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Az alakuló ülést Dr. Szabó Béla korelnök vezeti.   
 
Dr. Szabó Béla  
Köszönti a megválasztott új polgármestert, a megválasztott képviselőket, a Helyi Választási 
Bizottság Elnökét és megjelent tagjait, a Jegyző Asszonyt és a megjelent vendégeket. Külön 
köszönti az alakuló ülésen megjelent Dr. Derce Tamás leköszönő polgármester urat. 
 
A korelnök a Képviselő-testület alakuló ülését megnyitja és elmondja a köszöntő beszédét. 
 
Dr. Szabó Béla  
Felkéri a Választási Bizottság  elnökét,  Kissné Boda Györgyit a  2010. október 3-án 
megtartott önkormányzati képviselők, a polgármester, valamint a kisebbségi önkormányzatok 
tagjai választásával kapcsolatos  tájékoztató megtételére. 
 
A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról, és az 
eredményéről. 
(Írásos anyag a jegyzőkönyvhöz csatolva.) 
 
Ezt követően Wintermantel Zsolt virágcsokrot  ad át Kissné Boda Györgyi elnök asszonynak 
és megköszöni  a Választási Bizottság minden tagjának munkáját. 
 
Dr. Szabó Béla  
Megköszöni a tájékoztatást, felkéri  a Helyi Választási Bizottság Elnökét a megbízólevelek 
átadására. 
 
A Jegyző sorrendben felolvassa a neveket, elsőként a polgármester, majd az önkormányzati 
képviselők átveszik megbízólevelüket. 
 
Dr. Szabó Béla  
A megbízólevelek átadása után  felkéri a  legfiatalabb képviselőt Ozsváth Kálmánt, hogy 
mondja elő az eskü szövegét.  Az önkormányzati képviselők, majd a polgármester leteszi az 
esküt. Az esküt követően mindenki aláírja az esküokmányt. 
 
Dr. Szabó Béla  
Felkéri Dr. Derce Tamás leköszönő polgármestert, hogy adja át a város kulcsát az új 
polgármesternek.  
 
Dr. Szabó Béla korelnök átadja az elnöklést Wintermantel Zsolt polgármester úrnak. 
 
Polgármester úr elmondja köszöntő beszédét:  
 
„Jól emlékszem, ötödik vagy hatodikos általános iskolás lehettem, amikor először jártam 
ebben a csodálatos teremben – nyilván valamilyen ünnepség alkalmával, mert mindenki 
ünneplő ruhában volt, és zene szólt. Egy biztos, engem már akkor nagyon megfogott maga a 
terem. Nem csak az, hogy díszes, impozáns, hanem valahogy azt is éreztem, hogy itt fontos 
dolgok történnek. Pedig azt még nem nagyon tudtam, mit is jelent az, hogy polgármester – 
akkoriban ugye nem is így nevezték a városrész vezetőjét. 
 
Azt sem tudtam akkor még, hogy ez az épület valaha községházának épült, amit egy község 
épített azért, hogy itt döntsön közös ügyeiről. (Akkoriban a község is tágabb értelmű volt, 
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mint településre ezt használták.) Számomra nyilvánvalónak tűnik, hogy a „község” szavunk 
nem véletlen cseng össze a „közösség” szóval, nagyon könnyen lehet, hogy egyik a másikból 
lett. Vagyis ezt az épületet egy közösség építette azért, hogy itt intézze közös ügyeit. 
Számomra ez jelenti a hely szellemét. És hitem szerint a politika célja nem más, mint 
közösségépítés, ezáltal minden választott vezető, így a polgármester legfőbb feladata és 
kötelessége. 

Most, hogy ezt a közel 30 évvel ezelőtti pillanatot felidézem, nem mondhatom, hogy nincs 
gombóc a torkomban. Ma polgármesterként állhatok itt ebben a történelmi épületben, ebben a 
teremben – olyan elődök helyén, mint Ugró Gyula vagy Derce Tamás, akiknek a neve 
korszakokat jelöl Újpest történetében. 

Úgy hiszem, minden politikus, azzal az ambícióval vág neki egy ilyen feladatnak, hogy 
egyszer majd az ő neve is egy korszakot, egy pozitív időszakot jelentsen. Hogy ez az én 
esetemben sikerül-e, az a jövő zenéje, ahhoz még nagyon sok víznek le kell folynia szeretett 
folyónkon. De abban már most biztos vagyok, és ez bizonyos tekintettben fontosabb minden 
másnál, hogy Újpest új korszak előtt áll. Nem is pusztán azért, mert mostantól új vezetése 
lesz, hanem azért, mert a világ is változik körülöttünk. 

Mind a világban, mind Magyarországon nagyon komoly, korszakos változások zajlanak, és 
ezek a változások a mi életünkre, Újpest életére is nagy hatással lesznek. 

A világban jól láthatóan egy új gazdasági, politikai, hatalmi világrend körvonalai bontakoznak 
ki, amelyben a nyugati civilizáció dominanciája erősen csökken, a kelet pedig erősödik. A 
pénzügyi válság, az ökológiai katasztrófák az egész nyugati világot arra késztetik, hogy 
újragondolja saját alapértékeit. 

Látható, hogy olyan kihívásokkal kell szembenéznünk, amelyek pusztán egyénileg, az egyéni 
érdekérvényesítés alapján, vagy ideológiai vitákkal nem tudunk megoldani. Sem a gazdasági, 
sem a demográfiai, sem a környezeti kihívásokat. Ezek csak együttműködéssel kezelhetők, 
ahogy a szegénység, az élelmiszerhiány, az ivóvízprobléma, a szűkös energiaforrások, vagy a 
terrorizmus is. 

A korábbi mederben nem folyhatnak tovább ügyeink, ez az egyik legfontosabb tanulsága az új 
évezred első évtizedének. A világban is, Magyarországon is újra kell értékelnünk a 
magánérdek és a közjó fogalmát, újra kell gondolnunk továbbá az állam és benne az 
önkormányzatok szerepét is. 

Az idei év két választása megmutatta, a magyar emberek is érzik, hogy az új kihívásokra új 
válaszokat kell adniuk. Ebben a két voksolásban kifejezésre jutott egyrészt a hazugság, a 
képmutatás és a dilettantizmus elutasítása, másrészt az összefogás, a józanész és az építő 
cselekvés tisztelete. 

Soha korábban nem volt ilyen egységes a magyar emberek akarata, és soha korábban nem jött 
létre ennek megfelelően a politika minden dimenziójában ennyire egységes, a szekeret egy 
irányba húzó vezetés. Hatalmas lehetőség ez mindenkinek, akinek a sors szerepet osztott 
Magyarország újjáépítésében, de egyúttal óriási felelősség is. Csak rajtunk múlik, hogy 
mennyire tudunk majd élni ezzel a kivételes lehetőséggel: a dicsőséget nem veheti el tőlünk 
senki, de egy esetleges kudarcot sem tudunk senki más számlájára írni. 
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Ennek tudatában kezdek hozzá saját munkámhoz is szeretett városomban, Újpesten. 
Megnyugtat és erővel tölt el a tudat, hogy egy olyan korszakban vehetem át a város vezetését, 
amikor a külső körülmények nem hátráltatják úgy az életünket, mint gyakran a megelőző 
évtizedekben. Újpest mindig sikeres lokálpatrióta politikát folytatott, de a főváros vagy éppen 
a kormány vezetéséből az elmúlt években nagyon sokszor hiányzott az elkötelezettség, a 
tehetség vagy talán a jóindulat is. Ezért sokszor érezhettük úgy itt Újpesten, hogy minden 
erőfeszítésünk ellenére csak helyben járunk. 

Ebben az ünnepélyes percben szeretném Önöket, minden újpestit biztosítani arról, hogy ahogy 
az ország egészében, úgy Újpesten is új időszámítás kezdődik. Véget ér a helyben járás kora, 
és megkezdődik a cselekvő összefogás időszaka. Igen, összefogásról beszélek, és ezt kérem, 
hogy jól értsék. Meglehet, hogy az előző hónapokban mindegyikünk a pártpolitika frontjain 
vívta a maga kisebb-nagyobb csatáját. Meglehet, hogy ezekben az ütközetekben különböző 
oldalakon álltunk. 

Magam is politikai pártok és civil szervezetek közös támogatásával indultam. Azt sem 
titkolom, nem lenne őszinte dolog részemről, hogy természetesen nagyon örülök a Fidesz 
elsöprő sikerének itt és országszerte. 

Ugyanakkor a kampánynak, rivalizálásnak vége. Polgármesterként számomra már csak 
újpestiek léteznek, hiszen kezdődik a megfeszített munka, rengeteg dolgunk van, nagy 
feladatok állnak előttünk, és a sikerhez egységes közösségre van szükség. 

A választók határozottan az összefogásra, együttműködésre szavaztak Újpesten is. Ezt tartom 
a legnagyobb sikernek. Ezzel Újpest nyert, hiszen az összefogással lehet előre jutni, komoly 
eredményeket elérni. Én az összefogásban hiszek. Újpest mindig akkor volt sikeres, amikor 
széleskörű összefogás jött létre. Ez azt jelenti, hogy viták helyett eljött a közös cselekvés 
ideje. 

A választások végeztével most mindannyian és mindenekelőtt újpestiként gyűltünk itt össze, a 
Városházán. Azt kérem – sőt, várom – minden politikai erőtől, hogy négy évre felejtsék el a 
pártpolitikát. Az a dolgunk, hogy közösséget építsünk, és immár egyetlen közös célunk van: 
Újpest sikere. 

A magam részéről valamennyi újpesti polgármesterének tartom magam – függetlenül attól, 
hogy ki melyik párttal szimpatizál, kire szavaz. Újpestet, az újpestieket akarom képviselni, 
mindig, minden fórumon. Mindenkinek a segítségére számítok, hiszen – bár 20 éve vagyok a 
politikai életben, ez a poszt új a számomra. 

Elvárom mindenkitől, aki az önkormányzat munkájában részt vesz, hogy pártállástól 
függetlenül, mindenekelőtt újpesti legyen, és mindenek fölött Újpest érdekeit képviselje. 

A választások végével egy kis meccs eredménye eldőlt, ennek eredményét mindenki jól 
láthatja, ha végigtekint az itt helyet foglaló régi és új helyi képviselőkön. Egy sokkal nagyobb 
küzdelem viszont most veszi kezdetét. Ennek tétje óriási: képesek leszünk-e megfelelni a 
választóinktól kapott bizalomnak, meg tudjuk-e mutatni, hogy méltók voltunk a 
támogatásukra, tudunk-e teremteni Újpesten ismét olyan közösségi sikereket, amelyekre már 
minden itt élő ember szomjazik? Meggyőződésem, hogy mindez csak akkor lesz sikeres, ha 
összefogunk, ha együtt és egy irányba húzzuk a szekeret. 
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Felelőtlenség lenne persze azt ígérnem – kicsit megszédülve a pillanat ünnepélyes 
hangulatától – hogy mindenkinek minden terve valóra fog válni Újpesten, hogy öt percen 
belül egy új aranykorban találjuk magunkat, mintha csak egy varázsló suhant volna végig az 
utcáinkon, tereinken. Függetlenül attól, hogy ki milyen pártra szavazott, vagy melyik politikai 
erőt képviseli, jól tudja, mert tudnia kell, hogy Magyarország jelenlegi állapota 
megfontoltságra és türelemre int mindannyiunkat. Ezt a helyzetet örököltük, és mindenekelőtt 
ebből a helyzetből kell kijönnünk. 

Itt, Újpesten is korlátok közé szorítja terveinket az ország és benne kerületünk kivéreztetett 
állapota. Van viszont, amiből nem lehet engednünk. Az önkormányzat működésének 
átalakításához haladéktalanul hozzá kell látnunk. Ez nem lehet pénzkérdés, sokszor nem is az, 
csupán annak kérdése, hogy engedjük-e a józanész érvényesülését a hivatali működésben. 
Ennek szellemében egyszerűsítjük, korszerűsítjük, és a 21. századi követelményekhez 
igazítjuk az önkormányzat működését. 

Közösség, őszinteség, hatékonyság. Ez a három szó kell, jellemezze mind a testület, mind a 
hivatal munkáját. Az újpesti polgároknak mindenkor érezniük kell, hogy mi vagyunk értük, és 
nem fordítva. 

Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindannyiunk, egész Újpest nevében 
megköszönjem Derce Tamás polgármester úrnak azt, amit húsz éven át tett a városunkért. 
Külön is szeretnék köszönetet mondani támogatásért és tanácsaiért. 

Ígérhetem, hogy az általa képviselt lokálpatrióta városvezetést akarom folytatni. Ugyanakkor, 
az országban és a fővárosban bekövetkezett jelentős fordulat minden eddiginél több és 
nagyobb lehetőséget nyit számunkra. Már nem csak itt helyben tudunk tenni a városunkért. 
Három dimenzióban gondolkodhatunk és cselekedhetünk. Ezért döntöttem úgy, hogy Újpest 
érdekében az a helyes, ha mindhárom dimenzióban tudom képviselni az itt élők érdekeit. Itt 
helyben, a főváros vezetésében, és a Parlamentben is. A választók éppen most nyilvánították 
ki azt az véleményüket, hogy az új kormány jó úton jár, és abban is biztos vagyok, hogy 
Tarlós István személyében végre igazi főpolgármestere lesz Budapestnek, aki nem felejtette 
el, hogy 16 éven át egy kerületet vezetett. Mindezek reményteli lehetőségek Újpest számára. 

A parlament döntése alapján most a korábbiaktól eltérően mindenütt kisebb létszámú 
képviselő-testületek alakultak. Újpesten 33 helyett 21 tagú testület alakult meg. Minden adott 
ahhoz, hogy a városvezetés stabil és egységes legyen, viták helyett cselekvésről szóljon. Ez az 
emberek érdeke. Ugyanakkor én minden képviselő munkájára egyformán számítok. 

Ragaszkodnunk kell ahhoz az eddig jól bevált gyakorlathoz, hogy a képviselőtestület tagjai 
bármilyen kérdésükkel, igényükkel csak közvetlenül a polgármesterhez vagy a jegyzőhöz 
fordulhatnak, a hivatal többi dolgozóját ezzel továbbra se terheljük. Arra is nyomatékosan 
megkérek mindenkit, hogy az önkormányzat intézményeiben, iskoláiban, óvodáiban, orvosi 
rendelőiben kizárólag civilként jelenjenek meg és viselkedjenek. És ha ilyen alkalommal 
bárki politikusi minőségükben próbálja megszólítani köztisztviselőinket, kollégáinkat, az elől 
udvariasan, de határozottan térjenek ki. 

Mint mondtam, mostantól számomra csak újpesti polgárok léteznek, és minden képviselőtől 
azt várom, hogy Újpest legyen számára az első. Én az együttműködés, összefogás 
politikájában hiszek, mert Újpest mindig akkor volt sikeres, amikor összefogással 
működtettük. 
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Érdemes bíznunk az összefogás erejében. Emlékezzünk arra, hogy néhány éve az újpestiek 
széleskörű összefogásával sikerült megmentünk a szakrendelőnket attól, hogy a főváros 
privatizálja. 

Arra is szeretném felhívni a figyelmet, hogy most is elértünk egy fontos közös sikert . Még tíz 
nap sem telt el a választások után, az eskütétel is csak ma van, de határozott közös 
fellépésünkkel elértük, hogy az MLSZ megváltoztassa döntését, és az Újpest 
labdarúgócsapata ne zárt kapuk előtt játssza következő bajnoki mérkőzését. 

Én a továbbiakban is ezt a hozzáállást fogom képviselni, és ezt kérem, ezt várom el minden 
munkatársamtól. Talán néhányan tudják rólam, hogy korábban vízilabdáztam és 
kézilabdáztam. Aki ismeri ezeket a sportágakat, az tudja: a legkeményebb játékok, és nincs 
védőfelszerelés. Én így készülök a polgármesteri feladatomra is: keményen fogok küzdeni 
Újpestért, és tudom, hogy ez nem lesz mindig fájdalommentes, fogok kapni hideget-meleget. 
Ezt vállaltam. 

Aki Újpest, vagy az újpestiek érdekei ellen tesz, az velem találja magát szembe. Viszont 
mindenki számíthat rám, aki tenni, dolgozni akar a közösségért, vagy aki bajba kerül és 
segítségre szorul. 

Tudom, hogy Önök tapasztalt és elkötelezett önkormányzati politikusok. Számítok a 
tudásukra, bátorságukra, tisztességükre. Mint az elején mondtam, ennek a helynek a szelleme 
arra kötelez, azt sugallja, hogy a mi legfőbb dolgunk közösséget építeni. Együtt kell 
dolgoznunk, küzdenünk Újpestért. 

Együtt. Újpestért.” 
 
Wintermantel Zsolt 
A súlyos ökológiai katasztrófa miatt, amely Kolontár és Devecser térségében történt az 
Önkormányzat és Újpest minden polgár nevében szeretné kifejezni részvétét az elhunytak 
hozzátartozóinak és együttérzését a sérülteknek, bajbajutottaknak. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogadjon el elvi állásfoglalást arról, hogy Újpest 
szolidáris a katasztrófa sújtotta térséggel, a károsultakkal, és többféle módon segítséget kíván 
nyújtani számukra. Arról tájékoztatta a testületet, hogy felvette a kapcsolatot Devecser 
vezetésével, egyeztettek az iskola igazgatójával is. Az őszi szünetben 2-3 osztályt fogadna az 
Önkormányzat, teljes ellátással, programok szervezésével, amennyiben a helyzetük 
stabilizálódik annyira, hogy ezt igénybe tudják venni. Ehhez felajánlás érkezett az Aquaworld 
Zrt-től, Mezőgazdasági Múzeumtól, a Fővárosi Állatkerttől, és parlamenti látogatást is 
szerveznek részükre. Az Önkormányzat várja újpesti cégek, vállalkozások csatlakozását a 
segítségnyújtási kezdeményezésben. Arra kér minden újpesti polgárt, hogy anyagi 
lehetőségeihez mérten segítsen a rászorultakon. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 
Magyar Kormány kármentő alapot hozott létre a bajbajutottak megsegítésére. Ide várják a jó 
szándékú pénzadományokat. Javasolja, hogy az Újpesti Önkormányzat 5 millió forintot 
utaljon át erre a kármentő alapra. Kéri a Képviselő-testületet, hogy mivel még a technikai 
feltételek nem adottak, ezért kézfeltartással szavazzanak a javaslatról.  
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386/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete elvi állásfoglalást 
hoz arról, hogy 5 millió forintot átutal a vörös iszap károsultjai javára létrehozott kármentesítő 
alapba.  
A képviselők kézfeltartással szavaztak.  A testület egyhangú szavazással elfogadta a 
határozati javaslatot. (20 igen) 
 
 

SZÜNET 
 
 
(Szünet után elkezdődik a Képviselő-testületi ülés érdemi része.) 
 
Wintermantel Zsolt 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 20 főben és felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
387/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  

 
1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról, 

és az eredményéről. 
 

2. A megbízólevelek átadása a képviselőtestület tagjai számára. Eskütétel. 
 

3. A Polgármester megbízólevélének átadása. Polgármesteri eskü. 
 

4. A Polgármester illetményének megállapítása. 
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 

 
5. Alpolgármesterek választása 

 
6. Alpolgármesterek illetményének megállapítása.  

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 
 

7. Személyi kérdések (helyszíni anyag) 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
8. Egyebek.  

(19 igen) 
 

 
4.  A Polgármester illetményének megállapítása. 

Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 
 
 
Dr. Vitáris Edit 
Először a polgármester úr illetményét terjeszti a Képviselő-testület elé az írásban kiadottal 
egyezően. Mivel a Polgármester úr nem kíván részt venni ebben a szavazásban, ezért ő teszi 
fel szavazásra a határozati javaslatot. 
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388/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület 2010. október 4-ei hatállyal a polgármester illetményét 560.425,-Ft/ hó 
összegben állapítja meg. (19 igen) 
Felelős: Dr. Vitáris Edit jegyző a Személyügyi Osztály útján 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Vitáris Edit 
Hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel a testületnek a polgármester úr költségtérítése és 
egyéb juttatásaival kapcsolatos határozati javaslatot, az írásban kiadottal egyezően. Ebben a 
szavazásban sem kíván a polgármester úr részt venni. 
 
389/2010. (X.13.) önko. hat.  
1, A Képviselő-testület a polgármester részére az illetménye 30 %-ának megfelelő összegű 
költségátalányt állapít meg. 
2, A polgármester 1 db középkategóriás személygépkocsi személyi használatára, valamint 1 
db hordozható személyi számítógép és 1 db mobiltelefon használatára jogosult, 
3, A Képviselő-testület felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 
feladatkörrel rendelkező Bizottságot, hogy a személygépkocsi beszerzése érdekében 
szükséges további döntéseket meghozza. (19 igen) 
Határidő: folyamatos 
 
 
 

5. Alpolgármesterek választása 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatásként elmondja, hogy az Országgyűlés megváltoztatta a jogszabályi lehetőséget az 
alpolgármesterek tekintetében. A Képviselő-testület tagjai közül egy főt mindenféleképpen 
alpolgármesterré kell választani, hogy az általános helyettesítés rendje működhessen, viszont 
lehetőség van a Képviselő-testület tagjain kívül ún. „külsős” alpolgármester választására. Élve 
a polgármester adta jogosítványokkal és lehetőségekkel mind belső, mind külső 
alpolgármestere tesz javaslatot. Általános helyettesnek Nagy István jelenlegi alpolgármestert 
jelöli. Szintén a Képviselő-testület tagjai közül Rádi Attila képviselő urat kéri fel 
alpolgármesternek, és a külsős alpolgármesteri tisztség betöltésére Dr. Molnár Szabolcs úrra 
tesz javaslatot. 
Az alpolgármesterek megválasztására titkos szavazást kell elrendelni, amelyhez 
Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni. Javaslatot tesz a Szavazatszámláló Bizottság 
tagjaira Ozsváth Kálmán és Páli József személyében. A bizottság elnökének Pajor Tibor úr 
jelentkezett. 
Szavazásra teszi fel az elnöki tisztségre és a tagokra javasolt neveket.  
 
390/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület  az alpolgármesterek választásához Szavazatszámláló Bizottságot hoz 
létre,  mely elnökének Pajor Tibort, tagjainak Ozsváth Kálmánt és Páli Józsefet választja meg. 
(19 igen)  
 
Wintermantel Zsolt 
Mielőtt elrendelné a szavazást Jegyző Asszony tájékoztatja a testületet a szavazás menetéről.   
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Dr. Vitáris Edit 
Kéri a Szavazatszámláló Bizottságot, hogy az urnát a szavazás befejezéséig őrizzék. A 
Képviselő urakat és hölgyeket pedig arra kéri, hogy vegyék át a szavazólapokat és a borítékot. 
A titkos szavazáshoz fülkék álnak rendelkezésre a Díszterem hátsó részében. Kéri a 
Képviselőket, hogy lehetőleg 10 perc alatt történjen meg a szavazás, hogy a Szavazatszámláló 
Bizottság mielőbb megkezdhesse munkáját.   
 
Wintermantel Zsolt 
Amennyiben nincs senkinek a szavazás rendjével, lebonyolításával kapcsolatos kérdése, akkor 
elrendeli a szavazást 10 perc időtartamra. Kéri a Szavazatszámláló Bizottság tagjait, hogy 
ellenőrizzék az urnát és bonyolítsák le a szavazást.  
A szavazás és a szavazatszámlálás idejére a levezető elnök szünetet rendel el.  
 
 

Szavazás - szavazatszámlálás 
 
Wintermantel Zsolt 
A szavazás befejeződött, átadja a szót a Szavazatszámláló Bizottság elnökének. 
 
Pajor Tibor 
Tájékoztatja a Képviselő testületet a szavazás eredményéről. A bizottság nevében gratulál az 
alpolgármester uraknak és jó munkát kíván a továbbiakban. 
 
Wintermantel Zsolt 
Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság elnökének a tájékoztatását. A Képviselő-
testületnek határozatot kell hozni a szavazás eredményéről. Felhívja a figyelmet, hogy a 
szavazáshoz minősített többségre van szükség.   
 
391/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület megállapítja, hogy 2010. október 13-ai hatállyal foglalkoztatási 
jogviszonyban álló alpolgármesternek megválasztotta:  

-  Nagy István urat - 16 igen, 4 nem szavazati aránnyal, 
-  Rádi Attila urat - 15 igen, 5 nem szavazati aránnyal, 
- Dr. Molnár Szabolcs urat - 15 igen, 5 nem szavazati aránnyal. 

(20 igen) 
 
Wintermantel Zsolt 
Felkéri a legfiatalabb képviselőt Ozsváth Kálmánt, hogy mondja elő az eskü szövegét.   
 
Az alpolgármesterek leteszik az esküt, majd aláírják az esküokmányt. 
 
 

6.  Alpolgármesterek illetményének megállapítása.  
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Folytatva a testületi ülést, a következő napirend az alpolgármesterek illetményének 
megállapítása. A helyszínen kiosztott előterjesztés tartalmazza a javaslatot. Kérdés, észrevétel 
nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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392/2010. (X.13.) önko. hat.  

1. A Képviselő-testület 2010. október 13-ai hatállyal Nagy István alpolgármester 
illetményét 532.404,-Ft/ hó összegben állapítja meg. 

2. A Képviselő-testület 2010. október 13-ai hatállyal Rádi Attila alpolgármester 
illetményét 532.404,-Ft/ hó összegben állapítja meg. 

3. A Képviselő-testület a 2010. október 13-ai hatállyal Dr. Molnár Szabolcs 
alpolgármester illetményét 532.404,-Ft/ hó összegben állapítja meg. 

(20 igen) 
Felelős: Dr. Vitáris Edit jegyző a Személyügyi Osztály útján 
Határidő: azonnal 

 
 
7. Alpolgármesterek egyéb juttatása 

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester  
 
 
Wintermantel Zsolt 
Kérdés, észrevétel nem lévén, szavazásra teszi fel az alpolgármesterek egyéb juttatására 
vonatkozó írásban kiosztott határozati javaslatot.  
 
393/2010. (X.13.) önko. hat.  
1, A Képviselő-testület az alpolgármesterek részére az illetményük 20 %-ának megfelelő 
összegű költségátalányt állapít meg. 
2, Az alpolgármesterek fejenként 1 db középkategóriás személygépkocsi személyi 
használatára, valamint 1 db hordozható személyi számítógép és 1 db mobiltelefon 
használatára jogosultak. 
3, A jegyző 1 db középkategóriás személygépkocsi személyi használatára, valamint 1 db 
hordozható személyi számítógép és 1 db mobiltelefon használatára jogosult, 
4, A Képviselő-testület felhatalmazza a Szervezeti és Működési Szabályzat szerint 
feladatkörrel rendelkező Bizottságot, hogy a személygépkocsik beszerzése érdekében 
szükséges további döntéseket meghozza. 
5, A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 360/2006. (XII.22.) számú határozatát.  
(20 igen) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 

8. Javaslat a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosítására  
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésként elmondja, hogy a választásokat követően kezdeményezte a jelölő szervezetek 
vezetőivel a tárgyalásokat, abban a tekintetben, hogy alakuljon ki az Önkormányzat működési 
struktúrája, a bizottsági rendszere. Arra kérte a frakciókat, hogy a korábbiakhoz képest 
kevesebb bizottsággal és kevesebb létszámmal működjenek. Jelen pillanatban arra van a 
testületnek lehetősége, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatot módosítsa a testület.  
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A javaslat úgy szól, hogy a Képviselő-testületnek állandó bizottsága lesz a Gazdasági és 
Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a korábbi Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrzési 
Bizottság hatásköreinek összevonásával. A Közművelődési és Oktatási Bizottság a korábbi 
Közművelődési és Oktatási Bizottság, a Kisebbségi és Civil Szervezeti Bizottság 
hatásköreinek összevonásával. A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság marad a korábbi 
hatáskörökkel. A Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság, a korábbi 
Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság és Közbiztonsági Bizottság hatásköreinek 
összevonásával. A Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságot a 
törvény alapján létre kell hozni. A Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat a 
továbbiakban is működni fog.  
Információi szerint nagyjából létrejött a megállapodás, de a mai napon még tagokkal nem 
töltik fel a bizottságokat, erre a következő testületi ülésen kerül sor, ekkor esküt is tesznek a 
megválasztott tagok.  
 
Perneczky László  
Kérdése, amennyiben most módosítja a testület az SZMSZ-t, akkor a 3. pontban a tanácsnoki 
funkciók, amelyek közül legalább kettőben, de inkább háromban átfedést lát, a későbbiekben 
módosíthatók-e? Konkrétan említi a Fenntartható Fejlődés Tanácsnok, és a Környezetvédelmi 
Tanácsnok átfedését, illetve a Sport és Egészség-megőrzési Tanácsnok, és a Szociális és 
Egészségügyi Tanácsnok átfedését.  
 
Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, hogy az SZMSZ módosítására minden egyes Képviselő-testületi ülés 
alkalmas, ha erre szándék van. Az előterjesztés az alapján készült, amilyen tájékoztatást 
kapott a frakciók közötti egyeztetésről. Jelenleg az előterjesztés hét tanácsnokot tartalmaz, 
ami számszakilag egy radikális csökkentést jelent a korábbiakhoz képest. Személyekről itt is 
csak a következő ülésen fog szavazni a testület. Tudomása szerint a tanácsnokok hatáskörében 
és megnevezésében megállapodás született.  
 
Perneczky László  
Ebből a hétből háromról tud. 
 
Wintermantel Zsolt 
Megkérdezi a képviselő urat, hogy van-e igénye arra, hogy szünetet rendeljen el ennek a 
kérdésnek a tisztázására?  
Nem kíván érdemben beleszólni abba, hogy a Képviselő-testület, hogy alakítja ki a tanácsnoki 
pozíciókat. Ha nincs igény a szünetre, az előterjesztésnek megfelelően teszi fel szavazásra 
először a rendeleti javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített 
többségre van szükség. 
 
A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló – többször módosított  - 
3/2000. (IV.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és 
ezzel megalkotja a 26/2010. (X.14.) számú rendeletét.(20 igen) 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Egy határozati javaslatról is szavaznia kell a Képviselő-testületnek, ami szintén az 
előterjesztés részét képezte.  
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394/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy legkésőbb a november havi rendes testületi 
ülésre terjessze elő a bizottsági és tanácsnoki struktúra változása miatt szükséges hatásköri 
módosításokat. (20 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. november 30. 
 
 
 

9. A vagyonnyilatkozatot vizsgáló bizottság megválasztása 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
A Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság feltöltéséről ma kell 
dönteni, ez törvényi kötelezettség, mivel a képviselőknek illetve a tisztségviselőknek 
vagyonnyilatkozatot kell tenni.  
 
Szabó Gábor 
Javasolja Farkas István képviselőt elnöknek és Belán Beatrix képviselőt tagnak a bizottságba.  
 
Wintermantel Zsolt 
Az így kiegészített határozati javaslatot szavazásra teszi fel a testületnek. Felhívja a figyelmet, 
hogy elfogadásához minősített többségre van szükség. 
 
395/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget 
Vizsgáló Bizottság elnökévé: Farkas Istvánt, tagjaivá: Bartók Bélát, Hladony Sándort, 
Dr.Szabó Bélát, Belán Beatrix asszonyt megválasztja. (20 igen) 
 
Wintermantel Zsolt 
Kéri a bizottság elnökét, hogy a kollégák asszisztenciája mellett gondoskodjon arról, hogy a 
képviselők megkapják a vagyonnyilatkozatot. 
 
 

FRAKCIÓSZÜNET 
 
 

10. A gazdasági társaságok tisztségviselőinek megválasztása 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
A frakciószünetben sikerült megállapodni a tisztségek betöltéséről. Az MSZP frakció jelezte 
az egyeztetés során, hogy két pontról külön szavazást kér. 
 
 
Dr.Trippon Norbert  
Az első határozati javaslat az ÚV Zrt. személyi kérdéseiről szól. Két szakembert kívánnak 
jelölni az Igazgatósági tisztségre, Hőbéné Bálint Andrea és Lukács László személyében. A 
Felügyelő Bizottságba egy tisztségre van jelölési joga az MSZP frakciónak a megegyezés 
szerint, melyre Hlavács Árpádot javasolják.  
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Az 5. pontról, az ÚV Zrt. könyvvizsgálójával kapcsolatos kérdésekről kértek külön szavazást. 
A jelenlegi Correct Kft. könyvvizsgáló céget visszahívná a testület és helyette az Audit-Line 
Kft.-t jelöli. Természetes dolognak tartja, hogy a választást követően a frakciók egyeztetnek, 
azonban az nem feltétlenül természetes, hogy azonnal visszahívják a korábbi könyvvizsgálót. 
Kérdése, hogy ez a könyvvizsgáló cég azonos-e azzal a céggel, amely már korábban ellátta 
ezt a feladatot a Vagyonkezelőnél?  
 
 
Wintermantel Zsolt 
Az SZMSZ alapján Trippon úr hozzászólását követően kap választ kérdésére.   
 
Dr.Trippon Norbert  
Arra a kérdésre szeretne választ kapni, hogy ez az a könyvvizsgáló cég-e, aki már korábban 
dolgozott a Vagyonkezelőnél? Ha igen, akkor óva intené a Képviselő-testület a 
megszavazásától, mivel korábban egy igazságügyi szakértői anyagot készítettek az ÚV Zrt-
ről, ami súlyos megállapításokat tett, és ez érinti valamilyen szinten a könyvvizsgáló 
tevékenységét is.  Amennyiben rosszul emlékszik a cég nevére, akkor tekintsék tárgytalannak 
a hozzászólás ezen részét.  
Az Újpesti Sajtó Kft. esetében külön szavazást kérnek a 4. pontról, melynek lényege, hogy 
Baksáné Toldi Katalin ügyvezető igazgató asszonyt visszahívja a testület és új ügyvezetőt 
választ. Erről a pontról azért kér külön szavazást, mert úgy véli ez a gyors döntés szintén 
összefüggésben van a választások eredményével, és megítélésük szerint nem feltétlen szakmai 
döntés születne ebben az esetben. Az ügyvezető asszony visszahívásával elvi alapon sem 
értenek egyet. 
A Főtér Kft-be Felügyelő Bizottsági tagnak Dr. Barrel Zoltán urat jelölnék. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy az 5. pontban található az a javaslat, hogy a Főtér Kft. ügyvezető 
jogkörét akként korlátozza, hogy minden  százezer forint összeget meghaladó egyszeri, vagy 
tartós kötelezettségvállalás előtt köteles kikérni a Felügyelő Bizottság előzetes hozzájárulását. 
Adott esetben ez a törekvés akár helyes is lehetne, megszavazásának semmi akadálya nincs. 
Javaslatuk, hogy amennyiben a Képviselő-testület Tóth Sándort megbízza a Sajtó Kft. 
vezetésével, az ő esetében is ugyan ez a szabály legyen érvényes, mint a Főtér Kft. esetében, 
vagyis százezer forintot meghaladó kötelezettségvállalásnál ne csak a Főtér Kft-nél, hanem a 
Sajtó Kft-nél legyen szükséges Felügyelő Bizottsági jóváhagyása. 
Az Újpest Kft. esetében, a Felügyelő Bizottság elnökének Dr. Kulcsár Ferencet javasolják, aki 
jelenleg is tagja a bizottságnak.  
Az Újpesti Vagyonőr Kft-be a Felügyelő Bizottság elnökének Takács Gábort javasolják, aki 
szintén jelenleg is tagja a bizottságnak. 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Több hozzászólás nem lévén a vitát lezárja. Két javaslat érkezett külön szavazásra. Módosító 
javaslatot nem kapott írásban, csak szóban hangzott el, hogy kinek, hogyan, miként terjesszék 
ki a Felügyelő Bizottság kontrolját. Az SZMSZ szerint a módosító javaslatot írásban kell 
benyújtani, és amennyiben ehhez szünetet kér a javaslatot kérő elrendeli .  
Az Audit-Line Kft-vel kapcsolatban elmondja, ellenőrizni fogják, hogy ez a cég dolgozott-e 
akkor az ÚV Zrt.-nél, amikor Trippon úr felügyelte ezt a területet. Tájékoztatja a képviselő 
urat, hogy Baksáné Toldi Katalin a mai nappal közös megegyezéssel távozott a Sajtó Kft.-től. 
Mivel módosító javaslat írásban nem érkezett, ezért a teljes előterjesztésről egyben fog 
szavaztatni. Kivéve azt a három pontot, amit Trippon úr kért. Az 1. számú határozati javaslat 
5. pontjáról, a 3. számú határozati javaslat 4. pontjáról és a 4. számú határozati javaslat 5. 
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pontjáról lesz külön szavazás. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat, felhívja a 
figyelmet, hogy elfogadásukhoz minősített többségre van szükség.  
 
 
396/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
   1, az UV Zrt. igazgatóságának és felügyelő bizottságának valamennyi tagját 2010. október 
14.-ei hatállyal visszahívja. 
 
   2, 2010. október 14. napjától kezdődően, 5 éves határozott időtartamra megválasztja az 
UV Zrt. igazgatóságának tagjává: 

Dr. Telek Zoltánt 
Zsigmond Barnát 
Kovács Norbertet 
Hőbéné Bálint Andreát 
Lukács Lászlót 

 
2010. október 14. napjától kezdődően, 5 éves határozott időtartamra megválasztja az UV Zrt. 
felügyelő bizottságának tagjává: 

Hegedűs Miklóst 
Renge Zoltánt 
Dr. Dabous Fayezt 
Dreiszker Vilmost 
Hlavács Árpádot 

 Menhard Tamás 
 
   4, felkéri az UV Zrt. igazgatóságát, hogy az elnökének válassza meg Dr. Telek 
Zoltánt, továbbá felkéri az UV Zrt.  felügyelő bizottságát, hogy az elnökének válassza meg 
Hegedűs Miklóst. 
 
   6, utasítja az UV Zrt. igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(20 igen) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: folyamatos 
 
 
397/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Észak-
pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
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   1, felhatalmazza a polgármestert, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának és felügyelő bizottságának tagjait a 
társaság közgyűlésén visszahívja, az erre vonatkozó határozati javaslatot megszavazza. 
 
   2, az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
igazgatóságának tagjává jelöli: 

Dr. Kató Balázs Árpádot 
Dr. Nyolczas Lászlót 
Daróczi Lajost 

 
felügyelő bizottságának tagjává jelöli: 

Hegyeshalmi Bélát 
Tamás Istvánt 

 
továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság közgyűlésén az igazgatóság és a 
felügyelő bizottság tagjait megválassza, az erre vonatkozó határozati javaslatot megszavazza. 
egyetért azzal, hogy a felügyelő bizottság elnöke Hegyeshalmi Béla  legyen. 
 
   3, felkéri az ÚV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, mint az 
Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
részvényesét, hogy a társaság közgyűlésén a fentieknek megfelelően járjon el. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(20 igen) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: folyamatos 
 
 
398/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Újpesti Sajtó Kft.) alapítója 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
   1, az Újpesti Sajtó Kft. felügyelő bizottságának valamennyi tagját 2010. október 14.-ei 
hatállyal visszahívja. 
 
   2, 2010. október 14. napjától kezdődően, 5 éves határozott időtartamra megválasztja az 
Újpesti Sajtó Kft. felügyelő bizottságának tagjává: 

Bodnár Máriát 
Császár Lászlót 

 Pajor Tibort  
 
   3, felkéri az Újpesti Sajtó Kft. felügyelő bizottságát, hogy az elnökének válassza meg 
Pajor Tibort.  
    
   5, felhívja az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, valamint az új 
ügyvezetővel a munkaszerződés aláírására. 
(20 igen) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: folyamatos 
 
 
399/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Főtér Városfejlesztési és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság (Főtér Kft.) alapítója 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
   1, a Főtér Kft. felügyelő bizottságának valamennyi tagját 2010. október 14.-ei hatállyal 
visszahívja. 
 
   2, 2010. október 14. napjától kezdődően, 5 éves határozott időtartamra megválasztja a 
Főtér Kft. felügyelő bizottságának tagjává: 

Kovács Norbertet 
Jánszkyné Ulman Máriát 
Dr. Barrel Zoltánt 

  
   3, felkéri a Főtér Kft. felügyelő bizottságát, hogy az elnökének válassza meg Kovács 
Norbertet 
   
   4, felhívja a Főtér Kft. ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(20 igen) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: folyamatos 
 
 
400/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület felhívja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Igazgatóságát, hogy az UV Zrt. egyedüli tulajdonában lévő Újpest Kft. és 
Újpesti Vagyonőr Kft. felügyelő bizottságának valamennyi tagját haladéktalanul hívja vissza, 
egyben  
 
- az Újpest Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá 5 éves határozott időtartamra válassza meg 

Tellesz Endrét 
Népessy Károlyt 
Dr. Kulcsár Ferencet  

A nevezettek közül a felügyelő bizottság elnöke: Dr. Kulcsár Ferenc  
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- az Újpesti Vagyonőr Kft. felügyelő bizottságának tagjaivá 5 éves határozott időtartamra 
válassza meg 

Timkó Antalt 
Kaiser Tamást 
Takács Gábort 

A nevezettek közül a felügyelő bizottság elnöke: Takács Gábor 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. (20 igen) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: folyamatos 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel az 1. számú határozat 5 pontját.  
 
401/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
   5, az UV Zrt. könyvvizsgálóját, a Correct Pénzügyi és Könyvszakértő Kft.-t 2010. 
október 14.-ei hatállyal visszahívja., egyben 2010. október 14. napjától kezdődően 2014. 
május 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az UV Zrt. könyvvizsgálójává 
az Audit-Line Kft.-t (székhelye: 1107 Budapest, Balkán u. 12. MKVK nyilv. szám: 000030, 
a könyvvizsgálatért felelős Eszenyiné Fekete Ágnes könyvvizsgáló, MKVK nyilv. szám: 
003172) A könyvvizsgáló díjazása: 2.400.000,- Ft+áfa/év. (13 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: azonnal 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel a 3. számú határozat 4. pontját.  
 
402/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Újpesti Sajtó Kft.) alapítója 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
   4, az Újpesti Sajtó Kft. ügyvezetőjét Baksáné Toldi Katalint 2010. október 14.-ei hatállyal 
ügyvezetői tisztségéből visszahívja, egyben a társaság ügyvezetőjévé 2010. október 14. 
napjától kezdődően, 5 éves határozott időtartamra Tóth Sándort (lakcíme: 9500 Celldömölk, 
Ifjúság tér 6. anyja neve: Vlasich Paula, adóazonosítója: 8371423268) megválasztja.  
Az új ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető díjazása 
havonta bruttó 480.000,- forint, egyéb juttatásai a mindenkori javadalmazási szabályzat 
szerint. (14 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: azonnal 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel a 4. számú határozat 5 pontját.  
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403/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Főtér Városfejlesztési és Beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság (Főtér Kft.) alapítója 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
   5, a Főtér Kft. ügyvezetőjének jogkörét akként korlátozza, hogy minden százezer forint 
összeget meghaladó egyszeri vagy tartós kötelezettségvállalás előtt köteles kikérni a felügyelő 
bizottság előzetes hozzájárulását. 
A Képviselő-testület egyben felkéri a felügyelő bizottságot, hogy gondoskodjon ezen 
döntésnek megfelelően az ügyrendje és a társaság egyéb belső szabályzatainak módosításáról 
és azok jóváhagyatásáról. (14 igen, 6 tartózkodás) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: azonnal 
 
 

11. Gazdasági Intézmény vezetőjének megbízása 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Dr. Molnár Szabolcs alpolgármesterré választásával a Gazdasági Intézményben vezető 
utódlási kérdés merült fel. A helyszíni kiosztású anyagban mindenki megkapta az 
előterjesztést és a javaslatot. Két részből áll a határozati javaslat. Egyrészt a Képviselő-
testület Dr. Molnár Szabolcs részére 2010. október 14. napjától alpolgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára fizetés nélküli szabadságot biztosít. Másrészt Dr. 
Varga Zsolt Tamást J 2 közalkalmazotti besorolással megbízza igazgatói teendőinek 
ellátásával 2010. október 14.-től kezdődően. Tájékoztatja a testületet, hogy jelen pillanatban 
Dr. Varga Zsolt Tamás a Gazdasági Intézmény közalkalmazottja. Hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához 
minősített többségre van szükség.  
 
404/2010. (X.13.) önko. hat.  
A Képviselő-testület 404/2010. (X.13.) számú határozatával Dr. Varga Zsolt Tamást J 2 
közalkalmazotti besorolással megbízza a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézmény igazgatói teendőinek ellátásával 2010. október 14.-től kezdődően. 
A Képviselő-testület Dr. Molnár Szabolcs részére 2010. október 14. napjától alpolgármesteri 
foglalkoztatási jogviszonyának időtartamára a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Gazdasági Intézményben fizetés nélküli szabadságot biztosít. 
(14 igen, 5 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Wintermantel Zsolt 
Határidő: azonnal 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 

 
 

Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

            


