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K I V O N A T 
 

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 zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Napirendi pont: 
 
 

13. Személyi kérdések  
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
 
Dr. Molnár Szabolcs jogviszonyának rendezése  

 
 
422/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a 404/2010.(X.13.) számú határozatát akként egészíti ki, hogy Dr. 
Molnár Szabolcs Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézményben betöltött intézményvezetői megbízását alpolgármesteri foglalkoztatási 
jogviszonyának időtartamára visszavonja közalkalmazotti jogviszonyának érintetlenül 
hagyása mellett. Egyben felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
(21 igen) 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
Javaslat a gazdasági társaságok tisztségviselőinek módosítására 

 
423/2010. (X.28.) önko. hat.  
1. A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Újpesti Sajtó Kft.) alapítója 
jogkörében eljárva a 398/2010. (X.13.) számú határozatát úgy módosítja, hogy az Újpest Sajtó 
Kft. felügyelő bizottságának tagjává Pajor Tibor helyett – a többi felügyelő bizottsági taggal 
azonos időtartamra – megválasztja Valkó Krisztiánt, egyben felkéri az Újpesti Sajtó Kft. 
felügyelő bizottságát, hogy az elnökének válassza meg Valkó Krisztiánt. 
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2. A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Észak-
pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese 
jogkörében eljárva a 397/2010. (X.13.) számú határozatát úgy módosítja, hogy az Észak-pesti 
Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság igazgatóságának tagjává 
Dr. Nyolczas László helyett – a többi igazgatósági taggal azonos időtartamra – Dr. Végvári 
Tamást jelöli, továbbá felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság közgyűlésén az 
igazgatóság új tagját megválassza, az erre vonatkozó határozati javaslatot megszavazza. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(21igen) 
Felelős:  polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
 

ÚV Zrt. tisztségviselőjének visszahívása és új tag delegálása 
 
424/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Nagy István alpolgármester úr ügyrendi javaslatát, 
miszerint a ÚV Zrt. tisztségviselőjének visszahívásáról és az új tag delegálásáról külön kíván 
szavazni, 21 igen szavazati aránnyal támogatja.  
 
425/2010. (X.28.) 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 az UV Zrt. igazgatóságának tagjai közül Lukács Lászlót 
azonnali hatállyal visszahívja. 
(13 igen, 4 nem, 2 tartózkodás)  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 

14. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
 
426/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület D. I. lakos fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megállapítását elutasító 43471/3/2010 számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (21 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
427/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Kné P. M. lakos fellebbezését elutasítja, a lakásfenntartási támogatás 
megállapítása ügyében a 39136/3/2010. számú I. fokú végzést helybenhagyja. (21 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: azonnal 
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428/2010. (X.28.) önko. hat.  
A Képviselő-testület T-N Cs. lakos fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megállapítását elutasító 38952/2010. számú I. fokú határozat helybenhagyja. (21 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit sk.  
jegyző 

Wintermantel Zsolt sk. 
polgármester 

 
 
 
 
A kivonat hiteles 
Budapest, 2010. október 29. 
 
…………………………….. 
 
 


