélkül 
2019.07.31-ig meghosszabbítja. (14 igen, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  azonnal 
 
Wintermantel Zsolt 
Nagy István alpolgármester úr kiegészítésével, miszerint Szokira Anikó 2014. 05. 1-6-ig 
megbízott vezetőként látja el az intézményvezetői feladatokat, szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
52/2014.(IV.24.) határozata intézményvezető kinevezéséről 
A Képviselő-testület a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Szociális 
Foglalkoztató vezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és a vezetői 
teendők ellátásával 2014.05.07-től 2019.04.30-ig Szokira Anikót bízza meg, azzal a 
kiegészítéssel, hogy 2014. 05. 1-6-ig megbízott vezetőként látja el az intézményvezetői 
feladatokat. (19 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
Wintermantel Zsolt 
Gratulál a kinevezett intézményvezetőknek sok sikert, erőt és kitartást kíván munkájukhoz.  
 
 

S Z Ü N E T 
 
 

3. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 
2013. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet VII. számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy ebben és a következő napirendben a rendelet-tervezet végén 
a kihirdetés napja elírásra került, helyesen „kihirdetve 2014. április 24-én”. Kéri ezt a 
módosítást alapjavaslatnak tekinteni.  
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet-tervezetet és felhívja a figyelmet, 
hogy minősített többségre van szükség.  
 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi összevont 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2013. (II. 28.) rendeletet módosító 
9/2014. (IV.24.) önkormányzati rendeletét.(13 igen, 6 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester  
Határidő: az elfogadást követően azonnal 
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4. a.) Beszámoló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és 
intézményei 2013. évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról 
b.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési 
jelentéseinek elfogadása 
Előterjesztő: a.) Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

   b.) Wintermantel Zsolt polgármester 
 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Trippon úr javaslatára a 4. és az 5. 
napirendi pontot együtt tárgyalja a testület.  
 
Pajor Tibor 
A kiosztott anyag 2. oldalán az Önkormányzat kiadásai meglehetősen visszafogottak. Ennek 
következtében jelentős pénzmaradvány keletkezett, amiből az előterjesztő javasol 462.118 
eFt-ot elvonni. Indoka hogy „Megítélésünk szerint az elvonás az intézményi feladatellátás 
minőségét, szakmai munkájának színvonalát nem befolyásolja kedvezőtlenül.” Felmerül a 
kérdés, hogy amennyiben ez így van, akkor miért számoltak korábban ezekkel a kiadásokkal, 
amit most vissza lehet vonni és át lehet csoportosítani.  
A következő mondatban olvasható, hogy „…851.099 eFt-ot pedig a felhalmozási kiadások 
fedezetére kívánjuk felhasználni”. Amikor a kötvénykibocsátásról beszéltek, tiltakozás 
hangzott el a város eladósodása miatt. Akkor is elmondta, hogy véleménye szerint a tervezet 
beruházások megvalósításához nincs szükség kötvény kibocsátására. Úgy látja, hogy most 
ezek az adatok igazolják a már jó néhányszor korábban elmondott véleményét. Álláspontja 
szerint be lehet állítani ezt a kötvénykibocsátást óriási sikernek, de az hogy az Újpesti 
Önkormányzat kibocsátott 5 milliárd forint értékben kötvényt és ezt a Magyar Állam 
átvállalta, ettől még ennek a törlesztő részletét fizetjük. Sőt még egy tételt kell fizetni az 
állampolgároknak, mert azzal, hogy lekötötték ezt az összeget, ennek a kamatait is mi 
fizetjük. Nem érti, hogy miért kell egy olyan kölcsön után többszöri kamatot kifizetni, ami 
éppen le van kötve. Ezt furcsának találja, de végiggondolva, ha Magyarország összes 
önkormányzata ezt tette, akkor kérdés, hogy mekkora összeget lehet az államkasszából 
kivenni? Úgy gondolja, hogy kormányzati szinten úgy kellett volna kezelni az 
önkormányzatok adósságát, hogy megnézik mire vették fel, és amit normális célra vettek fel 
azt érdemes átvállalni. Újpest esetében rá kellett volna kérdezni, hogy mégis hogy gondolják?  
Véleménye szerint az újpesti költségvetésbe nagymértékben megjelenik a saját propaganda. 
Úgy látja, hogy ezek az elköltött pénzek nem váltak be, sőt a baloldal tért nyert Újpesten.  
A Jogi és Képviselői Iroda tevékenységével kapcsolatban a 9. oldalon olvasható néhány 
fizetési kötelezettség. Kérdezi, hogy az AMBÍCIÓ Kft. és a VÁRÉPKER Kft.-vel kapcsolatos 
kiadás miből adódik?   
A 11. oldalon furcsának találja, hogy míg a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 10 ülést 
tartott, addig a jóval népesebb Roma Nemzetiségi Önkormányzat mindössze 4 ülést. Lehet, 
hogy át kellene gondolni a nemzetiségek támogatási formáját. Kérdése, hogy a 20. oldalon 
szereplő Tarzan parkot ki üzemelteti?  
Emlékei szerint másfél évvel ezelőtt született egy előterjesztés arról, hogy az Újpest FC 
Labdarugó Akadémiát kíván létesíteni a Tábor utca környékén. Az előző testületi ülésen 
szereplő előterjesztésben pedig az UTE szeretne Labdarugó Akadémiát létesíteni és 
focipályákat vásárolna. Álláspontja szerint, szükség lenne egy bizottsági szintű egyeztetésre, 
ahol áttekintenék Újpest sportéletét, és azt, hogy a sportegyesületeket milyen módon 
támogassa az Önkormányzat. Régen nagyon rossz anyagi helyzetben volt az UTE, most pedig 
több száz milliós értékben ingatlanokat fog vásárolni.  
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Emlékei szerint volt az Önkormányzatnak egy döntése arról, hogy az újpesti kötődésű 
olimpikonok tiszteletére egy emlékhelyet alakítanak ki. Kérdése, hogy ennek a döntésnek a 
végrehajtása hol áll?  
A belsőellenőrzési jelentés számos kifogást fogalmazott meg, főleg a Polgármesteri Hivatal 
működésével kapcsolatban. Többek között arról, hogy a Közzétételi Szabályzat nem felel meg 
a jogszabályi feltételeknek, a szabályzat nem a Polgármesteri Hivatal sajátosságait 
tartalmazza, a jogszabályokban foglaltak nem érvényesülnek, a közzétett hivatkozásoknak 
minden esetben meg kell felelnie a valós adatoknak. Ezt azért találja furcsának, mert a Sajtó 
Kft. munkájával mindig messzemenőkig elégedettek voltak. Most a belsőellenőrzés nem 
feltétlenül ezt igazolja.  
A közbeszerzésekkel kapcsolatos megjegyzések tartalmazzák, hogy a közbeszerzésekre 
vonatkozó információk elhelyezése nem egy internetes felületen jelennek meg, amin szintén 
jó lenne változtatni.  
A Közterület Felügyelettel kapcsolatos következtetést is érdekesnek találja, mivel 
megállapításra került, hogy az ügyrend nem felel meg a jogszabályoknak.  
Ide lehet sorolni az újpesti piacot is, ahol a szabályozottság nem megfelelő, a pénzkezelés 
során működési zavarok léphetnek fel, felelősségi szabályok nem érvényesíthetőek. 
2014. költségvetés I. módosításával kapcsolatban elmondja, hogy szerepel az anyagban 
parkoló építésének a költsége és kérdése, hogy hova tervezik a parkolókat? Olvasható még az 
anyagban a Szilágyi úti multifunkciós sportcsarnok építésének I. üteme. Kérdése, hogy 
milyen sportágakra vonatkozik? Örömmel tapasztalta, hogy az intézményi játszóeszköz 
építésre szánt összeget jelentősen megnövelték. Reméli, hogy a Csányi Óvoda is megkapja 
több mint fél év után az igényelt játszóeszközöket 
A Tábor utcai családi parknak két hónappal ezelőtt fogadták el a költségvetését és most újabb 
75 millió forinttal kívánják megtámogatni. Kérdése, ez az összeg milyen fejlesztéseket takar?  
A Kereskedelmi és Iparkamarai támogatással kapcsolatban elmondja, hogy több vállalkozó 
megkereste azzal, hogy a kamarai regisztrációs díjakat adóformának tekintik. Kérdése, hogy 
szükséges-e a továbbiakban a Kamara támogatása. 
UTE utánpótlás versenysport támogatásával kapcsolatban ismét elmondja, hogy át kellene 
beszélni az újpesti sportélet támogatását. Pontosan szeretnék látni, hogy az újpesti 
sportéletnek kik a szereplői, kiknek adnak támogatást és mit kapnak cserébe az újpestiek.  
 
Dr. Molnár Szabolcs 
A kérdésekre válaszolva elmondja, hogy az előterjesztésben jelentős összegű pénzmaradvány 
elvonására tesz javaslatot. Előzőekben utalt arra, hogy a jogszabályváltozások miatt jelentős 
összegű korábban függő és átfutó kiadásként nyilvántartott tételt kellett a helyére tenni, 
melynek sajátossága, hogy ezek a tételek abból időből maradtak, amikor a Hivatal és az 
Önkormányzat egy adószámmal működött. Ennek a helyretétele jórészt a Polgármesteri 
Hivatalhoz történtek, így az elvont összegek több mint egy harmada a korábbi évekből 
erednek. Emellett jelentős megtakarítás realizálódott, ami főleg az energia megtakarításból 
adódott, főként az enyhe tél miatt. Ebből következően a Gazdasági Intézménynél realizálódott 
energia megtakarítást javasolja teljes egészében elvonni. Hároméves gördülő költségvetés 
alapján működik az Önkormányzat, és az idei év tartalmazza az elmúlt három év átlaga 
alapján tervezhető energiaköltséget. Az intézmények kivétel nélkül takarékos gazdálkodásra 
törekedet és mindenki megtakarítással zárta az évet.  
A kötvénnyel kapcsolatban elmondja, hogy álláspontja szerint a zárszámadás a tények 
rögzítése, és ezek a korábbi években eldöntött és jogszabályokon át kötelezően érvényesülő 
változások. Ahogy a zárszámadásból és a költségvetésből is kitűnik ennek Újpest nyertese 
volt.  
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A nemzetiségi önkormányzatok ülésével kapcsolatban elmondja, hogy a számosság és az 
ülések gyakorisága közötti korrelációt nem vizsgálták és az ülésezésük számát nem szeretné 
minősíteni.   
A Tarzan park esetében nem újabb összegekről van szó, hanem a tavalyi évről áthúzódó 
kötelezettségvállalás idei évben esedékes számlájáról. 2013. évi előirányzatról van szó, amire 
a Képviselő-testület által felállított Közbeszerzési Döntéshozó Testület lefolytatta a 
közbeszerzést, és ennek alapján elindult a kivitelezés, melynek egy része tavaly ki lett fizetve 
a szerződésese jogviszonynak megfelelően, másik része 2014. évben esedékes. Most új 
játékok telepítéséről van szó.  
Parkoló építéssel kapcsolatban nem tud pontos címet mondani, a területért illetékes osztálytól 
érkezett ez a javaslat.  
Szilágyi úti multifunkciós csarnokkal kapcsolatban elmondja, hogy a tervek szerint ahhoz, 
hogy verseny lebonyolítására alkalmas legyen, maximum öt labdajáték pályáját lehet 
felfesteni egy csarnokba.   
Játszóeszközök telepítésére vonatkozó kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy a 
Közművelődési és Oktatási Bizottság ülésén tájékoztatta képviselő urat arról, hogy a korábbi 
összegre már lebonyolított közbeszerzés keretmegállapodása alapján a Csányi Óvodában is az 
előző évben elbontott játszóeszközök pótlására lesz lehetőség. Jelenleg a kiválasztás 
folyamata tart, és a választott eszköz rendelkezésre állásától függően egy-másfél hónap között 
tudják telepíteni.  
 
Dr. Tahon Róbert 
A belsőellenőrzéssel kapcsolatos észrevételeire válaszolva elmondja, hogy a 
belsőellenőrzésnek éppen az a dolga, hogy a jogszabályi megfeleléseket ellenőrizze, mely 
funkciójának megfelelt, feltárta a hiányosságokat. Amint megkapták a jelzést, módosították a 
belső protokollokat és már ennek megfelelően jártak el. Két ombudsmani jelentés is érkezett, 
amely megállapította, hogy a közérdekű adatokkal kapcsolatos észrevételek, melyeket 
megfogalmaztak felé, nem helytállóak és a Polgármesteri Hivatal a közérdekű adatok közlése 
a jogszabályoknak megfelel.  
Az Újpesti Sajtó Kft.-nek a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatban semmilyen 
jogszabályi kötelezettsége nincs. Ez nem a Sajtó Kft. feladata, hanem a Közadat cégnek a 
dolga és nekik kell megfelelő módon adatot szolgáltatnunk. Ezt az adatszolgáltatási protokollt 
változtatták meg és ez által felelt meg az Önkormányzat a jogszabályoknak.   
 
Nagy István 
Pajor Tibor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy amikor Újpest 
Önkormányzata döntött arról, hogy öt milliárd forint értékben kötvényt bocsát ki, akkor arról 
is döntött, hogy ezt az összeget kizárólag fejlesztésre kívánja fordítani. Meglepődve 
tapasztalta, hogy ezt az öt milliárd forintot, amelyet az újpesti közösség életminőségének 
javítására szándékozik fordítani és az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a kötvény 
visszafizetését átvállalta az Állam, és az Önkormányzat mentesült a kamat visszafizetése alól, 
Pajor Tibor megkérdőjelezi.  
 
Wintermantel Zsolt 
A korábbi hozzászólásokat annyiban egészítené ki, hogy a beszámoló elkészítésénél hat 
milliárd, a mai napon 7,2 milliárd forint van állampapírban lekötve az Önkormányzat 
számláján. Amikor átvették az Önkormányzatot 900 millió forint belső hiány volt. Úgy 
gondolja, ha felelősen és takarékosan gazdálkodnak, akkor az megtakarításokat eredményez. 
Az esetleges kötvénykibocsátásnál szó volt arról, hogy két féle módon lehet fejlesztéseket 
megoldani. Az egyik módja, ha több évig spórolnak, és amikor összejött megvalósítják a 
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beruházást. A másik módja, hogy hitelt vesznek fel, vagy kibocsátanak kötvényt és több év 
alatt visszafizetik. Az Önkormányzat a kötvénykibocsátást választotta, és mint kiderült jól 
tette, mert a magyar gazdaság volt olyan erős, hogy az önkormányzatok által kibocsátott 
kötvényeket az Állam át tudta vállalni. Amennyiben ebből Újpest Önkormányzata kimaradt 
volna, akkor mindenki nagyon sajnálta volna.  
Úgy gondolja, hogy azoknak a képviselőknek a nevét őrzi meg a történelem, akik mertek jó 
időben, jót lépni, adott esetben kellően bátrak voltak és a jó döntéseket meghozták.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Nem tartja jónak, ha valaki úgy említi magát, mint egy történelmi személyiség. Szeretné 
elmondani, és nem újranyitva egy már lefolytatott vitát, hogy az adósság, az adósság. Akkor 
is adósság, ha az adófizető polgárok egyik, vagy a másik zsebéből fizetik, de a közösség 
adóssága a közösség adóssága. Megítélés kérdése, hogy helyes-e mikor és milyen 
feltételekkel hitelt felvenni.  
Örömmel tapasztalta, hogy úgy hangzott el az előző ciklusból fennálló 900 millió forintos 
hiány, hogy belső hiány. Ez azt jelenti, hogy amikor átvette az új városvezetés az 
Önkormányzatot, akkor nem volt külső adóssága.  
Úgy gondolja, ha valóban olyan problémás volt a ciklusváltásnál az átvétel, hiszen belső 
hiány hangzott el, akkor fel kell tenni azt a kérdést, hogy miért kapott életmű díjat Derce 
Tamás korábbi polgármester, ha ilyen helyzetet hagyott maga után és a költségvetésért a 
törvényben is felelős korábbi jegyző Dr. Vitáris Edit miért lett főjegyzői díjjal kitüntetve? Jár-
e Derce Tamásnak a rendelet szerint az életjáradék? Az Önkormányzat utalja-e minden 
hónapban az életjáradékot Derce Tamásnak? 
 
Pajor Tibor 
Véleménye szerint, az a jó képviselő, aki saját erejéből, saját tehetségéből tudja a várost 
fejleszteni és nem szorul arra, hogy az általa termelt adósságot például a Magyar Állam 
átvállalja. Úgy tudja működtetni ezt a várost, hogy azokat az elképzeléseket, amivel az 
állampolgárok nagy része egyetért, önerőből valósítja meg. Álláspontja szerint ilyen emberek 
fognak bevonulni majd a történelembe. Úgy látja, hogy a városvezetés munkája megbuktatta 
Újpesten a jobboldali gondolkodást.  
 
Nagy István   
A múltban volt már arra példa, hogy az Újpesti Önkormányzat kötvényt bocsátott ki, amiből 
fedezték a 300 önkormányzati bérlakás, illetve Fecskeház lakások megépítéséhez szükséges 
önrészt. Abból a kötvénykibocsátásból épült meg a szemben lévő új Városháza. 
Derce Tamás életműdíját mindig felhánytorgatja Trippon úr, és ha már történelmi 
személyiségekről esett szó, úgy gondolja, ha valaki 20 évig volt Újpest polgármestere, az 
olyan hosszú időszak, aminek a feléért már utcát neveztek el. Nem értet mindig mindenben 
vele egyet, de a teljesítményt el kell ismerni.  
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Mint ahogy elhangzott az Önkormányzat már korábban is bocsátott ki kötvényt. Akkor éppen 
nem vállalta át senki a visszafizetését, és az Önkormányzat fizette vissza, ami szintén 
fejlesztési célú kötvénykibocsátás volt. 
A Képviselő-testületi határozat született Derce úrnak járó életműdíjjal kapcsolatban és 
minden köztisztviselőnek kötelessége, hogy ezt betartsa. Az összeget számfejtik és Derce úr 
által egy korábbi testületi ülésen felajánlott célra továbbítják.  
Amikor 2010-ben jegyzőkönyv készült a polgármesteri munka átadás-átvételéről, akkor 
rögzítésre kerültek az Önkormányzat könyveiben szereplő kötelezettségvállalások. Ilyen volt 
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az AMBÍCIÓ Kft., közbeszerzés által megkötött szerzősben szereplő 80 millió forint + ÁFA 
összege. 2011. februárjában egy munkatárs szekrényéből jelentős összegű (45 millió Ft) 
számla került elő, és így az összeg hirtelen megemelkedett 174 millió forintra. A szerződés 
azt tette lehetővé, hogy 50 %-kal lépje túl az Önkormányzat a keretet. 150 millió volt a keret 
és a fennmaradó különbözet megfizetése kapcsán került sort peres eljárásra. Ilyen ügy volt a 
VÁRÉPKER Kft. is. Ezek voltak azok a belső hiányok, amikből adódott az a 900 millió 
forint, amiről polgármester úr beszélt.  
 
Bartók Béla 
Rögzíteni szeretné azt a tényt, nem mindegy, hogy öt milliárd forint adóssága Újpest 
Önkormányzatának van vagy az Államnak. A visszafizetési kötelezettség tekintetében nagy 
különbség és úgy gondolja, hogy ebből a szempontbon jobb helyzetben van az 
Önkormányzat. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Nagy úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy az előző Képviselő-testület és az 
akkori városvezetés volt, akik azt az adósságot az előző ciklus legelején visszafizette.  
A teljesítmény elismerésével kapcsolatban elmondja, hogy önmagában nem a ciklusok száma 
az irányadó, hanem véleménye szerint a tetteket is figyelembe kellene venni.  
Kéri Molnár úrtól, hogy nevezze meg azt a szervezetet, vagy azt a személyt, akinek a 
számlájára történik az utalás, mivel ez közérdekű adat. Annak idején a testületi ülésen az 
hangzott el, hogy jótékonysági célú alapítvány fog létrejönni. Többszöri kérdésre az hangzott 
el, hogy ennek a szervezetnek a létrehozása folyamatban van, még nincs bejegyezve. Kérdése, 
hogy ezt az életjáradékot most ki kapja?  
 
Wintermantel Zsolt 
Trippon úr hozzászólásában megerősítette, hogy ők voltak azok, akik a kötvényt 
visszafizették, tehát mégis volt valami köze gazdasági alpolgármesterként az előző ciklusban, 
a gazdasági ügyekhez. A hitellel kapcsolatban elmondja, hogy a folyószámlahitel is hitelnek 
számít, ami szintén volt korábban az Önkormányzatnak, így nem lehet azt állítani, hogy hitel 
nélkül működött az Önkormányzat, Trippon úr irányítása alatt.  
Abban igaza van Pajor úrnak és Trippon úrnak is, hogy az állam által átvállalt összes 
adósságállományt az összes adófizető fogja megfizetni. Nem mindegy, hogy négy millió 
adófizető adja össze az alapanyagot a tortához, amiből sütnek egy nagy közös tortát, és abból 
Újpest részesült öt milliárd forintba.  
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a először a 2013. évi zárszámadásról a 
rendelet-tervezetet. Felhívja a figyelmet, hogy rendeletalkotásról van szó, és minősített 
többség szükséges. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásra vonatkozó előterjesztést 
megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel megalkotja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat és intézményei 2013. évi zárszámadásáról szóló 10/2014.(IV.24.) 
önkormányzati rendeletét. (13 igen, 6 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: elfogadást követően azonnal 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel a 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről szóló határozati javaslatot. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
53/2014.(IV.24.) határozata a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények 
jelentései alapján készített 2013. évi összefoglaló ellenőrzési jelentésről 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 
Polgármesteri Hivatal és az önkormányzati intézmények jelentései alapján készített 2013. évi 
összefoglaló ellenőrzési jelentést. (13 igen, 6 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

5. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 
2014. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 
önkormányzati rendelet I. számú módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Miután a testület együtt tárgyalta a 4. és az 5. napirendi pontot, ezért a képviselők a 
fentiekben már megtették észrevételeiket, így szavazásra teszi fel a 2014. évi költségvetés I. 
számú módosításáról a rendelet-tervezetet. Felhívja a figyelmet, hogy mivel rendeletalkotásról 
van szó, minősített többség szükséges. 
   
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. évi összevont 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2014. (II.27.) rendeletet módosító 
11/2014. (IV.24.) önkormányzati rendeletét. (13 igen, 6 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester  
Határidő: az elfogadást követően azonnal 
 
 

6. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy szerkesztési okokból kivastagították a módosításokat, de az 
utolsó vastagon szedett sor hét sorral korábban már szerepel a tervben, ezért ezt csak egyszer 
kéri figyelembe venni.  
 
Perneczky László 
A telepszerű lakótelepek megújítása résznél, illetve korábban az Aradi Óvoda felújításánál is 
hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárási rend került rögzítésre. Kérdése, hogy mely cégek azok, 
akik erre a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásra meghívást kapnak?  Milyen módon történt 
ez a kiválasztás, van-e valamilyen hagyománya? 
Nem újranyitva a vitát, de az előző napirendhez kapcsolódóan elmondja, hogy a tegnapi 
napon kapott egy lakossági megkeresést, ami arról szól, hogy Ugró Gyula sírja nagyon 
elhanyagolt állapotban van, amiről másnap személyesen is meggyőződött. Úgy gondolja, 
hogy méltó felhasználása lehetne például a szoborállítási keretnek, hogy Ugró Gyula sírját 
valaki gondozná. Valószínűlég létezik több ilyen sír, melynek a gondozása az Önkormányzat 
feladata lenne.  
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Wintermantel Zsolt 
Megköszöni az észrevételt és tájékoztatásul elmondja, hogy Újpesten van egy hagyomány, 
miszerint Újpesthez köthető személyek sírjai gondozását újpesti általános iskolák, vagy egyéb 
szervezetek vállalják. Legutóbb Pálya Celesztin évfordulójára az egyik általános iskola diákjai 
tették rendbe a sírt és továbbra is gondozzák. Meg fogják vizsgálni, hogy az adott ügyben mi 
a tényállás. 
 
Dr. Molnár Szabolcs  
Kiegészítve a hozzászólását elmondja, hogy ezt a listát már átküldte a KLIK-hez és kérte, 
hogy egyeztessenek erről. Általában iskolák vállalták a gondozást, de időközben néhány 
iskolát megszüntettek, illetve összevontak, és ezek a feladatok elsikkadtak. Jelenleg 
folyamatban van ennek az ügynek a rendezése. 
A közbeszerzéssel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy a jogszabály pontosan 
rögzíti, hogy adott beszerzéseknél milyen fajta eljárást lehet lefolytatni. A felelős osztály, 
szervezet, intézmény készíti elő a szakmai tartalmat és tesz javaslatot arra, hogy kiket 
javasolnak meghívni. Minden esetben minimum három cégről van szó, de ettől több szokott 
lenni és ezekről a Közbeszerzési Döntéshozó Testület hoz döntést. Amelyik eljárás még nem 
került lefolytatásra arról nem tud nyilatkozni, de a KDT ülés jegyzőkönyvei rögzítették a 
többi döntést.  
Piackutatás keretében előzetes árajánlatokat szoktak kérni az illetékes osztályok és ez alapján 
határozzák meg, hogy mi a várható összeg, milyen kör az, akit ebben a területben meg lehet 
keresni.  
 
Perneczky Laszló     
Az eljárásrenddel kapcsolatban már többször jelezte, hogy semmilyen technikai akadályát 
nem látja annak, hogy a kötelező meghirdetésre nem kerülő pályázatokat is közzé lehetne 
tenni, akár a honlapon is, természetesen a közvetlen meghívások mellett és nem azok helyett.  
Így akár előfordulhat az is, hogy valaki az utcáról „beesve” kíván részt venni a pályázatokon 
és ezzel is szélesedne a kiválasztható cégek köre.  
 
Wintermantel Zsolt    
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztő alapjavaslatával módosított 
határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
54/2014.(IV.24.) határozata az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének 
módosításáról  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2014. évi módosított Közbeszerzési Tervét 
elfogadja. 
(13 igen, 6 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

7. Javaslat az Újpest „Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány és környéke” Kerületi 
Építészeti Szabályzat (KÉSZ) és Szabályzási Terv (KSZT) jóváhagyására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 
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Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, a bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta. 
 
Pajor Tibor 
Hozzászólásában elmondja, hogy címében a Kósa Pál sétány és környéke elnevezésű terület, 
de azt érezte a bizottsági ülésen, hogy középpontjában egy sportcsarnok felépítése iránti igény 
állhat. Emlékei szerint a Megyeri Tigrisek jelezték, hogy szeretnének itt egy sportlétesítményt 
felépíteni. Főépítész úr a legutóbbi bizottsági ülésen azt a tájékoztatást adta, hogy ez csak egy 
szabályozási terv, és arra majd később kerül sor, hogy ki mit fog itt létrehozni. Úgy gondolja, 
jó lenne előre tudni, hogy milyen beruházás fog itt megvalósulni, és kik szeretnék 
megvalósítani.  
Az elhelyezéssel kapcsolatban a korábbi bizottsági ülésen elmondta, hogy egy 
sportlétesítmény mindenki által támogatható dolog. Abban nem biztos, hogy ennek a 
csarnoknak az elhelyezése megfelelő helyre kerülne. Úgy gondolja, hogy Káposztásmegyeren 
vannak olyan szabad területek, ahol sokkal jobban el lehetet volna helyezni ezt a létesítményt. 
Gondol itt Káposztásmegyeren a 14-es villamos és a vasút közötti területre, ahova terveznek 
egy intermodális csomópontot. Ezen a területen sokkal jobban meg lehetne közelíteni a 
sportcsarnokot nem úgy, mint a tervezet helyszínen. Valószínűsíti, hogy egy sportlétesítmény 
miatt a közlekedést alapvetően nem fogják átrendezni.  
Annakidején kapott egy levelet, amelyben a környék lakói jelezték, hogy nem értenek egyet 
ezzel a fejlesztési elképzeléssel és közel ezer aláírás gyűlt össze. Úgy gondolja, hogy a lakók 
észrevételeit mindenképpen figyelembe kellene venni. Azért is tartja rossznak a helyszín 
kiválasztását, mert véleménye szerint egy ekkora méretű sportcsarnok, adott esetben a 
környék parkolási helyzetére nagy eseményeknél eléggé kihat és a környék lakóinak a 
nyugalmát zavarná. Főleg azért mert a bizottsági ülésen elhangzott, hogy kedvezményes 
parkolóhely létesítéséről lenne szó. Ezen megfontolások alapján nem támogatja az 
előterjesztést. 
 
Dr. Trippon Norbert  
A Városfejlesztési Bizottsági ülésen is elmondták, hogy sportcsarnok létesítésének gondolatát 
nem tartják rossz ötletnek. Úgy tűnik, hogy ez a szabályozási terv a Megyeri Tigrisek 
elképzeléseire lett szabva.  
Főépítész úr azt a tájékoztatást adta bizottsági ülésen, hogy a létesítmény alapesetben 2 200 
férőhelyes és a parkolási probléma alkalmi természetű. Ehhez a létesítményhez kapcsolódó 
300-as parkoló szám kevésnek tűnik. Arra szeretnének megnyugtató választ kapni, hogy 
amikor egy ilyen létesítmény megtelik, akkor a parkoló szám elegendő lesz-e?  
A bizottsági ülésen úgy fogalmazott főépítész úr, hogy százas nagyságrendben érkeztek 
lakossági panaszok ezzel a létesítménnyel kapcsolatban, amire válaszlevél is született. Úgy 
gondolják, hogy mivel ilyen nagyszámú lakossági panasz érkezett, az lenne a megfelelő 
megoldás, hogy ezeket a lakókat el kell hívni egy lakossági fórumra, és velük együtt végig 
kell beszélni az elképzelést.  
Felvetették, hogy a csarnokkal kapcsolatos üzemeltetési kérdésekről is kellene tárgyalni. 
Értik, hogy maga az előterjesztés csak szabályozási tervről szól, de mégsem választható külön 
tőle, hiszen nem csak az a kérdés, hogy valaki majd TAO pénzből épít valamit, hanem 
felvetődik a létesítmény fenntarthatóságának a kérdése is. A bizottsági ülésen erre nem 
sikerült megnyugtató választ kapni, ezért fogalmazták meg, hogy mielőtt erről végleges 
döntés születne, érdemi, szakmai konzultációt kellene lefolytatni a csarnok 
fenntarthatóságának és üzemeltethetőségének a kérdésében.  
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Ugyan úgy nem választható külön a szakmai javaslat a vagyongazdálkodási kérdésektől sem, 
hiszen a szabályozási terv a tervezet csarnok területére eső telektestet különválasztja, külön 
szabályozza és felértékeli. A bizottsági ülésen nem kaptak arra választ, hogy miután az 
Önkormányzat a saját tulajdonában lévő telket felértékeli, forgalmi értékét drasztikusan 
megnöveli, azt követően, mi a terve ezzel a telekkel?  
Itt nem csak szabályozási kérdések merülnek fel, ezért azt javasolták a Városfejlesztési 
Bizottsági ülésen, hogy hívjanak össze Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági ülés, ahol 
ezeket a kérdéseket is részletesen végig lehetne beszélni és adott esetben összevonva, vagy 
különválasztva a környéken élőkkel folytatott lakossági fórummal. Amikor mindenkinek a 
kételyeit megnyugtató módon eloszlatták, és konszenzust alakítottak ki az ügyben, akkor 
jöjjön vissza a szabályozási terv és a testület akkor döntsön róla.   
Mivel jó szándékúnak és figyelemreméltónak gondolják magát az elképzelést, ezért a 
szavazásnál tartózkodni fognak. 
 
Perneczky László  
Ezzel az előterjesztéssel kapcsolatban kikérte tájépítészek véleményét, és a helyi csapat 
véleményét is, mely alapján különböző vélemények fogalmazódtak meg. Volt, aki ellenezte a 
tervet, mert odavonzza a nagy forgalmat, és volt, aki támogathatónak találta az ötletet.   
Ennek ellenére, úgy gondolja, hogy most a szabályozási szinten, nem célszerű megakasztani 
ezt a folyamatot. A későbbiek folyamán lesz még lehetőség arra, hogy erről beszéljenek. A 
belső viták lefolytatása után arra jutottak, hogy az LMP támogatja ezt a szabályozást. 
 
Pajor Tibor 
Egyetért Trippon úrral abban, hogy a terület átértékelésével az felértékelődik, de pont ő volt 
az, aki kezdeményezte, hogy a Duna part üdülőövezeti részét sorolják át Intézményi területbe, 
vagy a vízbázis területeket I-be vagy Z-be.  
A területtel kapcsolatban kérdése, hogy ki és mit fog itt építeni? Amennyiben igaz az, amit 
főépítész úr mondott, hogy ez egy teljesen nyitott kérdés, akkor nem biztos, hogy a testületnek 
el kell fogadni. Átminősítenek egy területet, nem tudni, hogy kinek, nem tudni, hogy milyen 
ellenszolgáltatásért cserébe.  
Támogathatónak tartja úgy is, hogy akár ingyenesen átadnak egy területet valakinek, ha 
tömegsport célra szeretné azt használni, és az újpesti lakosoknak biztosítja a sportolási 
lehetőséget. Nem biztos, hogy át kell minősíteni ott egy területet, és lehetővé tenni, hogy bári 
egy sportcsarnokot, akár TAO pénzből létesítsen.  
Ezen megfontolásból javasolja, hogy ezt a napirendet vegyék le, és derüljön ki, hogy kik 
fogják üzemeltetni, pontosan mit szeretnének, és ehhez képest nyújtson az Önkormányzat 
„szolgáltatásokat”, mert egy átminősítés és egy terület felértékelése gyakorlatilag ennek felel 
meg.  
 
Wintermantel Zsolt  
Válaszában elmondja, hogy jelenleg azért nem lehet lemenni a Duna partra, mert a Vízművek 
és a mellette lévő ipari területek folyamatos, zárt kerítéssel rendelkeznek a Váci út irányába. 
Az a szabályozási terv, amit ebben a ciklusban, de az előző ciklusban megadott tervezői 
megbízás alapján a Képviselő-testület elfogadott, azt a célt szolgálja, hogy ezt a zárt kerítéssel 
rendelkező területet, három vagy négy helyen, ha valaki ott fejleszteni kíván, akkor kötelező 
érvénnyel közterületi célra meg kell nyitni. Valóban a Vízművek terület is ezáltal, nemcsak 
pénzben, hanem használati értékben is felértékelődhet, ha egyszer itt fejlesztésre kerül sor. 
Ezért a felértékelésért cserébe, a Duna part menti területen, emlékei szerint 20-25 méternyi 
sávot az egész terület hosszában át kell adni szintén közterületre. A köztulajdon számára 
értékelik fel a területet és ebben a ciklusban a Főváros visszaszerezte a korábban privatizált 
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Vízművek tulajdonrészét és most 100 %-os közösségi önkormányzati tulajdonban van. 
Amennyiben erre a területre bármikor befektető érkezik és a Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, 
hogy a Vízművek értékesítheti ezt a területet, akkor megvalósulhatnak a célok, ennek a 
szabályozás tervnek köszönhetően. Pajor úr azt akarja, hogy a helyzet álljon fenn továbbra is.  
A Kósa Pál sétánnyal kapcsolatban elmondja, hogy 2,5 évvel ezelőtt valóban a Megyeri 
Tigrisek Kosárlabda Klub kereste meg az Önkormányzatot azzal, hogy Újpest területén nem 
kizárólag az ő érdekeiket szem előtt tartva, főleg kosárlabda, de egyéb labdajátékokat is 
magába foglaló csarnokot építenének és megkérdezték, hogy az Újpesti Önkormányzatnak 
van-e valamilyen területe erre a fejlesztésre vonatkozóan.  Kettő terület jött szóba, melyből az 
egyik az előterjesztésben szereplő terület, a másik a Bőröndös utcai nagy parkolónál van egy 
hasonló státuszú terület, de az utóbbi igazán a lakótelep szívében lenne, így el is vetették.  
Akkor néztek utána, hogy hosszú évekre visszamenőleg egy rendezetlen jogi helyzet áll fenn 
erre a területre, ugyanis két szabályozási rendelet egymásnak ellent mond. Amikor ez a 
lakótelep megtervezésre és megépítésre került ez a „csücsök” Intézményi besorolású volt. 
Nem változik meg a besorolása, de a szabályozását rendbe kellett hozni.  
Az a szerencsés helyzet állt elő, mivel jelentkezett egy magán befektető és volt célja ezzel a 
területtel, ezért kötött az Önkormányzat vele egy településfejlesztési szerződést, melynek a 
keretében vállalta, hogy ennek a területnek a jogi rendezésével kapcsolatos költségeket, 
vállalja. Ez egy háromoldalú szerződés, melyben az Önkormányzat a megrendelő, van a 
tervező és a Megyeri Tigrisek a költségviselő. A terv az Önkormányzaté lesz, de ezáltal a 
Megyeri Tigrisek nem nyer elővásárlási jogot, az Önkormányzat nem köteles neki értékesíteni 
a területet.  
Arra a kérdésre, hogy mi építhető a területen, a rendelet 7. oldal 16. §-a (2) bekezdésében 
olvasható „Az I-IV-6 és I-IV-7 övezetek jellemzően oktatási, nevelési, művelődési és 
sportolási célú intézmények területeinek építési övezetei, ahol az alapfunkciót kiszolgáló vagy 
kiegészítő kereskedelmi, vendéglátási és szolgáltató létesítmények is elhelyezhetők, az egyéb 
jogszabályokban meghatározott védőtávolságok megléte esetén. Az építési övezetben a 
lakásépítés nem megengedett, kivéve a szolgálati lakásokat.” A szabályozási terv melléklete 
nem tartalmaz csarnokot. Azt mutatja, hogy ezen a tervezései területen belül rendezi a 
telkeket, és rendezi az építési helyeket. Erre a „csücsökre” vonatkozóan van egy megjelölt 
terület és amennyiben valamikor valaki erre a területre építeni akar, akkor ezen az építési 
területen belül kell elhelyezni azt az épületet, ami a rendeletben az egyéb építési szabályoknak 
megfelel. Senki nem beszélt csarnokról.  
Jelenleg ott tart az ügy, hogy amennyiben a testület ezt a szabályozási tervet elfogadja, akkor 
azzal semmi más nem történik, csupán ennek a területnek a jogi státusza rendeződik és nincs 
övezeti átsorolás.  
A terület jelenleg az Újpesti Önkormányzat tulajdonában van és nincs értékesítési szándék, 
vagy értékesítési kényszer erre a területre. Nem merült fel az a lehetőség, hogy ingyen 
odaadja az Önkormányzat valakinek a területet.  
Trippon úr kérdéseire válaszolva elmondja, hogy előkeresték a tervtárból, a 2008. év 
decemberében készült beépítési tervet, ami erre a „csücsökre” készült. Továbbá nem 
emlékszik, hogy bármilyen lakossági fórumot hívtak volna össze ezzel kapcsolatban. Ez a terv 
nem rendezési, hanem egy sima koncepció terv, ami több mint 5 millió forintba került. A terv 
tartalmaz két műfüves pályát, egy lelátót, egy kosárpályát, egy gördeszka pályát, egy BMX 
pályát, egy röplabdapályát, két teniszpályát fedéssel, futókört, egy épületet, mindösszesen 33 
darab parkolót. Felnőtt kondi pályát akartak építeni az iskola területén, amit nem tudja, hogy 
megvitattak-e lakossági fórumon. Ezzel csak azt szerette volna bemutatni, hogy az előző 
városvezetés is gondolkozott azon, hogy a területet hasznosítsa. Egy város attól város, hogy a 
területei nem csak vannak, hanem használhatóak is. A Szilas park területe korábban is ott volt, 
de nem lehetet használni. Most közlekedési pályát, vizes játszóteret, használható sportpályát, 
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négy évszakos sípályát és BMX kerékpár pályát építenek. Ezt a területet birtokba fogják venni 
az Újpestiek és használni fogják.  
Hangsúlyozza, hogy jelen pillanatban arról van szó, hogy jogilag rendezzék a terület státuszát 
és továbbra is Intézményi területnek tartják, és majd ha egyszer valaki meg akarja venni, 
akkor eldöntik, hogy eladják-e vagy sem.  
Úgy gondolja, ha valaki ténylegesen megnézi, hogy egy szabályozási terv miről szól, tudja azt 
értelmezni, tudja, hogy önkormányzati tulajdonban lévő terület, és azt kizárólag Képviselő-
testületi döntés alapján lehet értékesíteni, és ezek után azt állítja, hogy itt a Megyeri Tigrisek 
fog kosárlabda csarnokot létesíteni az nem mond igazat.  
Itt szeretné tájékoztatni a Képviselő-testületet, mivel álláspontja szerint ez a vita méltatlan 
volt ehhez a tervhez, ezért megkéri jegyző urat, hogy vizsgálja meg, hogy jogszerűen 
felmondható-e a Megyeri Tigrisekkel ez a településfejlesztési szerződés. Amennyiben van rá 
lehetőség, akkor kezdeményezni fogja annak felbontását és az Önkormányzat átvállalja ennek 
a tervnek az elkészíttetési költségét. Pajor úr miatt, most az Önkormányzat közel két millió 
forintot fog fizetni ezért a tervért, amit ingyen is megszerezhetett volna, ami azért készült, 
hogy Újpest Önkormányzat tulajdonába lévő terület jogi státuszát rendezzék.  
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet.      
 
A Képviselő-testület elfogadja a „Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány és környéke” (a Szilas-
patak, a Hajló utca, a Nádasdy Kálmán utca, a Tóth Aladár utca és a Farkas-erdő utca 
által határolt terület) kerületi építési szabályzatról és a hozzá tartozó szabályozási tervről 
szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2014. (…) önkormányzati rendeletét. 
(14 igen, 5 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 

S Z Ü N E T 
 

8. Javaslat Újpest Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények 
létszámtúllépésére 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, a bizottság megtárgyalta az 
előterjesztést. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
55/2014.(IV.24.) határozata Újpest Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési 
intézmények létszámtúllépéséről 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és engedélyezi az óvodák 
maximális csoportlétszám túllépését az alábbiak szerint: 

Óvoda/csoport 

Jelenlegi, 
jóváhagyott, 

számított 
csoportlétszám 

Új, 
óvodába 
érkező 

gyermek 

SNI érkezők Az előző oszlopok 
figyelembe vételével 
számított létszám, 
melyre a fenntartó 

engedélyét kéri 

2x-es  * szorzóval 
számítandó 

gyermekek száma 

3x-os  * 
szorzóval 

számítandó 
gyermekek 

száma 
Aranyalma Óvoda - 
Kertvárosi Tagóvoda  

 
   

    Süni csoport 23 0 0 2 27 
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Deák Óvoda      
    1. csoport 24 0 1 1 27 
      
Homoktövis Óvoda      

2. vegyes csoport 26 1 0 0 27 
      
Liget Óvoda – 
Királykerti Tagóvoda  

 
   

    3. csoport nagy 27 0 1 0 28 
5. csoport vegyes 25 1 0 0 26 
6. csoport vegyes 25 1 0 0 26 

(16 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2014. április 25. 
 
 

9. Javaslat erdőgazdálkodási feladatok ellátására 
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 
56/2014.(IV.24.) határozata az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról 
1. A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a Budapest, IV. ker. 76561/223, 76512/474 és 
76546/14 helyrajzi számú ingatlanokon lévő a Fővárosi Önkormányzat és az Újpesti 
Önkormányzat közös tulajdonát képező erdők erdőgazdálkodói feladatait Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata lássa el. 
 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  

- a Fővárosi Önkormányzattal az erdőgazdálkodási feladatok ellátásáról megállapodást 
kössön,  

- az erdőgazdálkodói jog nyilvántartásba vétele érdekében szükséges intézkedéseket 
megtegye, illetve 

- az ÉPIT Zrt.-vel a feladatellátás érdekében szerződést kössön. 
(14 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: A Fővárosi Közgyűlés döntésétől számított 90 nap 
 
 

10. Javaslat közoktatási intézmények alapító dokumentumainak módosítására 
vonatkozó véleményezésére  
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Dr. Molnár Szabolcs 
Kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztésben két hiba csúszott. A Bródy Imre 
Gimnázium és Általános Iskola a név helyesen, amit szeretnének támogatni. A Babits 
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esetében az intézmény új nevét idézőjelbe kell tenni és utána Általános Iskola és Gimnázium 
szerepel még. Kéri a testületet, hogy a módosítást tekintse alapjavaslatként. 
 
Wintermantel Zsolt 
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztő alapjavaslatként módosított 
határozati javaslatát, miszerint „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja a 
Bródy Imre Gimnázium alapdokumentumának módosítását és elnevezésében az „Általános 
Iskola” megnevezés használatát. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja a Budapest IV. Kerületi Babits Mihály 
Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium esetében az elnevezés 
„Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű 
Általános Iskola” Általános Iskola és Gimnázium megnevezésre való módosítását.” 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
57/2014.(IV.24.) határozata a közoktatási intézmények alapító dokumentumainak 
módosítására vonatkozó véleményezéséről 
 
1, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja a Bródy Imre Gimnázium 
alapdokumentumának módosítását és elnevezésében az „Általános Iskola” megnevezés 
használatát. 

2, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja a Budapest IV. Kerületi Babits 
Mihály Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium esetében az 
elnevezés „Újpesti Babits Mihály Gimnázium és Karinthy Frigyes Magyar-Angol Két 
Tanítási Nyelvű Általános Iskola” Általános Iskola és Gimnázium megnevezésre való 
módosítását. 

3, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy támogatja az Erkel Gyula Újpesti Zenei 
Alapfokú Művészeti Iskola telephelyén és feladatellátási helyein oktatott tanszékek 
módosítását. 

 (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 

11. Hozzájárulás európai uniós pályázaton való részvételhez 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Nagy István 
Jelezni szeretné, hogy ez a napirend a következő 12-es napirenddel összefüggő, hiszen ennek 
az előterjesztésnek az elfogadása feltétele a következő napirendnek.  
 
Wintermantel Zsolt 
A javaslatnak megfelelően a 11. és a 12. napirendi pontot egybe tárgyalja a testület.  
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Nagy István 
Kiegészítésként elmondja, hogy ez a lehetőség egy közvetlen Európai Uniós pályázat része, 
amelyben több ország, több pályázata venne részt és az Önkormányzatot Zaragoza városából 
keresték meg. Egy hónappal ezelőtt értesültek erről a lehetőségről és azért volt szükség 
rendkívüli gyorsasággal előkészíteni az előterjesztést, mert az első pályázati kör határideje 
2014. május 7-e. Nem biztos, hogy elsőre győztes pályázatot tudnak beadni, de a pályázók 
reméli, hogy decemberre, amikor a második pályázat kiírására kerül, egy kidolgozottabb 
pályázatis benyújtható lesz.   
A program lényeg, hogy a SANOFI szomszédságában lévő lakótelep a SANOFI hulladék 
hőjét hasznosítja és az ott lévő közel 500 lakásnak az energia hatékony felújítását végzik el, 
melyben lakásonként 2-2,5 millió forint összegű pályázati pénzt lehet elnyerni. Ezzel egyúttal 
a lakóövezetben a parkolókat napkollektoros világítással szerelnék fel. A projektben mintegy 
5000 m2 napelem kerülne elhelyezésre. Bíznak abban, hogy a pályázati anyag elnyeri a bíráló 
bizottság tetszését és Zaragoza városával együtt a közel 3 milliárd forintnyi Európai Uniós 
támogatást sikerül elnyerni.   
 
Perneczky László 
Kifogásolja, hogy gyorsan kell összeállítani egy Újpest Fenntartható Energia Akció 
Programot, amit be lehet majd csatolni a pályázat mellé. Kifogásolta, hogy a fenntartható 
akcióprogram sem a testület, sem a Városfejlesztési Bizottság előtt nem járt. Vette a 
fáradságot és elolvasta az akcióprogramot és örömmel tapasztalta, hogy Ongjerth Richárd a 
Magyar Urbanisztikai Tudásközpont prominens személye volt ennek a programnak a 
vezetője, mely bizonyos szintű garanciát jelent számára.  
Mivel egy hónappal ezelőtt értesült az Önkormányzat erről a lehetőségről, akkor a múlt héten 
is lehetett volna akár egy Városfejlesztési Bizottsági ülés keretében az ehhez kapcsolódó 
Fenntartható Energia Akció Programról tárgyalni.  
Az anyag áttekintése után néhány érdekes javaslatot talált, többek között, hogy 2010. 
bázisévhez viszonyítva határozza meg az elérendő hatékonysági energiafelhasználás 
csökkenési célokat. Véleménye szerint nagyon súlyos %-ok találhatóak a programban. Van 
olyan pont, ahol 60 %-os energiafelhasználás mérséklést ír elő és nem tudja, hogy ez a % 
mennyire megalapozott. Ugyanakkor az elektromos áram felhasználása kapcsán olvasható az 
anyagban olyan előrevetítés, miszerint a fűtési-hűtési korszerűsítések kapcsán egyre javulnak 
a berendezéseknek az energia mutatói és 20 %-os csökkenés érhető el, miközben csak most 
terjednek el ezek a rendszerek.  
Nevesíteni lehetet volna, hogy az újpesti szennyvíztisztítónak saját energiaellátó egysége van. 
Garanciát szeretne látni arra, hogy a pályázattal párhuzamosan a tartalmi részletei érdemben 
kibontásra kerülnek. A pályázattól függően vagy függetlenül jöjjön vissza az akcióprogram a 
testület elé és legyenek benne azok a módosítások, ami társadalmi, képviselői és fenntartható 
fejlődés illetve környezetvédelmi tanácsnoki részvételt is feltételez.  
 
Wintermantel Zsolt 
Úgy gondolja, hogy minden pályázati lehetőséget ki kell használni. Most van egy jó 
lehetőség, és ahogy képviselő úr is mondta remek szakemberek bevonásával igyekszik az 
Önkormányzat ezeknek a programban előírt feltételeknek megfelelni a rendkívül rövid 
határidő alatt is. Bízik abban, hogy képviselő úr is be tud kapcsolódni ebbe a munkába. Bár 
nem volt az Önkormányzatnak akcióprogramja, de elkötelezett a zöld energiát hasznosító 
beruházások szervezésében, támogatásában. Az újonnan épült uszodában talajvizes 
hőszivattyú működik, ami szintén a fenntartható fejlődés és a zöld energia irányába mutat. A 
napokban érkezett meg az értesítés arról, hogy az Önkormányzat pályázatot nyert arra, hogy a 
Szakrendelő tetejére napkollektorokat szereljenek és ezzel a megoldással is a megújuló 
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energiát használnák. Az új piac csarnok épületét is szeretnék megújuló energiát felhasználva 
hűteni és fűteni. Készülnek a megtérülési számítások arra, hogy a régi és az új Városháza 
fűtését és hűtését szintén ebből oldják meg, majdnem teljesen kiváltva a gázenergia 
felhasználást.  
Bízik abban, hogy az Önkormányzat elkötelezettségét és a szándékát az elmondottak alapján 
is tudja képviselő úr értékelni.    
 
Nagy István  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a pályázat, ahogy előző hozzászólásában is elmondta, 
hogy ez egy lehetőség. Más Uniós pályázatoknál is, amennyiben energiahatékonysági 
pályázaton akarnak indulni, feltétele lesz, hogy az Önkormányzat rendelkezzen egy 
Fenntartható Energia Akció Programmal. 
Úgy gondolja, hogy az említett szakember által beírt százalékok és a 2010-es bázis év 
vállalható, hiszen azóta az újpesti társasházak esetében, és az Újpesti Önkormányzat 
beruházásaiban is mindig figyelmet fordított arra, hogy energiahatékony eszközöket, 
berendezéseket építsenek be. Hangsúlyozza, hogy a közüzemi cégek, a SANOFI, a 
társasházak örömmel fogadták ezt a lehetőséget. Bízik abban, hogy már az első körben nyerni 
fog a pályázat.  
 
Perneczky László 
A határozatban az olvasható, hogy „Felhatalmazza a Polgármestert, hogy csatlakozzon a 
Covenant of Mayors európai önkormányzati együttműködéshez, gondoskodjon az újpesti 
SEAP-nak a Covenant of Mayors honlapra való feltöltésről.” Nem tudja, hogy ennek mi a 
pontos határideje, de jelzi, hogy nem tartja reálisnak az anyagban lévő számokat. Javasolja, 
hogy töltsék fel az adatokat, de jöjjön vissza júniusban-júliusban, hogy legyen reális vizsgálat 
és ugyan ezt az akcióprogramot a testület megerősíti, újratárgyalja, módosításokkal újra 
elfogadja.  
 
Nagy István 
Bízik abban, hogy meg tudják valósítani az elképzeléseket.  
 
Wintermantel Zsolt  
Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
58/2014.(IV.24.) határozata az Európai Uniós pályázaton való részvételhez  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul, hogy 
Újpest Önkormányzata Zaragoza városával hazai és nemzetközi partnerekkel együtt, 
konzorciumban induljon a H2020 SCC-01-2014 : “Smart Cities and Communities 
solutions integrating energy, transport, ICT sectors through lighthouse (large scale 
demonstration - first of the kind) projects” Európai Uniós pályázaton. Megbízza a 
Polgármestert a pályázat benyújtására, és a szükséges önrészhez további hazai támogatások 
megszerzésének elindítására. (18 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

12. Fenntartható Energia Akcióprogram (Sustainable Energy Action Plan (SEAP)) 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 
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Wintermantel Zsolt 
Miután a testület együtt tárgyalta a 11. és a 12. napirendi pontot, ezért a képviselők a 
fentiekben már megtették észrevételeiket, így szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
59/2014.(IV.24.) határozata a Fenntartható Energia Akcióprogram elfogadásáról  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Újpest 
Fenntartható Energia Akció Programját.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy 

 csatlakozzon a Covenant of Mayors európai önkormányzati együttműködéshez. 
 gondoskodjon az újpesti SEAP-nak a Covenant of Mayors honlapra való feltöltésről, 

az ehhez szükséges dokumentumok, szakértői anyagok elkészítéséről. 
(18 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

13. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, 
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) önkormányzati 
rendelet módosítására 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2014. (…) 
önkormányzati rendeletét. (17 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

14. Javaslata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, 
azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a rendelet-tervezetet.  
 
A Képviselő-testület elfogadja a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások 
formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. 
(VIII.23.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 
megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2014.(…) önkormányzati rendeletét. (17 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
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15. Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal kötött 
megállapodás fogyatékos gyermekek nappali ellátása tárgyában 
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 
60/2014.(IV.24.) határozata  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Újpest 
Önkormányzata és Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat közötti szerződés 
megkötéséhez négy fő újpesti gyermek ellátására. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 
aláírására. (18 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 

 
16. Javaslat további Ovi-Foci pályák építésére pályázati úton 

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 
 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésében elmondja, hogy 2012-ben hat, 2013-ban kettő OVI-Foci pályára nyújtott be 
pályázatot az Önkormányzat. Ebben az éven négy újabb óvodának szeretne önrészt biztosítani 
multifunkcionális sportpályaépítés, eszközkészlet átadás, tanfolyam lebonyolítás céllal. 
Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
61/2014.(IV.24.) határozata további Ovi-Foci pályák építéséről pályázati úton  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. támogatja az Ovi-Foci Közhasznú Alapítvány lebonyolításában megvalósuló „Nemzeti 
Ovi-Foci, Ovi-Sport Program” néven ismert sportszakmai programot. 

2. A Program kerületi megvalósítása érdekében az Önkormányzat újabb négy 
önkormányzati óvodában óvodánként legfeljebb bruttó 2.850.000,- Ft önrészt biztosít 
– multifunkcionális sportpályaépítés, eszközkészlet átadás, tanfolyam lebonyolítás 
céllal – a 2014. évi költségvetési tartalék terhére. A program az alábbi óvodákban 
valósul meg: 

- Pozsonyi Tagóvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.) 
- Királykerti Tagóvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.) 
- Park Óvoda (1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 46.) 
- Virág Óvoda (1045 Budapest, Virág u. 30.) 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési megállapodás 
aláírására, valamint a program végrehajtására együttműködve az Ovi-Foci 
Alapítvánnyal, valamint az Újpest Torna Egylettel. 

(18 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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17. Javaslat első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű rendbetételére, 
renoválására, helyreállítására kiírt pályázatra való jelentkezés jóváhagyása 
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 
62/2014.(IV.24.) határozata az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékmű 
helyreállítására kiírt pályázatra való jelentkezés jóváhagyásáról  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. az Újpesti Torna Egylet (1044 Budapest, Megyeri út 13. szám alatti) Stadionjában 
lévő I. világháborús emléktábla felújítását támogatja. 

2. Jóváhagyja az UTE – nak a Közép- és Kelet-európai Történelmi és Társadalom 
Kutatásért Közalapítványnak az első világháború történelmi emlékeit őrző 
emlékművek rendbetételére, renoválására, helyreállítására kiírt pályázaton való 
indulását. 

(17 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

18. Egyebek 
 

Javaslat a Mesterségek Iskolája Alapítvány az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály 
Általános Iskola és Gimnázium 25. éves jubileumi rendezvénysorozatának 
megszervezésében való részvételének támogatására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésében elmondja, hogy azért kell dönteni, mert alapítvány támogatásáról van szó, 
ami át nem ruházható Képviselő-testületi hatáskör. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a 
határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2014.(IV.24.) határozata 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy 300.000 Ft-tal támogatja a Mesterségek Iskolája Alapítványt 
az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium 25. éves jubileumi 
rendezvénysorozatának megszervezésében való részvételéért.  
(18 igen) 
Felelős: a Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2014. április 30. 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy május 1-én mindenkit várnak a Semsey parkba, az 
Önkormányzat rendezvényeire. Hétvégén borkóstolóval egybekötött Borfesztivál és a 
pincehelység megnyitója lesz, ahova szintén mindenkit szeretettel várnak.      
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A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 64-74/2014. (IV.24.) szám alatt hozott 
határozatokat. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert  
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 
 
 
 

 
 

 
 


