
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest  Önkormányzat Képviselő-testülete            
2010. október 28-án (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:  

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

(20 fő) 
 
Az ülésre később  érkezett: Dr. Szabó Béla (15,36) 
 
Az ülésről távol van: - 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 
 Dr. Vitáris Edit jegyző, 

Dr. Budaházy Gábor aljegyző, 
Dr. Varga Zsolt a Gazdasági Igazgatóság igazgatója 
Verebélyi Gyuláné, a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője,  
Tolnai Attila Művelődési és Sport Osztály vezetője 
T. Kovács Beáta, az Adóigazgatási Iroda vezetője,  
Dr. Dallos Andrea a Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Dr. Márkus Györgyi, az Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Lőrincz Mihály, a Városüzemeltetési Iroda vezetője,  
Királyné Kiss Erzsébet a Káposztásmegyeri Kirendeltség vezetője, 
Marosi Csilla, az Okmányiroda vezetője, 
Kókai Istvánné,  a Gyermek- és Ifjúsági Iroda vezetője,   
Mike Józsefné, az Általános Igazgatási Iroda vezetője, 
Dobos Tiborné, a Szabálysértési Iroda vezetője, 
Petruska Jenőné, a Gyámhivatal vezetője, 
Dr. Mihályi Zsolt a Lakásügyi Iroda vezetője 
Somogyi Éva a Szociális Iroda vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda  
Bedő József Újpesti Közterület Felügyelet Iroda vezetője 
Piacfelügyelőség 
UV Zrt. Jobbágy Tamás vezérigazgató 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Iroda 
Prófusz József,  
Köblös Anita referens 
Horváth Dávid, fotós 
Sajtó Kft. 
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Wintermantel Zsolt 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 20 főben. A kiküldött 
napirendhez, a közös megállapodás alapján, a következő módosító javaslatot teszi. Az 1. 
napirendi pont a.) pontja után, megválasztásra kerülnének a bizottságok un. belsős és külsős 
tagjai és az eskütételre is sor kerülne. Ekkor tenne esküt és venné át a mandátumát Szalma 
Botond képviselő úr is. A helyszínen kiosztott UTE utánpótlásáról szóló előterjesztést az 1. 
napirend b.) pontjának megtárgyalása után venné napirendre a testület. 
Tájékoztatja a testületet, hogy az egyebek napirendi pont után a személyi kérdések 
megtárgyalása előtt ismételten eskütételre lesz lehetőség azok számára, akik később érkeznek. 
 
Pajor Tibor 
Javasolja, hogy az 1. napirendi pont után a testület tűzze napirendjére a kommunizmus újpesti 
áldozatainak emléknapjáról szóló előterjesztésének megtárgyalását. 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel Pajor Tibor képviselő úr javaslatát. 
 
405/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pajor Tibor frakcióvezető úr napirend módosító 
javaslatát - miszerint a 2. napirendi pont előtt, új napirendi pontként a kommunizmus újpesti 
áldozatainak emléknapjáról szóló előterjesztését megtárgyalja - 17 igen, 2 nem szavazati 
aránnyal elfogadta. 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel a módosított napirendet. 
 
406/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat 
a) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
módosítására 
Bizottságok megválasztása – eskütétel 

b) Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására 
 

2. Javaslat az UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatására 
 

3. Előterjesztés a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjával kapcsolatban 
 
4. A 2011. évi belső ellenőrzési tervek jóváhagyása 

 
5. Előterjesztés az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító okiratának 

módosítása tárgyában 
 

6. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítására 

 
7. Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában 
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8. Előterjesztés karácsonyi szociális csomag beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 
 

9. Javaslat  a Közbeszerzési Szabályzat megalkotására 
 

10. Javaslat a 2010. évi Közbeszerzési Terv módosítására 
 

11. Előterjesztés székhely bejegyzés iránti kérelem elbírálása tárgyában  
 

12. Egyebek  
 

13. Személyi kérdések (helyszíni anyag) 
 

14. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 
(19 igen) 
 
 
 

1. Javaslat 
a) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati 
rendelet módosítására 
Bizottságok megválasztása – eskütétel 

b) Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Először a 1. a.) napirendi pontról az Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti 
és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról tárgyal a testület. Az 
előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Belán Beatrix 
Kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a Képviselő-testületi ülések 15 órás kezdési 
időpontja, hosszú távon így lesz-e? Mivel a testületi ülések nyilvánosak, nem látja 
biztosítottnak, hogy a csütörtök 15 óra valóban lehetőséget biztosít az újpesti érdeklődő 
polgároknak az ülésen való részvételre. A három munkanapot szűkösnek érzi, de ha ez az új 
működési rend el tudja fogadni, és tudomásul veszi.  
A bizottsági döntési köröknél a felsorolásban nem egyértelmű számára, hogy a 
Közművelődési és Oktatási Bizottság dönt az „Újpestért díj” és az „Újpest Díszpolgára” cím 
rendjéről, a díjazottakról viszont nem? 
Többes számban beszél az anyag a Közművelődési Bizottságra vonatkozóan a 3. pontban a 
gazdasági társaságok tevékenységéről. Kérdése, hogy a bizottság szakterületéhez mely 
gazdasági társaságok tartoznak?  
A 11. oldal i.) pontjában szintén a Közművelődési Bizottságnál szerepel a feladatok között, 
egy inkább szociális területnek tekinthető feladat. Kérdése, hogy ez véletlen, vagy 
szándékosan került bele? 
Felhívja a figyelmet egy elírásra a 14. oldalon a 2. pontban, ahol „önkormány szervezetek” 
szerepel, az önkormányzati helyett.  
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Dr. Trippon Norbert 
Észrevételezi, hogy a Pénzügyi Ellenőrző Bizottsági funkciókat ellátó Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottságnál, célszerű lett volna, ha azt valamelyik ellenzéki frakció által jelölt 
személy vezeti.  
Felhívja a testület figyelmét, hogy rendes ülések esetében az SZMSZ azt írja, hogy az ülést 
megelőző 3. munkanapon kell kézbesíteni az előterjesztéseket. Úgy gondolja, hogy ez az idő 
rövid és adott esetben 5-6 napos határnapot javasol.  
A korábbi Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság neve, Városüzemeltetési és 
Városfejlesztési Bizottságra változik, és sajnálja, hogy kikerül belőle a környezetvédelem.  
Nem egyértelmű számára a 8. oldalon a melléklet 12. pontja. A rendelet-tervezetben többek 
között az olvasható, hogy a bizottság az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való 
gazdálkodás és rendelkezés szabályairól dönt. Ismeretei szerint az Önkormányzatnak 
Vagyonrendelete van és az a rendelet nincs hatályon kívül helyezve. A közterület 
használatáról és rendjéről is külön rendelet született. A közterület használatáról dönthet 
konkrét esetben, konkrét vagyonnal rendelkezhet adott esetben a bizottság, a szabályokról 
nem dönthet. Erre szeretnek választ kapni. 
 
Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, hogy a Képviselő-testületi ülések időpontja a csütörtök 15 óra a tervek 
szerint egy végleges időpont. Úgy gondolja, hogy a 15 órai kezdés nem problematikus a 
nyilvánosság tekintetében, kifejezetten akkor, ha az itt lévő újságírók és televízió tudósítani 
tud az ülésről.  
Mivel az új SZMSZ rendelet tervezetben csütörtöki napra került át a Képviselő-testületi 
ülések időpontja, és figyelembe véve, hogy a pénteki napon a képviselők túlnyomó többsége 
nem vitte el az anyagot, ezért a hétfői kézbesítési időpontot fogalmazták meg javaslatként.  
Álláspontja szerint az SZMSZ egyértelműen fogalmaz, a hatáskörébe utalt cégek tekintetében 
gyakorol bármelyik bizottság felügyeleti, vagy egyéb döntési jogkört. Leszögezi, hogy ez az 
SZMSZ semmi mást nem tartalmaz, mint a korábbi SZMSZ-nek és annak bizottsági 
hatásköreit, átvezetve a jelenlegi új struktúrába. 
Képviselő úr Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottsággal kapcsolatos kérdésére, elmondja, 
hogy a frakciók egyeztettek és az elmúlt testületi ülésen döntés született.    
 
Belán Beatrix 
Egy kérdésére nem kapott választ, mégpedig a Közművelődési és Oktatási Bizottságra 
vonatkozóan. A rendelet tervezet 11. oldal a 10. pont  i.) pontjában egy olyan rész került bele, 
ami inkább szociális területhez illik. Ezt megfontolásra javasolja, és úgy gondolja, több helye 
lenne a szociális területen.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Úgy érzi konkrét kérdésekre vonatkozóan nem kapott megfelelő választ. Azt látja, hogy 
„átkopizzák” az előző korszakot az új korszakba, holott tudomása szerint az új korszakban 
semmi nem mehet úgy mint régen. 
 
Bartók Béla 
Ezt a bizottsági struktúrát, annak tartalmi elemeit, beleértve a neveket is, egy összpárti 
tárgyaláson végigegyeztették. Kéri, hogy a jövőben ne a politika határozza meg a testületi ülés 
hozzászólásait. 
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Dr. Molnár Szabolcs 
Belán Beatrix képviselő asszony 11. oldal 10. pontjának i. ) pontjával kapcsolatos kérdésére 
válaszolva elmondja, hogy az előterjesztés 3. oldalán az átvezetési résznél szerepel 20/2003. 
(VI.10.) önko rendelet, ami azt tartalmazza, hogy a mindenkori költségvetésben 
meghatározásra kerül egy keretösszeg, amit a KOB az intézmények, iskolák között szétoszthat 
és ebből az intézményvezetők adhatnak a tanulóknak szociális alapon étkezési díj támogatást. 
Mivel ez a rendelet szerinti keretösszeg a 2007. évtől nem került meghatározásra, ezért az 
intézményvezetők nem osztottak ilyen támogatást. A rendelet szerint ez oktatási feladat, tény, 
hogy ez az elmúlt ciklusban egy nem működő rendelet volt. 
 
Wintermantel Zsolt 
A Képviselő-testület az előző ülésén egyértelműen állást foglalt abban, hogy milyen 
bizottsági struktúrában és milyen hatáskörökkel kívánja az új Képviselő-testület munkáját 
bizottsági működéssel segíteni, ettől eltérő javaslatot nem tett. Több kérdés, hozzászólás nem 
lévén szavazásra teszi fel 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 27/2010. (XI.5.) számú rendeletét. (14 igen, 5 nem) 
 
Wintermantel Zsolt 
Kéri a testület együttműködését abban, hogy a már elfogadott napirendet úgy módosítsák, 
hogy most kerüljön sor Szalma Botond képviselő úr mandátum átvételére és az eskütételére, 
tekintettel arra, hogy a bizottságba addig nem lehet megválasztani, amíg nem tett esküt.  
 
407/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy módosítja a már elfogadott napirendet, miszerint a 
bizottsági tagok megválasztása előtt kerüljön sor Szalma Botond képviselő úr mandátum 
átvételére és az eskütételére. (18 igen) 
 
Jegyző Asszony, mint a Választási Iroda Vezetője átadja Szalma Botond képviselő úrnak a 
megbízólevelét, ezt követően a képviselő úr leteszi az esküt és aláírja az esküokmányt. 
 
 

Bizottságok megválasztása – eskütétel 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a kiosztásra került javaslat egyrészt rendelkezik a 
bizottsági tagokról, a tanácsnokokról, és a testületnek jogosítványa, hogy a Fővárosi 
Közgyűlésbe újpesti kerületi küldöttet delegáljon.  
 
Perneczky László 
Módosító javaslatában elmondja, hogy az LMP frakció a Közművelődési és Oktatási 
Bizottságból Bálint Gergely helyére Székelyné Rákosi Juditot delegálja, a Népjóléti és 
Lakásügyi Bizottságból Ambrus Tibor helyére Bálint Gergelyt delegálja, és a 
Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatból Kanász Nagy Máté helyére Ambrus 
Tibort delegálja.  
  



 6 

Szabó Gábor 
Módosító javaslata, hogy az MSZP frakció a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságból Farkas 
István helyére Szabó Gábort delegálja. 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel az így módosított határozati javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy 
megválasztásához minősített többségre van szükség.  
 
 
408/2010. (X.28.) önko. hat.  
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

 
a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottság 

elnökének:  Bartók Bélát 
  
tagjaivá:  Dr. Szabó Bélát 
   Jókay Attilát 
   Koronka Lajost 
   Szalma Botondot 

Farkas Istvánt 
Dr. Trippon Norbertet 
Perneczky Lászlót 

 
   Ambrus Ágnest 
   Rajnai Aurélnét 
   Pirityi Andrást 
   Kaszai Márton Pált 
   Szabó Zsoltot 
   Friesz Nikolettet 

    Vasvári Lászlót 
 
 
a Közművelődési és Oktatási Bizottság 

elnökévé:  Koronka Lajost 
 
tagjaivá:  Bartók Bélát 
   Balázs Erzsébetet 
   Németh Editet 
   Dr. Szabó Bélát 
   Belán Beatrixet 
   Dr. Trippon Norbertet 
   Pajor Tibort 

     
    Balogh Györgyöt 
    Grófné Salamon Évát 
    Székelyhidi Juliannát 
    Tyukász Tamást 
    Kiss Lajost 
    Kövecses Jankát 
    Székelyné Rákosi Juditot 
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a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 
elnökévé:  Horváth Imrét 
 
tagjaivá:  Balázs Erzsébetet 
   Dr.Dabous Fayezt 
   Ozsváth Kálmánt 
   Németh Editet 
   Hladony Sándort    

    Szabó Gábort 
    Perneczky Lászlót 
 

   Vincze Istvánt 
   Soós Károlyt 
   Kámány Pétert 
   Dr. Jáky Lászlót 
   Gál Györgynét 
   Bálint Gergelyt 

Dr.Gergely Zoltánt 
     

   
a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 

elnökének:  Ozsváth Kálmánt 
 
tagjainak:  Páli Józsefet 
   Jókay Attilát 
   Hladony Sándort 
   Szabó Gábort  

Dr. Trippon Norbertet 
Pajor Tibort 
Perneczky Lászlót 

     
    Walde Károlyt 
    Somogyvári Gábort 
    Fábián Jánost 
    Molnár Orsolyát 
    Baranyai Veronikát 

   Dóra Jánost 
    Marsal Gézát 

 
 

a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzat 
vezetőjévé:  Dr. Dabous Fayezt 
  
tagjaivá:  Páli Józsefet 
   Szalma Botondot 
   Belán Beatrixet 
   Horváth Imrét 
   Pajor Tibort 
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    Jánszkyné Ulman Máriát 
    Tellesz Endrét 
    Timkó Antalt 
    Császár Lászlót 
    Borbély Imrét 

Mokrovits Ilonát 
   Sógor Pált 
   Nyári Zsoltot 
   Ambrus Tibort 

 
 
Fenntartható Fejlődés Tanácsnokká:  Perneczky Lászlót 
 
Gazdasági Tanácsnokká:    Szalma Botondot 
 
Környezetvédelmi Tanácsnokká:  Páli Józsefet 
 
Közbiztonsági Tanácsnokká   Pajor Tibort 
 
Sport és Egészség-megőrzési Tanácsnokká: Szabó Gábort 
 
Szociális és Egészségügyi Tanácsnokká: Dr. Szabó Bélát 
 
Városfejlesztési Tanácsnokká:  Hladony Sándort 
 
megválasztja.  
 
2. A Képviselő-testület a Fővárosi Közgyűléshez Újpest kerületi küldöttévé megválasztja 
Bartók Bélát.    
(20 igen) 
 
 
Dr. Szabó Béla képviselő úr 15,36 órakor megérkezett, így a Képviselő-testület létszáma 21 
fő. 
 
 
A delegált tagok leteszik az esküt. 
 
 

S Z Ü N E T 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Minden képviselő kézhez kapta a Sajtó Kft. által készített az Önkormányzat alakuló üléséről 
szóló összeállítást. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Szalma Botond úr bejelentette, 
hogy a mai nappal Kereszténydemokrata Néppárt frakciót kíván alakítani. 
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b.) Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának módosítására 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Szalma Botond 
Kérdése az anyaggal kapcsolatban, hogy az alpolgármestereknek lesz-e kabinetje? 
 
Horváth Imre 
Jogosnak tartja a szervezeti tagozódás módosítását a bizottságok változása miatt. Kérdése, 
hogy szervezeti tagozódásról, vagy felépítésről van-e szó? Véleménye szerint a szervezeti 
felépítés magasabb, tartalmasabb kategória. Javaslatként elmondja, hogy legyenek megjelölve 
az egyes szervezeti egységek mellett a létszámok, mivel úgy gondolja, így lenne szervezeti 
felépítés. 
Szeretné, ha a testületet tájékoztatás kapna arról, hogy számszakilag milyen változások állnak 
be az Önkormányzat szervezeti felépítésében. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Kérdése, hogy az Önkormányzati választások óta hány fő távozott a Polgármesteri Hivatalból 
és hány fő távozása van folyamatban?  
A szervezeti felépítésben főosztályok szerepelnek és főosztályvezetők. Kérdése, jelent-e ez 
bármilyen fizetésbeli, besorolásbeli változást? Az Emberi Erőforrás Főosztály nevét nem túl 
szerencsés elnevezésnek találja. 
 
Wintermantel Zsolt 
A vitát lezárja. Kiegészítésként elmondja, hogy a szervezeti betagozódásból jól látható, hogy 
az Okmányiroda, ami az Igazgatási Főosztály alá tartozik, osztály besorolású. Kérés merült 
fel, a városvezetés felé, hogy ez a megnevezésben is jelenjen meg. Alapjavaslat részeként 
módosító javaslata, hogy az új megnevezése ennek a szervezeti egységnek Okmánykezelési 
Osztály (Okmányiroda). A felvetett kérdésekkel kapcsolatban Horváth Imre képviselő úrnak 
válaszolva elmondja, hogy az előterjesztés alatt azt értse, ami benne van. Ez a javaslat egy 
elv, ami alapján a Polgármesteri Hivatal működni fog. Most arról dönt a testület, hogy az 
eddigi horizontális struktúrát egy jól áttekinthető öt főosztályra, felelősségi köröket 
egyértelműbben definiálva alakítsák ki a Hivatal működését. Ez egy belső szervezeti 
tagozódásról szól és a konkrét szöveges SZMSZ a novemberi rendes testületi ülésre készül el.   
A Polgármesteri Hivatalból való távozásokkal kapcsolatban nem kíván észrevételt tenni, 
mivel álláspontja szerint ez nem a jelenlegi napirend része. Szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
 
409/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület elfogadja a Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódásának 
módosítására tett javaslatot, azzal, hogy az Okmányiroda megnevezése Okmánykezelési 
Osztályra (Okmányiroda) módosul, egyben felkéri a polgármestert, hogy a november havi 
rendes testületi ülésre terjessze elő a Polgármesteri Hivatal új Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 
(20 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2010. november 30. 
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2. Javaslat az UTE az Utánpótlásért Alapítvány támogatására 

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Berki Krisztián az Újpesti Tornaegylet tornásza 
2010. október 23-án a Rotterdami világbajnokságon szerenkénti döntőben, lólengésben 
aranyérmet nyert. Úgy gondolja, hogy ez egy rendkívüli eredmény és az ÚTE Utánpótlásért 
Alapítványnak kiemelkedő szerepe volt, ezért javasolja a Képviselő-testületnek, hogy 
500.000,- Ft kerüljön átutalásra az alapítvány számára.  
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
410/2010. (X.28.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta és úgy dönt, hogy az UTE az Utánpótlásért Alapítványt 500.000,- Ft-tal 
támogatja a 2010. évi költségvetés 7. melléklet 12. sorában szereplő Sporttámogatási keret 
terhére. (21 igen) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. november 15. 
 
 
 

3. Előterjesztés a kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjával kapcsolatban 
Előterjesztő: Pajor Tibor frakcióvezető 

 
Pajor Tibor 
Ez egy régi új határozati javaslat. A történet röviden arról szól, hogy másfél évvel ezelőtt 
terjesztette először elő a testületnek ezt a javaslatot, akkor nem kapott támogatást. Most ismét 
a Képviselő-testület elé terjeszti a javaslatát, bízva abban, hogy most támogatást kap a 
kezdeményezése. A határozati javaslatban szereplő augusztus 5-ei dátummal kapcsolatban 
elmondja, hogy Kósa Pált ezen a napon végezték ki, ezért jelölte meg ezt a napot.  
 
Szalma Botond  
A javaslathoz csatlakozva elmondja, hogy Melokkó Miklós egy szobrot tervezet annak idején 
ezzel kapcsolatban Káposztásmegyerre, mivel ott már van egy emléktábla a templom mellett. 
Kéri a Polgármester urat, hogy vizsgálja, meg mekkora összeget lehetne arra fordítani, hogy 
Melokkó Miklós által tervezett szoborral állítsanak emléket ennek az elrettentő tettnek. 
 
Wintermantel Zsolt 
Szalma Botond indítványával kapcsolatban elmondja, hogy megvizsgálják és a Képviselő-
testület mindenképpen visszatér a javaslatra.  A kezdeményezéssel maximálisan egyetért. 
Most azt kéri, hogy Pajor Tibor frakcióvezető úr javaslatáról szavazzon a testület.  
 
411/2010. (X.28.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy augusztus 5-ét a 
„kommunizmus újpesti áldozatainak emléknapjává” nyilvánítja, egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a határozat végrehajtásáról gondoskodjon. (16 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
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4. A 2011. évi belső ellenőrzési tervek jóváhagyása 

Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Az előterjesztésben olvasható, hogy a Gazdasági Intézménynél ellenőrzési nap tekintetében a 
szabályszerűségi ellenőrzésre a terv 231 ellenőrzési napot irányoz elő, pénzügyi ellenőrzésre 
pusztán 6 ellenőrzési napot. Kérdése, hogy ezt mi indokolja szakmailag?  
További kérdése az anyaggal kapcsolatban, hogy a külső erőforrás kapacitás alatt mit kell 
érteni? Esetleg külső szakemberek bevonását, ha igen akkor ez mekkora összegbe fog 
kerülni? 
 
Dr. Vitáris Edit 
A kérdésre válaszolva elmondja, hogy a belsőellenőrzés így találta célszerűnek, hiszen a 
Gazdasági Intézmény több részben önálló intézményt kezel, ezért szükséges, hogy ott ennyi 
nap legyen ellenőrzés alá vonva.  
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
412/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület jóváhagyja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 2011. 
évi ellenőrzési tervét. (15 igen, 6 tartózkodás) 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2010. november 15. 
 

 
5. Előterjesztés az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító 

okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévé szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot. 
 
413/2010. (X.28.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 413/2010. (X.28.) sz. 
határozatával elfogadja az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye I. sz. melléklet 
szerinti alapító okirat módosító okiratát és a II. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (21 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. október 29. 
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6. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Perneczky László képviselő úr előre írásban 
kérdéseket fogalmazott meg, amire írásban megkapta a választ. A kérdése a következő: „A 
Jókai utcai Gyermekfogászat költözését nyilván komoly tényfeltáró munka előzte meg. Mivel 
ennek részleteit nem volt módom megismerni, számomra megnyugtató lenne, ha pár 
mondatban összefoglalnák a költözés, összevonás főbb indokait. Alkalmatlanná vált a régi 
épület, vagy csak gazdaságtalanná vált a fenntartása? Mi lesz a régi épülettel?” 
 
Nagy István  
Úgy gondolja, mivel Perneczky úrnak írásban válaszolt a kérdésére, és a Képviselő-testület 
tagjai közül sokan ismerik az ügyet, szóban nem kívánja megismételni a leírtakat. 
 
Wintermantel Zsolt 
Egyetért Nagy István alpolgármester úrral, mivel valóban ez egy régi folyamat és reméli, 
hogy az írásos válasz megfelelő volt. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
414/2010. (X.28.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 414/2010. (X.28.) 
számú határozatával jóváhagyja a Szociális és Egészségügyi Intézmény módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát. (20 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap  
 
 
 

7. Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának 
módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, észrevétel nem lévé szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához minősített 
többségre van szükség.  
 
415/2010. (X.28.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  a 415/2010. (X.28.) sz. 
határozatával elfogadja a Szociális és Egészségügyi Intézmény I. sz. melléklet szerinti alapító 
okirat módosító okiratát és a II. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát. (20 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. október 29. 
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8. Előterjesztés karácsonyi szociális csomag beszerzése tárgyában közbeszerzési 

eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a testületet, hogy Perneczky úr ehhez az előterjesztéshez is tett észrevételeket és 
írásban meg is kapta a válaszokat. Kérdései „Milyen szempontrendszer alapján választották ki 
az ajánlattevők körét? Vizsgálták-e, hogy mi az oka az egyetlen érvényes ajánlatnak? Milyen 
termékekből áll egy karácsonyi egységcsomag? A keretösszegből hány csomag beszerzése és 
elosztása válik lehetővé? 
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Röviden ismerteti az írásban adott választ. Elmondja többek között, hogy az NLB döntés 
alapján 2.900 db karácsonyi csomag kerül kiosztásra, ezeket a csomagokat az átmeneti 
segélyben részesülő személyek kapják. Öt ajánlattevő lett kiválasztva, ezek közül egy ajánlat 
érkezett. Az eredeti tervben szereplő 15 milliós kerettel szemben, a beérkezett ajánlat 7 millió 
forint volt, így az erre szolgáló előirányzatból, még meg is takarít az önkormányzat.  
 
Wintermantel Zsolt 
Kérdés, észrevétel az előterjesztéssel kapcsolatban nem érkezett, így szavazásra teszi fel a 
határozati javaslatot. 
 
416/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Karácsonyi szociális csomag beszerzése” tárgyában 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének a CO-OP Star Kereskedelmi 
Zrt.-t (5100 Jászberény, Ady E. u. 22.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a 
nyertessel a szerződést kösse meg. (19 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. november 16. 
 
 
 

9. Javaslat  a Közbeszerzési Szabályzat megalkotására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Technikai jellegű kérdése, hogy az előterjesztés készítőjeként szereplő László Viktor 
közbeszerzési tanácsadó, azonos-e a korábban a Vagyonkezelőnél a közbeszerzésekkel 
foglalkozó személlyel?  
A korábbi Képviselő-testület döntött arról, hogy a rossz tapasztalatok miatt a lehető 
legnagyobb nyilvánosság elé hozza a közbeszerzési kiírásokat és a döntéseket. Furcsának 
találja, hogy egy külön öt fős speciálisan létrehozott döntéshozó testületet hoz létre a  tervezet 
szerint a jogalkotó, amiben 1 fő ellenzéki politikus.  
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Bartók Béla   
Választói akarat jelenik meg itt a Képviselő-testületben.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Alapvetően szakmai vitának indult és szakmai észrevételt tett, ezért a politikai észrevételei is 
rövid. Meggyőződése szerint itt nem a választói akarat reprezentálja magát, egy manipulált, 
2/3-os többséggel elfogadott, Képviselő-testület ül.  
 
Szalma Botond 
Semmilyen közbeszerzéssel nem ért egyet, és soha nem is értett egyet, mert intézményesített 
rablásnak tartja, ezért nem tudja támogatni a javaslatot.  
 
Nagy István 
Trippon úrhoz intézi kérdését, miszerint sokkalja az ellenzéki képviselők számát ebben a 
bizottságban? Tudomása szerint az ellenzéki képviselők száma egy fővel több, mint az előző 
ciklusban volt, mert az előző ciklusban egy ellenzéki képviselő sem vett részt a közbeszerzési 
döntésekben.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Válaszában elmondja, hogy az ellenzéki képviselők az előző ciklusban minden alkalommal 
szavaztak a közbeszerzésről, hiszen a Képviselő-testület döntött ezekről.  
 
Pajor Tibor 
Nem ért egyet a közbeszerzések rendszerével.  
 
Wintermantel Zsolt 
Több hozzászólás nem lévén lezárja a vitát. Trippon úr hozzászólásával kapcsolatban 
elmondja, hogy az új Képviselő-testület is betartja a szabályokat. Nagy István alpolgármester 
úrnak igaza van abban, hogy az előző ciklusban az előkészítési folyamatból az ellenzéket 
kihagyták. Egy bíráló bizottságban sem vettek részt. A mostani rendszerben az ellenzéket is 
bevonják a közbeszerzési folyamatba.  
A képviselő úr első kérdésére válaszolva elmondja, hogy valóban arról a László Viktorról van 
szó, akit a Vagyonkezelőnél alkalmaztak. Szavazásra teszi fel a testületnek a határozati 
javaslatot. 
   
 417/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát” 2010. október 29-jei 
hatállyal elfogadja, egyúttal a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
60/2009. (III: 31.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül 
helyezi. (13 igen, 8 nem) 
Felelős: polgármester 
Határidő:azonnal 
 
 
Polgármester úr köszönti a testületi ülésen megjelent Berki Krisztián világbajnok 
sportolót, valamint edzőjét Kovács István urat és Újpest és az Önkormányzat elismerő 
oklevelet ad át a lólengésben aranyérmet szerzett sportolónak.  
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10. Javaslat a 2010. évi Közbeszerzési Terv módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
 
Dr. Molnár Szabolcs 
Tájékoztatja a testületet, hogy ehhez a napirendi ponthoz is érkezett írásban kérdés Perneczky 
úrtól, ami megválaszolásra került. Többek között kérdezte a tervben szereplő beszerzések 
becsült értékét, valamint a lefolytatott eljárásoknál a szerződéses összegeket. Ez egy 
táblázatos formában megküldésre került.  
Az előterjesztéshez a helyszínen egy módosítás került kiosztásra. Ennek egyik oka, hogy a 
testület már az eredeti Közbeszerzési Tervben tervezte étkezési utalvány beszerzését a 
második negyedévben, elindítására azonban nem került sor. Vonatkozó szerződése a 
Polgármesteri Hivatalnak december 31-ével lejár. Egy rövidebb időtávra szóló és így 
egyszerűbben és gyorsabban lefolytatható eljárás került be a tervbe módosításként.  
Másik oldalról a Hivatal tervében az informatikai beszerzések központosított formában 
szerepeltek, mint központosított beszerzések. Sajnos a központosított közbeszerzésben 
szereplő keretszerződések április, október és november hónapban lejárnak és a főigazgatóság 
nem kötött újabb szerződést. Ebből adódóan nyomtató és nyomtató kellékanyagot az 
Önkormányzat és a Gazdasági Intézmény április óta nem tud jogszabálynak megfelelően 
beszerezni. Hasonló a helyzet a Gazdasági Intézménynél az irodaszerrel, ahol a szerződés 
októberben járt le. Ezrét kerültek be ezek az eljárások.       
 
Wintermantel Zsolt 
Kérdés és észrevétel nem lévén a vitát lezárja. Pajor Tibor és Szalma Botond frakcióvezető 
urak észrevételével kapcsolatban elmondja, hogy a közbeszerzési törvények hatályban vannak 
és minden önkormányzatra érvényes. Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
418/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest 
Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2010. évi módosított Közbeszerzési Tervét 
elfogadja. (18 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

11. Előterjesztés székhely bejegyzés iránti kérelem elbírálása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Koronka Lajos 
Egy olyan egyesületről van szó ebben az előterjesztésben, aminek a tevékenységek 
maximálisan támogatható. Az előterjesztéssel kapcsolatban az első kérdése, hogy a 
gimnázium csatlakozása az egyesülethez konkrétan mit jelent, ugyanis az alapszabályból 
kiderül, hogy csak természetes személy lehet tagja ennek az egyesületnek. Ilyen formában a 
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gimnázium nem tud csatlakozni. A másik kérdése a székhelyváltoztatással kapcsolatos. Úgy 
gondolja, ha a Képviselő-testület hozzájárulását adja, akkor két formában történhet. Az egyik, 
együttműködési megállapodást kötne egymással az egyesület és a gimnázium. Le lenne írva, 
hogy ki mit vállal, így lehetne tudni, hogy ennek milyen kihatásai lennének. A gimnázium egy 
önkormányzati intézmény, és ha bizonyos kötelezettségeket vállal, akkor annak 
következményei vannak, azt végül is az Önkormányzatnak kellene állnia.  
A másik lehetséges forma, amit elképzelhetőnek tart, hogy az igazgató úr nyilatkozik arra 
vonatkozóan, hogy ennek az egyesületnek a befogadása az intézmény alaptevékenységét nem 
zavarja, az alaptevékenység végzését nem érinti, költségvetési kihatása az intézményre nézve 
nincs. Hangsúlyozza, hogy az előterjesztés alapvető céljával kapcsolatban nincs kifogása. 
Technikai jellegű javaslata, hogy kerüljön le a napirendről és térjenek vissza rá a két javaslata 
alapján.  
 
Wintermantel Zsolt  
Egyetért a képviselő úrral és javasolja, hogy vegyék le a napirendről és a Közművelődési és 
Oktatási Bizottság elnökeként kezdeményezzen egy egyeztetést az igazgató úrral a szakmai 
elveknek megfelelően. Szavazásra teszi fel az így módosított határozati javaslatot. 
 
419/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Kultúra Sportegyesület székhely bejegyzés 
iránti kérelmével kapcsolatos előterjesztést visszavonja, és a Közművelődési és Oktatási 
Bizottság egyeztetése után a Képviselő-testület újra tárgyalja a kérelmet.  
(17 igen, 4 nem) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

12. Egyebek  
 
Dr. Dabous Fayez 
Arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az Újpestért Egyesület frakciója két taggal 
megalakult. Vezetője Dr. Dabous Fayez, tagja Páli József. 
 
Pajor Tibor 
Javasolja a városvezetés, illetve a frakcióvezetők felé, hogy a közeljövőben hívjanak össze 
egy megbeszélést, melynek célja a választási ígéretek megvalósításának, ütemtervének 
elkészítése. Kéri, hogy kiemelten kezeljék az újpesti uszoda ügyét.  
 
Wintermantel Zsolt 
A Fővárosi Közgyűlés által megválasztott fürdőigazgatóval már egyeztetéseket folytatott az 
uszoda jövőjéről.  
 
Farkas István 
Felhívja a képviselők figyelmét a vagyonnyilatkozatok leadási határidejének betartására. 
 
Szalma Botond 
Két észrevételt fogalmazott meg a Képviselő-testület felé. Javaslatként elmondja, hogy a 
Főtéren lévő parkoló automata este hat óra után ne adjon parkolójegyet, helyette ebben az 
időben legyenek nyitva a sorompók. Véleménye szerint ezzel költséget lehetne megtakarítani.  
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Káposztásmegyeren az óratoronynál a hajléktalanok nyilvános WC-nek használják az 
óratornyot és környékét, amit már nem bírnak tolerálni az ott lakók. Javasolja, hogy a 
Közterület Felügyelet gyakrabban járjon arra és tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
Szintén az óratoronnyal kapcsolatban mondja el, hogy tele van galambpiszokkal. Úgy 
gondolja, meg kellene próbálni az óratornyot is galamb-mentesíteni, hogy tiszta és rendezett 
legyen. 
 
Wintermantel Zsolt 
Kérése, hogy mind a két észrevétellel kapcsolatban a vonatkozó részt Tilli úrnak és a 
Közterület Felügyelt vezetőjének kerüljön megküldésre. 
 
 

Óraszerkezet javításáról és az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítéséről 
 
Szabó Gábor 
Két határozati javaslatot szeretne a testület elé beterjeszteni. Az előző Képviselő-testület 
megszavazott az Egek Királynéja Főplébánia óraszerkezet javítására 1 millió forintot. Sajnos 
még 500.000,- Ft hiányzik ahhoz, hogy az óra valóban működjön, ezért kéri a Képviselő-
testületet, hogy még 500.000,-Ft-ot szavazzon meg az óra működésére.  
A másik határozati javaslata úgy szól, hogy a Képviselő-testület felkéri Újpest országgyűlési 
képviselőit, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörétnek szűkítésére irányuló törvényjavaslatot 
ne szavazzák meg.  
 
Wintermantel Zsolt 
Utána fog nézni, hogy kinek a mulasztásából nem került átutalásra a megszavazott összeg.  
 
Szabó Gábor 
Horváth atya elmondta, hogy az 1 millió forint átutalásra került, csak kevés az összeg ahhoz, 
hogy az óra működjön. Három ajánlatot kértek be az óra megjavítására, és legalább 1,5 millió 
forintra van szükség az óraszerkezet teljes felújítására. Ezért kéri, hogy a testület még 
szavazzon meg 500.000,- millió forintot a főplébániának. 
 
Wintermantel Zsolt 
A határozati javaslatban nincs megjelölve a forrás, amennyiben szünetet kér, elrendeli, annak 
érdekében, hogy ki tudja egészíteni a javaslatát, ellenkező esetben nem tud róla szavaztatni, 
mert formai hibás. Arra ígéretet tud tenni, hogy felveszi a kapcsolatot az atyával és rendezik 
ezt a kérdést.  
 
Nagy István  
Ügyrendi javaslata, hogy vegyék fel a kapcsolatot Horváth atyával és tisztázzák az ügyet. 
 
Wintermantel Zsolt 
Szavazásra teszi fel Szabó Gábor képviselő úr, az Alkotmánybíróság hatáskörének szűkítésére 
vonatkozó határozatát. 
 
420/2010. (X.28.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Szabó 
Gábor képviselő úr azon javaslatát, miszerint a Képviselő-testület kérje fel Újpest 
országgyűlési képviselőit, hogy az Alkotmánybíróság hatáskörétnek szűkítésére irányuló 
törvényjavaslatot ne szavazzák meg, 6 igen, 3 nem szavazati aránnyal elutasítja. 
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12. Egyebek 
 
Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratának módosítása 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító okiratát új 
tevékenységi körökkel javasolja kibővíteni. Jelenlegi és a jövőbeni feladatai ellátásához 
szükséges ez a technikai módosítás. 
 
Szabó Gábor   
Kérdése, hogy az új tevékenységek felvételét mik indokolják?  
 
Wintermantel Zsolt 
Válaszában elmondja, hogy erre azért van szükség, hogy minél több tevékenységet tudjon 
végezni a Kft.. Több kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
421/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület jóváhagyja az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság alapító okiratának a Társaság tevékenységi köreinek bővítésére vonatkozó 4.3. 
pontjának módosítását, miszerint Társaság tevékenységi körei közé felvételre kerül: 

58.13’08 – Napilapkiadás 
62.02’08 – Információ-technológiai szaktanácsadás 
62.09’08 – Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
63.11’08 – Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás 
70.21’08 – PR, kommunikáció 
70.22’08 – Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
82.30’08 – Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 

(16 igen, 5 nem) 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 422-428/2010. (X.28.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 

 
 

Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


