
 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

JJOOGGII--  ÉÉSS    KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐII  IIRROODDAA    

 :1041 Budapest,  István u.  14       :231-3140      e-mail : kepviseloi_iroda@ujpest.hu 

 
K I V O N A T 

 
Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest  Önkormányzat Képviselő-testülete            

2011. január 27-én (csütörtök) 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal   
(Budapest,IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
Napirendi pont: 
 
A Képviselő-testületi ülés vezetését a zárt ülésen is Nagy István alpolgármester úr veszi 
át és jelzi, hogy a polgármester úr szavazógépével fog szavazni. 
 
 

21. Javaslat Címzetes Főjegyzői cím adományozása tárgyában 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
 
25/2011. (I.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 30/B. §-a 
alapján címzetes főjegyzői cím adományozását kezdeményezi a több, mint húsz éves 
kiemelkedő jegyzői szakmai munkát végző, „kiválóan alkalmas” minősítésű, Dr. Vitáris Edit 
jegyző részére. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a felterjesztést 
haladéktalanul küldje meg Budapest Főváros Kormányhivatala Törzshivatal részére. 
(14 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
 

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

 
 
26/2011. (I.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület G. L. Iné lakos, a 20.000.-Ft összegű tervezett átmeneti segélyt 
megállapító 1975/9/2010. számú I. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezését érdemi 
vizsgálat nélkül elutasítja. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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27/2011. (I.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület S. J. lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 27869/5/2010 számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
28/2011. (I.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Sz. G. Jné lakos fellebbezését elutasítja, a gyógyszerutalvány 
megállapítását elutasító 1250/6/2010 számú elsőfokú határozatot helybenhagyja. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
29/2011. (I.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület T. J. Tné lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély 
megállapítását elutasító 8239/4/2010 számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (17 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
30/2011. (I.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület T. Ané lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 53485/2010 számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (17 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, 2011. január 28. 
 
…………………………….. 
 


