
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2010. szeptember 14-én (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal  (Budapest, IV. 

ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott üléséről 
 
A képviselők közül jelen vannak:  

Balázs Erzsébet Dr. Kató Balázs  Rádi Attila      
Belán Beatrix  Koronka Lajos  Szabó Gábor    
Boruzs András Kövecses Janka    Dr. Trippon Norbert   
Dr.Dabous Fayez  Dr. Hollósi Antal   Vasvári László 
Dr. Gergely Zoltán Légrádiné Nagy Klára Wintermantel Zsolt 
Daróczi Lajos  Mészáros Ferenc    
Dr. Derce Tamás   Marsal Géza    
Farkas István  Mollóné dr. Balog Éva    
Hladony Sándor Nagy István      
Horváth Imre  Kovács  Sándor     

(25 fő) 
 

Az ülésre később  érkezett: Bartók Béla (17,05), Hock Zoltán (17,05), Szalma Botond (17,06) 
 
Az ülésről távol van: Juhász László, Kósa Viktória, Pajor Tibor, Szalkai István, Dr. Kovács  
László 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Vitáris Edit jegyző, 
Dr. Budaházy Gábor aljegyző, 
Dr. Molnár Szabolcs a Gazdasági Igazgatóság igazgatója 
Verebélyi Gyuláné, a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője,  
Dr. Felleginé Major Katalin, a Személyügyi Osztály vezetője 
Tolnai Attila Művelődési és Sport Osztály vezetője 
Karmosné Hevele Mária, a Költségvetési Iroda 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, 
Mike Józsefné, az Általános Igazgatási Iroda vezetője, 
Dobos Tiborné, a Szabálysértési Iroda vezetője, 
Petruska Jenőné, a Gyámhivatal 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 
Fekete Róza referens 
Neufeld Györgyné, referens, 
Köblös Anita referens 
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Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 25 főben és felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
363/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Tájékoztató a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről 
szóló – a 16/2010. (V.26.) sz. rendelettel módosított – 5/2010. (III.5.) sz. rendeletének 
I. féléves végrehajtásáról  
 

2. Előterjesztés a  Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – 
16/2010 (V.26.) és a 19/2010 (VII.16.) sz. rendeletekkel módosított – 5/2010. (III.5) 
sz. rendelet módosítására 

 
3. Előterjesztés az Újpest épített környezete helyi védelméről szóló rendelet 

megalkotására 
 

4. ÉPÍT Zrt-vel kapcsolatos előterjesztések 
 
5. Előterjesztés „Karácsonyi szociális csomag beszerzése” tárgyában közbeszerzési 

eljárás megindításáról 
 

6. Előterjesztés „HPV vírus elleni oltóanyag beszerzése” tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 

 
7. Előterjesztés „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére csoportos 

úszásoktatás szervezése gyermekeknek” tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 

8. Előterjesztés „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában 
működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák” tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról 
 

9. Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért 
Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére 

 
10. A Twist Olivér Alapítvány Bp. IV. ker. Fóti út 4. szám alatti intézmény vezetőjének 

2009. évi beszámolója 
 

11. Előterjesztés a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó 
Társulásával ellátási szerződés megkötése tárgyában  

12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. 
évi fordulójához, és a pályázatok  kiírása  

 
13. Javaslat a Diák-önkormányzatok támogatására  

 
14. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közoktatási 

intézményeiben lévő gyermekvédelmi feladatok ellátásának támogatására 
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15. Javaslat az Újpest Diákösztöndíjak adományozására 
 

16. Előterjesztés a „Gyermekkor” Gyermekgyógyítás Korszerűsítésért Alapítvánnyal 
Együttműködési keret-megállapodás kötése tárgyában 

 
17. Előterjesztés bölcsődei férőhelyek számának módosítása tárgyában 

 
18. Egyebek 

 
19. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 

 
(25 igen) 
 
Hock Zoltán és Bartók Béla frakcióvezető urak 17,05 órakor megérkeztek, így a Képviselő-
testület létszáma 27 fő. 
 
 

1. Tájékoztató a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata 2010. évi 
költségvetéséről szóló – a 16/2010. (V.26.) sz. rendelettel módosított – 5/2010. 
(III.5.) sz. rendeletének I. féléves végrehajtásáról  
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Emlékezteti a testületet, ők szavazták 
meg, hogy a testület előtti tárgyalásnak nem előfeltétele a bizottsági megtárgyalás. Szomorú 
tapasztalat, hogy a bizottsági ülésre nemigen jönnek el a tagok.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Hozzászólásában kifogásolja, hogy az anyag megtárgyalására nem hívták össze a Pénzügyi 
Bizottságot, holott ismeretei szerint kötelező lett volna tartani ülést. Valóban előfordult, hogy 
a képviselők nem jelentek meg a bizottsági üléseken és ezért határozatképtelen volt a 
bizottság, de minden alkalommal össze lett hívva. Tudomása szerint a Pénzügyi Bizottság 
elnöke nem hívta össze a bizottságot, holott ezt törvény írja elő.   
 
Dr. Derce Tamás 
Nem írja elő törvény, hogy a I. félévi beszámolóhoz a Pénzügyi Bizottságot össze kell hívni. 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
364/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja. (26 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 

Szalma Botond frakcióvezető úr 17,06 órakor megérkezett, így a testület létszáma 28 fő. 
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2. Előterjesztés a  Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól 
szóló – 16/2010 (V.26.) és a 19/2010 (VII.16.) sz. rendeletekkel módosított – 
5/2010. (III.5) sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához 
minősített többségre van szükség. 
 
 
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010. (V. 26.) sz., valamint a 
19/2010. (VII. 16.) sz. rendelettel módosított - 5/2010. (III. 5.) rendelet módosítását 
szabályozó 24/2010. (IX.17.) számú rendeletét. (26 igen) 
Felelős: a Polgármester 
Határidő: az elfogadást követően azonnal 
 
 
 

3. Előterjesztés az Újpest épített környezete helyi védelméről szóló rendelet 
megalkotására 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához 
minősített többségre van szükség. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a polgármester 
előterjesztését elfogadja és ezzel megalkotja az Ujpest épített környezete helyi védelméről 
szóló 25/2010. (IX.16.) számú rendeletét. (28 igen) 
Felelős: a kihirdetést illetően a jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

4. ÉPÍT Zrt-vel kapcsolatos előterjesztések 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 
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365/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési 
megbízási keretszerződését, illetve a Társaság működését 2012. december 31-ig 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződésmódosítás és az együttes meghatalmazás aláírására. (27 igen, 1 nem) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  
 
 
366/2010. (IX.14.) önko. hat.  
1, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata névértéken, azaz mindösszesen 30.000.000,- (harmincmillió) forintért 
megvásárolja a Fővárosi Önkormányzat és a BFVK Zrt. tulajdonában lévő Észak-pesti 
Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényeit és 
felhatalmazza a polgármestert a részvényadás-vételi szerződés aláírására, illetve az egyéb 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
2, A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felhatalmazza az ÉPIT Zrt.-t, hogy az Újpesti 
Szakrendelő felújítására vonatkozó felújítás szakmai programját a Károlyi Sándor Kórház és 
Rendelőintézet bevonásával készíttesse el, a munkálatokat a 2010. évi fejlesztési tervének 
maradványából előlegként finanszírozza meg, a felújításra később jóváhagyandó költségvetés 
terhére, és egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy az erről szóló megbízást az ÉPIT Zrt.-
nek adja meg, illetve írja alá , és az egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg, 
 
3, A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ÉPIT Zrt. feladat- és hatásköre 
kiterjesztésre kerüljön Újpest Városkapu térségére is, egyben felhatalmazza a polgármestert, 
hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
4, A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉPIT Zrt. kezelésében 
lévő vagyon önkormányzatok közötti megosztásának előkészítése érdekében tegye meg a 
szükséges intézkedéseket és az e tárgyban a Fővárosi Önkormányzattal a későbbiekben 
megkötendő szerződés tervezetét terjessze a Képviselő-testület elé. (27 igen, 1 nem) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester  
 
 
 

5. Előterjesztés „Karácsonyi szociális csomag beszerzése” tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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367/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Karácsonyi szociális csomag beszerzése” tárgyában a 
határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, 
hogy a Kbt. 251. § (2) bekezdése alapján az ajánlattételi felhívást legalább három 
ajánlattevőnek egyidejűleg, közvetlenül, írásban küldje meg, továbbá a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. (28 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
 

6. Előterjesztés „HPV vírus elleni oltóanyag beszerzése” tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
368/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „HPV vírus elleni oltóanyag beszerzése” tárgyában 
kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének a HUNGAROPHARMA 
Gyógyszer kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (1061 Budapest, Király 
u. 12.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a nyertessel a szerződést kösse meg. 
(26 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. október 15. 
 
 

7. Előterjesztés „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére 
csoportos úszásoktatás szervezése gyermekeknek” tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
369/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
részére csoportos úszásoktatás szervezése gyermekeknek” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárásban nyertesnek a GOLDEN WATER Kft.-t (1082 Budapest, Baross u. 119/A.) jelöli 
meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
(27 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. október 15. 
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8. Előterjesztés „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák” 
tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 
 
 

Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Dr. Trippon Norbert 
További információt kér az előterjesztéssel kapcsolatban. Emlékei szerint a Képviselő-testület 
megszavazott egy közbeszerzési kiírást, és biztosította az előirányzatát a költségvetésben. Ez 
a közbeszerzés most lezajlott, ehhez képest az látszik, hogy alacsony fedezetre tekintettel 
eredménytelenné szeretnék nyilvánítani. Kérdése, hogy lehetséges ez? Ismeretei szerint a 
bírálóbizottságban közbeszerzési, jogi és pénzügyi szakértelemmel rendelkező személyeknek 
is lennie kell. Tudomása szerint az a gyakorlat, hogy a pénzügyi szakértelemmel rendelkező 
személy köztisztviselő volt. Kérdése, hogy a Bíráló Bizottság ezzel kapcsolatban, hogy foglalt 
állást? Hiszen, ha nincs fedezett, akkor a pénzügyi szakértelemmel rendelkező személy 
nyilvánvalóan jelezte.  
Ezen túlmenően kérdés, hogy azokra a beruházásokra, hogy fognak megvalósulni, amikről 
szintén döntött  a Képviselő-testület a költségvetés elfogadásával, Ilyen például a piac 
nagycsarnok fűtése, és a Gazdasági Bizottság is döntött bizonyos beruházások lefolytatásáról. 
Emlékei szerint több óvoda, iskola, közintézmény a Koktél Áruház tetőszigetelése kerülhet 
veszélybe. Ha kiírásra került a közbeszerzés és a költségvetésben ott van az előirányzat, 
valamint döntött ezekről a beruházásokról a Képviselő-testület, vagy a Gazdasági Bizottság, 
akkor mi az indoka a fedezett hiánynak? Mi lesz ezekkel a beruházásokkal? Hogy lesznek 
megoldva közbeszerzés nélkül ezek a nélkülözhetetlen beruházások például az újpesti 
óvodákban, iskolákban? 
 
Belán Beatrix 
Évközben az első közbeszerzési eljárás lefolytatása után több olyan kiadásról döntött a 
testület illetve a szakbizottság, aminek következménye lett, hogy a keret nem volt elegendő. 
Mivel a költségvetésben forrást tudtak biztosítani a testület döntése alapján, ezért új 
közbeszerzés került kiírásra. Tájékoztatja a testületet, hogy több olyan intézmény volt, aki 
maga elé engedte a nála sürgősebb feladatokat, mert megértették azt, hogy egy tornaszoba 
néhány hónapra nélkülözhető, míg egy új csoportnyitásnak lehetőleg a nevelési évre kell 
elkészülnie. Nem érezné magát jól, ha ezek az intézmények végleg elesnének ezektől a 
felújításoktól, ezért kérdezi, hogy mi lesz a megoldás? 
 
Nagy István 
Az Újpesti Önkormányzat jelenleg hitelből működik. Ehhez a közbeszerzési eljárásnak a  
befejezéséhez nem áll az Önkormányzat rendelkezésére a megfelelő összeg. Ennek az oka, 
hogy a Főtér-programban a kifizetések nem úgy teljesültek, ahogy év elején a költségvetés 
előterjesztője felvállalta. A nagyobbik probléma az, hogy ez az a közbeszerzési, ahol a 
közbeszerzési eljárás előkészítő szakaszában az a vállalkozás, aki a pályázatban részt vett, a 
műszaki tartalom felmérésében is közreműködött, amit jegyzőkönyvek is igazolnak. Ez az 
egész közbeszerzési eljárást törvénytelenné teszi. Nem javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy eredményessé nyilvánítsa a közbeszerzést. 
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Dr. Derce Tamás 
A költségvetésben közel 800 millió forint bevételként szerepel az EU-s pályázat. Ehhez 
képest az Önkormányzat még 300 millió forintot sem nyert, sőt miután nem tett eleget 
bizonyos feltételeknek, amit előírt a pályázat, már több mint 16 millió forintot az elnyert 
pályázatból már levontak. Nemrégen voltak itt ellenőrizni és kiderült, hogy semmi sem felel 
meg a pályázati előírásnak, így újra kezdődik minden. Ezért a költségvetésből hiányzik ez a 
közel 800 millió forint pályázati pénz, ami a bevételi oldalon szerepel. Vannak 
ingatlanhasznosítási bevételek, amik szintén nem realizálódtak, például benzinkút eladása. A 
helyi adókból most kellene befolyni 450 millió forintnak, ezzel szemben még 150 millió 
forint sem folyt be. Ezeket összeadva már meghaladja a milliárdos hiányt a költségvetés. 
Véleménye szerint felelőtlenség úgy elkezdeni egy munkát, hogy nincs rá fedezet.  
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
370/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák” tárgyú egyszerű 
közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 92. § c) pontja alapján. 
(18 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: azonnal. 
 

 
9. Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs 

Intézetért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
371/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület jóváhagyja Újpest Önkormányzata és a Magyar Honvédség 
Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal 2010. október 1-től 2011. 
szeptember 30-ig kötendő támogatási szerződés megkötését. Felhatalmazza a Polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. (28 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

10. A Twist Olivér Alapítvány Bp. IV. ker. Fóti út 4. szám alatti intézmény 
vezetőjének 2009. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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372/2010. (IX.14.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Twist Olivér 
Alapítvány 2009. évi tevékenységéről készült beszámolót elfogadja.(27 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

11. Előterjesztés a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó 
Társulásával ellátási szerződés megkötése tárgyában  
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
373/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület hozzájárul Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó 
Társulása és Újpest Önkormányzata között kk. Volentics Vivien Bp. IV. ker. Rózsa u. 42. 
III/21 szám alatti lakos nappali ellátására 2010. szeptember 15-től kötendő ellátási szerződés 
megkötéséhez és felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés aláírására.(28 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 15. 
 
 

12. Javaslat a Diák-önkormányzatok támogatására  
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
374/2010. (IX.14.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2010/2011. tanévben 
valamennyi általános és középiskola diák-önkormányzata -a mellékelt táblázat szerint- 
nappali tagozatos tanulónként 200 Ft/fő, az Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 400 Ft/fő címzett támogatásban részesüljön, a 
2010. évi költségvetésben, a Közművelődési, Oktatási Bizottság keretében, a diák-
önkormányzatok támogatása megnevezésű részelőirányzat terhére. (28 igen) 
Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
 

13. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 
2011. évi fordulójához, és a pályázatok  kiírása  
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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375/2010. (IX.14.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy  csatlakozik a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához, valamint 
dönt arról, hogy a mellékletben csatolt „A” és „B” típusú pályázati felhívások kiírásra és 
meghirdetésre kerüljenek. (28 igen) 
Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester  
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
 

14. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közoktatási 
intézményeiben lévő gyermekvédelmi feladatok ellátásának támogatására 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
376/2010. (IX.14.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2010/2011. tanévben 
3 000 000 Ft támogatást biztosít a közoktatási intézmények gyermekvédelmi feladatainak 
ellátására, a függetlenített gyermekvédelmi csoport munkájához.(28 igen) 
Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
 

15. Javaslat az Újpest Diákösztöndíjak adományozására 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
377/2010. (IX.14.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2010/2011. tanévben – 
2010. szeptember 1-jétől 2011. június 30-ig terjedő időtartamra –  
Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban részesíti: Dobor Edinát, Dobos Elvira Gittát, 
Jakab Szilviát, Mászáros Dávidot, Nagy Bálintot, Pásztor Alexandrát, Rossu Renátát, Rudolf 
Dánielt, Soha Pétert, Szécsi Örsöt, Szűcs Barbarát. Tábori Mátyást, Tóth Zsuzsannát és 
Winkler Dórát. 
Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjban részesíti: Nguyen Anasztáziát. (28 igen) 
Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
 

16. Előterjesztés a „Gyermekkor” Gyermekgyógyítás Korszerűsítésért Alapítvánnyal 
Együttműködési keret-megállapodás kötése tárgyában 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 
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Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
378/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület hozzájárul Újpest Önkormányzat és a „Gyermekkor” Gyermekgyógyítás 
Korszerűsítéséért Alapítvány közötti együttműködési keret-megállapodás megkötéséhez. 
Felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési keret-megállapodás aláírására. 
(27 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 
 

17. Előterjesztés bölcsődei férőhelyek számának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 
 
 

Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
379/2010. (IX.14.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 1-től az 
Aradi u. Bölcsőde férőhelyszámát 78 főre, Homoktövis u. Bölcsőde férőhelyszámát 104 főre, 
Labdarugó u. Bölcsőde férőhelyszámát 76 főre, Lakkozó u. Bölcsőde férőhelyszámát 96 főre, 
Leiningen u. Bölcsőde férőhelyszámát 68 főre, Munkásotthon u. Bölcsőde férőhelyszámát 
104 főre, Pozsonyi ltp Bölcsőde férőhelyszámát 72 főre, Rózsaliget Bölcsőde férőhelyszámát 
104 főre módosítja, továbbá úgy dönt, hogy az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény 
részére a férőhelybővítéssel járó tárgyi eszközök beszerzésére 4.148.263 Ft-ot biztosít a 2010. 
évi költségvetésben. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az Újpesti Önkormányzati 
Bölcsődék Intézmény alapító okiratának módosításáról. (28 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: képviselő-testületi ülést követő 15 nap 
 

 
 

18. Egyebek 
 

Díjmentes közterület használat engedélyezésének kérése 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 
 

Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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380/2010. (IX.14.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és hozzájárul ahhoz, hogy a Megyeri út 
207. szám alatti társasház az építendő kerítését - az előterjesztés mellékletében szereplő - 
helyszínrajznak megfelelően - a járda vonalában építse meg. 
A Képviselő-testület hozzájárul az így elkerített cca. 1000 m2 önkormányzati tulajdonú 
zöldterület határozatlan időre szóló díjmentes használatba adásához azzal a feltétellel, hogy a 
zöldterület gondozása, kezelése a társasház feladata. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a használati szerződés megkötésére. 
(24 igen, 1 nem, 2 tartózkodás)  
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
  

 
 
A TÁMOP 3.1.4-08/1-2009-0014. és KMOP 4.6.1/B_2-2008-0163 regisztrációs 
számú pályázatának könyvvizsgálata 
Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
381/2010. (IX.14.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy a TÁMOP 3.1.4-08/1-
2009-0014. és KMOP 4.6.1/B_2-2008-0163 regisztrációs számú pályázatának 
könyvvizsgálatával, Stamler Jánosné könyvvizsgáló, adószakértőt (ASC Adószakértő KFT, 
2890 Tata, Országgyűlés tér 3.) bízza meg. (25 igen, 1 nem) 
Felelős: Dr. Derce Tamás polgármester 
Határidő: 2010. szeptember 30. 
 
 
Polgármester úr Nagy István alpolgármester úr javaslatára frakciószünetet rendel el. 
 
 
 

FRAKCIÓSZÜNET 
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Dr. Derce Tamás 
Zárt ülés előtt mindenkinek megköszöni az eddigi munkáját. 
 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 382-385/2010. (IX.14.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 

 
Kmf. 

 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Dr. Derce Tamás  
polgármester 

 


