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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének            
2014. szeptember 12-én (péntek) 12,00 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   Rádi Attila  
Balázs Erzsébet Nagy István   Pajor Tibor  
Dr. Dabous Fayez Németh Edit Éva  Ozsváth Kálmán 
Koronka Lajos Páli József   Wintermantel Zsolt 
Hladony Sándor Perneczky László   

(14 fő)  
 
Az ülésre később érkezett: - 
 
Az ülésről távol van: Belán Beatrix, Farkas István, Horváth Imre, Dr. Szabó Béla, Szabó 
Gábor, Dr.Trippon Norbert, Szalma Botond, 
 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Tahon Róbert jegyző 
Dr. Varga Zalán aljegyző 
Dr. Kató Balázs jogi tanácsnok 
Dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Szabó Tamás Gazdasági Főosztály vezetője 
Mike Józsefné, Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Kóródi Mariann Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály vezetője  
Fristáczkiné Szilas Tímea Ügyviteli Osztály vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda vezetője 
Szabó Tamás Gazdasági Főosztály vezetője 
Szilágyi Arnold Gondnokságvezető 
Müller Péter Informatikai Osztály vezetője 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. A helyszínen kiosztásra került 
négy előterjesztés: Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer 2015. évi fordulójához való csatlakozásra, Előterjesztés a Bethlen Gábor 
Kollégium keresztszülő programjában való további részvétel tárgyában, Javaslat a Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézmények 
létszámtúllépésére, Javaslat ellátási szerződés módosítására az Értelmi Fogyatékossággal Élők 
és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel, melyekkel kiegészítve alapjavaslatként 
indítványozza a napirend elfogadását. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a napirendet.  
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
154/2014.(IX.12.) határozata a napirendről 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott Újpest, 
3. számú városszerkezeti egység szabályozási tervéhez tartozó építési szabályzat, 
illetve a Szent István tér – Károlyi István utca – Venetiáner utca – Liszt Ferenc utca 
által határolt területre vonatkozó mellékletek módosítására 

 
2. Javaslat  a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 

fordulójához való csatlakozásra 
 

3. Előterjesztés a Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában való további 
részvétel tárgyában 

 
4. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában 

működő köznevelési intézmények létszámtúllépésére 
 

5. Javaslat ellátási szerződés módosítására az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik 
Országos Érdekvédelmi Szövetséggel 

(14 igen) 
 

1. Javaslat az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott 
Újpest, 3. számú városszerkezeti egység szabályozási tervéhez tartozó építési 
szabályzat, illetve a Szent István tér – Károlyi István utca – Venetiáner utca – 
Liszt Ferenc utca által határolt területre vonatkozó mellékletek módosítására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Hozzászólásában elmondja, hogy már hozzászokott az elmúlt időszakban a folyamatos 
változásokhoz, de a mostanit már abszurdnak tartja. Számára ez azt sugallja, hogy a 
városvezetésnek nincs konkrét, kialakult koncepciója az újpesti piaccal kapcsolatban, mert ha 
jól értelmezi ezt a rendelet módosítást, illetve a hozzá beterjesztett szövegrészt, miszerint 
„…..az eredeti koncepcióhoz képest – az azóta elkészült részletes műszaki vizsgálat 
eredményét figyelembe véve – a vásárcsarnok nagy belmagasságú elemét is el kell 
bontani…..”. , akkor alapvetően ezzel megváltoztatják a Főtér képét. Álláspontja szerint sem 
szép ez a csarnok és valóban le lehet bontani, de eddig az elmúlt évben nem erről szólt a 
történet. Nem érti, hogy miért nem lehet terveket elkészíteni és rendeletet beterjeszteni, hogy 
ezek koherensek legyenek és fedjék egymást. Úgy gondolja, hogy a Főépítészi Iroda nem volt 
úgy leterhelve az elmúlt négy évben, hogy ne tudna korrekt, az elképzelések szerinti 
anyagokat elkészíteni. Magyarázatot vár arra, hogy ez a történet miért alakult ki?  
Az alap koncepciót sem támogatta és lehet, hogy az egész piac koncepció aktualitását fogja 
veszteni a választások után.  
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Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, hogy a módosításra azért volt szükség, mert azt eredeti koncepcióban, 
amit a Képviselő-testület tárgyalt, szerették volna megtartani a régi vásárcsarnok épületét. 
Költséghatékonyság is indokolta azt, hogy maradjon meg valami abból az épületből, ami 
hosszú évtizedeken keresztül szolgálta az újpesti lakosokat. Azóta az Építészeti Tervtanács is 
azt javasolta, hogy adott esetben erre nincs feltétlenül szükség, és vizsgálják meg a tervezők, 
hogy ennek a csarnoknak az elbontása lehetséges-e. Azóta kiderült, hogy az épület nincs 
olyan statikai állapotban, hogy érdemes lenne megtartani. Amikor az eredeti szabályozást 
elfogadta a testület, a korábbi épület megtartása érdekében, egy kötelező magassági szint elő 
volt írva, és ehhez a magassághoz készült a szabályozási terv. Közben kiderült, hogy nem 
lehet megtartani a régi épületet és az új épületet nem szeretnék ugyan ilyen magasra építeni, 
így a szabályozási tervet módosítani szükséges. Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi 
fel a rendelt tervezetet.   
 
A Képviselő-testület elfogadja az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével 
jóváhagyott Újpest, 3. számú városszerkezeti egység szabályozási tervéhez tartozó építési 
szabályzat, illetve a Szent István tér – Károlyi István utca – Venetiáner utca – Liszt Ferenc 
utca által határolt területre vonatkozó melléklet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének 25/2014. (IX.12.) önkormányzati rendeletét. (13 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

2. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2015. évi fordulójához való csatlakozásra 
Előterjesztés: 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 
155/2014.(IX.12.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszer  2015.évi fordulójához való csatlakozásról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2015. évi 
fordulójához, valamint dönt arról, hogy az előterjesztés mellékletében található „A” és „B” 
típusú pályázati felhívások kiírásra és meghirdetésre kerüljenek.(14 igen) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2013. október 3. 
 
 

3. Előterjesztés a Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában való 
további részvétel tárgyában 
Előterjesztés: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.   
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
156/2014.(IX.12.) határozata a Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában 
való további részvételről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy támogatja a Bethlen Gábor 
Kollégium (Nagyenyed) keresztszülő programjában való további részvételt, Bódi Alpár és 
Szakács Anita tanulók kollégiumi és tanulmányi költségeinek kifizetését, a 2014/2015. 
tanévre, diákonként 180 000 Ft összegben, a tehetséggondozás részelőirányzat terhére.  
(14 igen) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2014. szeptember 30. 
 
 

4. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában 
működő köznevelési intézmények létszámtúllépésére 
Előterjesztés: 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 
157/2014.(IX.12.) határozata a köznevelési intézmények létszámtúllépéséről 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és engedélyezi az óvodák 
maximális csoportlétszámának túllépését az alábbiak szerint: 
 

Óvoda/csoport 
Tényleges   

csoportlétszám 

2x-es  * 
szorzóval 

számítandó 
gyermekek 
létszáma 

3x-os  * 
szorzóval 

számítandó 
gyermekek 
létszáma 

 
Számított 

csoportlétszám 
 

     
Deák Óvoda     
    Gomba csoport 23 1 1 26 
    Tulipán csoport 21 1 2 26 
    Süni csoport 23 1 1 26 
Homoktövis Óvoda     
    2. csoport 26 0 0 26 
    4. csoport 26 0 0 26 
JMK Óvoda     
    Nyuszi csoport 25 0 1 27 
    Őzike csoport 25 1 0 26 
Nyár Óvoda     
    Fecske csoport 26 0 0 26 
    Napocska csoport 25 1 0 26 
Virág Óvoda     
    Tulipán csoport 25 1 0 26 
    Rózsa csoport 26 0 0 26 
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*”Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két 
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan 
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport számításánál.” 
(12 igen, 2 nem) 
Felelős: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 
Határidő: 2014. szeptember 15. 
 
 

5. Javaslat ellátási szerződés módosítására az Értelmi Fogyatékossággal Élők és 
Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetséggel 
Előterjesztés: 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 
158/2014.(IX.12.) határozata ellátási szerződés módosításáról 
A Képviselő-testület hozzájárul Újpest Önkormányzata és az Értelmi Fogyatékossággal Élők 
és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége között 2013. december 19. napján kötött 
ellátási szerződés módosításához, mely szerint az ÉFOÉSZ 2014. szeptember 1. napjától két 
fő újpesti lakos ellátását biztosítja. Felhatalmazza a Polgármestert a módosított ellátási 
szerződés aláírására. (14 igen) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal 
 
Az elnök az ülést 12,15 órakor bezárja. 

 
 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert  
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


