
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2010. január 26-án (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  Juhász László   Nagy István  
Bartók Béla  Dr. Kató Balázs  Pajor Tibor   
Belán Beatrix  Kovács  Sándor  Szabó Gábor   
Dr.Dabaus Fayez Kósa Viktória,   Szalma Botond   
Daróczi Lajos  Koronka Lajos  Dr. Trippon Norbert 
Dr. Derce Tamás   Kövecses Janka    Vasvári László   
Farkas István  Légrádiné Nagy Klára Wintermantel Zsolt    
Dr. Gergely Zoltán Marsal Géza         
Dr. Hollósi Antal   Mészáros Ferenc    
Horváth Imre  Mollóné dr. Balog Éva     
(27 fő) 
 
           

Az ülésre később  érkezett: Hock Zoltán (17,30), Boruzs András  (18,00), Szalkai István 
(18,34),   
 
Az ülésről távol van:, Hladony Sándor,  Dr. Kovács  László, Rádi Attila,   
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Vitáris Edit jegyző, 
Dr. Budaházy Gábor aljegyző, 
Verebélyi Gyuláné, a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője,  
Karmosné Hevele Mária, a Költségvetési 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, 
Stamler Jánosné könyvvizsgáló 
Marosi Csilla, az Okmányiroda 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 
Berényi András Főépítészi Iroda  
Bedő József Újpesti Közterület Felügyelet Iroda vezetője 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Iroda 
UV Zrt. Jobbágy Tamás vezérigazgató 
Prófusz József,  
Moldván Tünde, referens,  
Fekete Róza referens 
Neufeld Györgyné referens 
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Tolnai Attila referens 
Köblös Anita referens 
Horváth Dávid, fotós 
A Média Kht.  stábja. 
 

Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 27 főben és felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
1/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat a Kegyeleti rendelet módosítására 
 
2. Előterjesztés a 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására. 

 
3. Előterjesztés a fővárosi és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2010. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet tárgyában 
 

4. Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok alapszabályának/alapító 
okiratának módosítására. 
 

5. Előterjesztés a Labdarugó utca - Irányi D. utca-Baross utca - Fülek utca által határolt 
terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet-tervezet tárgyában 

 
6. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 

lezárásáról.  
 

7. Előterjesztés kenyér, péksütemény beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról.  

 
8. Előterjesztés parkoló építés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról  

 
9. Előterjesztés közvilágítási fejlesztési munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 

lezárásáról.  
 

10. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 
közoktatási, közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása 
 

11. Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosítása tárgyában (a háttér anyag a Jogi és Képviselői Irodán 
megtekinthető) 

 
12. Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi 

munkaterve 
 

13. Közfoglalkoztatási terv 2010. évre  
 

14. Újpest Önkormányzatának 2007. évi szociális szolgáltatástervezési koncepciójának és 
cselekvési programjának felülvizsgálata és aktualizálása  
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15. Javaslat Dr. Csiki Árpád felnőtt háziorvossal és Dr. Deák Gyöngyi felnőtt háziorvossal 

kötött megbízási szerződés módosítására (a megbízási szerződés a Jogi és Képviselői 
Irodán megtekinthető) 

 
16. Az újonnan alakuló Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület 

„Újpesti” név használata iránti kérelme. 
 

17. Egyebek 
 

18. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 
 

19. Lakásügyekkel kapcsolatos előterjesztések megtárgyalása 
(26 fő) 
 
 

1. Javaslat a Kegyeleti rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr.Derce Tamás 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a módosításra azért került sor, mert a rendelet kiegészül az 
„Újpestért” díjasokkal.  Szavazásra teszi fel a beterjesztett rendeleti javaslatot, egyben felhívja 
a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségre van szükség.  
 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a kegyeleti szabályokról szóló rendelet-
tervezetet megtárgyalta és megalkotja a 1/2010. (I.28.) számú rendeletét. (26 igen) 
 
 

2. Előterjesztés a 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet 
megalkotására. 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr.Derce Tamás 
Előterjesztőkén nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a beterjesztett rendeleti javaslatot, egyben felhívja a figyelmet arra, hogy a 
rendelet megalkotásához minősített többségre van szükség.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évi 
közigazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet megtárgyalta és a 2/2010. 
(I.28.) számú rendeletét megalkotja. (23 igen, 2 tartózkodás)  
 
 

3. Előterjesztés a fővárosi és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 
bevételek 2010. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr.Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
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Szalma Botond 
Véleménye szerint az előterjesztésben leírtakkal ellentétben a forrásmegosztásból nem 
számíthat a kerület többlettámogatásra, hanem a törvény értelmében osztottan megillető 
bevétel megosztásra. Ez nem támogatás, ez jár a kerületnek.  
 
Dr. Trippon Norbert  
Elfogadja azt a mit Szalma Botond mond. Úgy gondolja, hogy számszaki probléma nincs, 
inkább tartalmilag lehetnek nagyon nagy kockázatok. Ezért az Önkormányzatnak a 
költségvetés tervezésénél fokozott óvatossággal kell eljárni az igények tervezésénél.    
 
 
Dr.Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel a testületnek a benyújtott határozati javaslatot.  
 
2/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi 
önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2010. évi megosztásáról szóló Rendelet-
tervezetben foglaltakat tudomásul vette, azt a Fővárosi Közgyűlés általi tárgyalásra 
alkalmasnak tartja. 
Egyúttal szükségesnek tartja a Forrásmegosztási törvény módosítását annak érdekében, hogy 
a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek megosztása 
átláthatóbb, kiszámíthatóbb legyen. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatáról a Fővárosi 
Önkormányzatot értesítse. (18 igen, 2 nem, 6 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 

4. Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok 
alapszabályának/alapító okiratának módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A Parlament elfogadta a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékos működéséről 
szóló törvényt, és ezzel a törvényi rendelkezéssel kell összhangba hozni azok működését 
2010. január 31-ig. Ebben a jogszabályban maximalizálva lett a társaságok vezető és 
ellenőrző testületének a létszámát. Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. esetében ez az Igazgatóságra 
és Felügyelő Bizottságra vonatkozik. Jelenleg a vagyonkezelőnél 10 fős Igazgatóság van és a 
törvény legfeljebb 5 főt tesz lehetővé. A Felügyelő Bizottság 13 főből áll, ezzel szemben a 
törvény maximálisan 6 főt enged. Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratát is ehhez 
szükséges igazítani.  
Az ÉPÍT Zrt-nél, ahol fele rész az Önkormányzat és fele rész a Főváros tulajdona, ugyan ez a 
helyzet. A törvény szerint az Igazgatóság legfeljebb 5 fős lehet, ezzel szemben jelenleg 6 
fővel működik. Személyügyileg a probléma megoldódott, mert az Igazgatóság elnöke 
lemondott, ennek ellenére az alapító okiratot ehhez kell igazítani. A Felügyelő Bizottság 
esetében a létszámot 3 főre kell csökkenteni és az alapító okiratot is módosítani kell.  
A Főtér Kft-nek nincs Igazgatósága, 5 fős Felügyelő Bizottsága van. Tekintettel arra, hogy a 
társaság jegyzet tőkéje nem éri el és nem haladja meg a 200 millió forintot, ezért a Kft-nél 
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legfeljebb 3 fős Felügyelő Bizottság működhet. Ennek megfelelően az alapító okiratát 
indokolt módosítani és a szükséges személyi döntéseket meghozni.   
Az Újpesti Média Kft-nél hasonló a helyzet, ott 5 fős Felügyelő Bizottság van, és legfeljebb 3 
fő lehet, így az alapító okiratot ehhez szükséges igazítani.  
Most kiosztásra került az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának pontosított szövege. 
Apróbb módosítások vannak még az alapító okiratokban, mert például a törvény előírja, hogy 
a könyvvizsgálót a Felügyelő Bizottság egyetértésében kell kinevezni, ezek most átvezetésre 
kerültek. Ugyan így átvezetésre kerültek a hatályba léptető rendelkezések, illetve a törvényi 
hivatkozások. Ha nem akar az Önkormányzat törvénysértésbe keveredni, akkor az alapító 
okiratok módosításáról gondoskodni kell. Az elmúlt héten frakcióvezetői egyeztetésre került 
sor annak érdekében, hogy egyezség szülessen abban, hogy honnan, kit és hány embert hív 
vissza a Képviselő-testület, hiszen ezeket a személyeket, Igazgatósági, Felügyelő Bizottsági 
tagokat zömében a politikai pártok, frakciók delegálták. Sajnos a frakciók nem tudtak 
megállapodni. Azt kérné a testülettől, hogy az alapító okiratok módosításának abban a 
részében feltétlenül szavazzon, ami az Igazgatóságok, Felügyelő Bizottságok létszámára 
vonatkozik, és azokban az egyéb rendelkezésekben is, amikor a törvényhez igazítják az 
alapító okiratok szövegét, mert kötelességük, hogy a törvény rendelkezéseit betartsák. 
Jelenlegi számítás szerint, ha ezt a döntést meghozza a testület, akkor 2010-ben 27 millió 
forint bruttó bért meg lehet takarítani.  
 
Pajor Tibor  
Nem érti, hogy miért nem lehetet megegyezni, miért nem lehet arányosan csökkenteni az 
Igazgatótanács és a Felügyelő Bizottsági tagok számát. Azt kéri a pártoktól, hogy minden 
delegáltat hívjanak vissza, és szakembereket delegáljanak helyettük. A Jobbik nem kíván 
ezekbe a társaságokba tagot delegálni, mint ahogy eddig sem tette. 
 
Szalma Botond  
Egyetért a csökkentéssel, és úgy gondolja, hogy mandátumarányos elosztás lenne a 
legmegfelelőbb. Már 4. éve szorgalmazza, hogy kevesebb embert kellene delegálni a 
bizottságokba. Frakciószünetet javasol a megegyezés érdekében.  
 
Wintermantel Zsolt  
A FIDESZ elkötelezett abban, hogy a törvényességet betartsák, sőt azzal is egyetértenének, 
hogy a törvényi minimumban állapítsák meg az irányító és ellenőrző testületek létszámát. Egy 
vezérelvhez, a választói felhatalmazás alapján a mandátumarányos elosztáshoz azonban 
mindenféleképpen ragaszkodnak. Az Újpestért Egyesület Polgármester úrral együtt 7 főt, a 
FIDESZ 9 főt, az MSZP 15 főt és az SZDSZ 2 főt delegált. Álláspontja szerint, csak az újpesti 
választók akaratát tükröző mandátumarányos elosztáshoz tudja a FIDESZ a támogató 
szavazatát adni. Ennek a létszámnak az eléréséhez a FIDESZ vissza kívánja hívni a szükséges 
számú embert.  
 
Dr. Derce Tamás 
Az Újpestért Egyesületnek 3 képviselője van ezekben a társaságokban, és a frakcióvezetői 
megbeszélésen jelezték, hogy a 3-ból 2 főt visszahívnak. A jelenlegi arányt nem figyelembe 
véve az alá menve tettek javaslatot, hogy megállapodás szülessen. A törvényességet be kell 
tartani.  
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Szalma Botond 
Úgy gondolja, hogy nem csak betartatni kell a törvényt másokkal, hanem nekik is be kell 
tartani.  
 
Dr. Derce Tamás 
Mielőtt ez a törvény nem jelent meg egyetlen pártnak sem jutott eszébe, csak a KDNP-t 
kivéve, hogy csökkentsék a létszámot. 
 
Szalma Botond 
Nyugodt a lelkiismerete, mert 2006-óta áll ki a bizottságok és tagjainak csökkentése mellet. 
Álláspontja szerint, valamikor végre rendet kellene tenni. Mindenki érdeke, hogy végrehajtsák 
a törvényt és megegyezzenek. 
 
Hock Zoltán 17,30-kor megérkezett. Jelen van 28 fő  
 
Dr. Trippon Norbert 
Ismételten elmondja, hogy amennyiben végrehajtják a törvényt, akkor körülbelül 30 millió 
forintot spórolnak meg az újpestieknek. Érzékeltetve, hogy mekkora ez az összeg elmondja, 
hogy tervek között szerepelt, hogy 30 millió forintot fordít az Önkormányzat a lakáshitelesek 
átmeneti támogatására. Ha ezt a törvényt végrehajtják, akkor gyakorlatilag megteremtenék a 
lakáshitelesek megsegítésére fordítható összeg fedezetét.  
Elhangzott olyan állítás, hogy a delegáltak csak egzisztenciális okok miatt ülnek ott a 
bizottságokban. Ha ez az állítás általánosságban igaz, akkor ez minden pártra vonatkozhat. 
Arra kéri a FIDESZ-t, és a KDNP, ha őszinték a szándékaik, akkor járjanak elő jó példával és 
most egyoldalúan vonják vissza az összes delegált Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági 
tagjaikat.  
Mandátumarányossággal kapcsolatban elmondja, hogy 2003-ban mikor újra rendezésre 
kerültek a Felügyelő Bizottsági és Igazgatósági helyek, akkor a szocialista frakció 14 
mandátummal kényszerült ellenzékben, most a FIDESZ 9 mandátummal van ellenzékben. 
Akkor a szocialista frakciónak 1 fő Igazgatósági tagja volt, míg a FIDESZ-nek most 2 
mandátuma van. A Felügyelő Bizottságban akkor 2 fő szocialista volt, most a FIDESZ-nek 3 
helye van. Azt kéri a FIDESZ-t, hogy járjanak elő jó példával és vonják vissza az általuk 
javasolt tagjaikat, mondjanak le az Igazgatósági és Felügyelő Bizottsági tagságukról. 
Amennyiben ezt nem teszik meg, abban az esetben arra a következtetésre jutnak, hogy csak 
beszélnek és nem  akarnak cselekedni. A frakcióvezetői egyeztetésen a szocialista frakció 
ajánlotta fel a legtöbb helyet, amiről hajlandó lemondani. Az SZDSZ 3 helyet az Újpestért 
egyesület 2 helyet ajánlott fel. Az újpesti FIDESZ csak 1 helyről hajlandó lemondani.  
 
Wintermantel Zsolt 
A tisztánlátás kedvéért, azt szeretné kérni, hogy a frakciószünet után Jegyző Asszony diktálja 
be a jegyzőkönyve, hogy jelenleg a különböző jelölő szervezeteknek hány delegáltja tölt be 
pozíciót.  
 
Szalma Botond 
Úgy gondolja, hogy valamikor már jó irányba kellene fordatani ezt a hajót. Le kell ülni, a 
számokat meg kell vitatni és egy csomó embert ki kell húzni.  
 

FRAKCIÓSZÜNET 
 

Boruzs András 18,00 megérkezett. Jelen van: 29 fő 
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Szalma Botond 
Sajnálattal állapítja meg, hogy a frakciók nem tudtak megegyezni. 
 
Dr. Derce Tamás 
Azok az arányok, amik most vannak 2006 végén alakultak ki. Álláspontja szerint a törvényt 
mindenképpen végre kell hajtani, ezért a határozati javaslatot úgy módosítja, hogy az eredeti 
határozati javaslatból elmarad a nevek felsorolása, csak a létszám lenne benne. Annak 
érdekében, hogy ne keljen kétszer szavazni ide kerülne bele az a rész, hogy ennek 
megfelelően módosítja az alapító okiratot. Értelemszerűen ez a módosító javaslat mindegyik 
határozati javaslatra vonatkozik.  
 
Nagy István 
Sajnos ez nem oldja meg azt a problémát, hogy innentől kezdve nincsenek Igazgatóságok és 
Felügyelő Bizottságok. Hiányolja az Újpest Kft-t és az Újpesti Vagyonőr Kft-t, mivel 
tudomása szerint ennek a két gazdasági társaságnak is van Felügyelő Bizottsága. Ezekbe a 
bizottságokba a delegálások ugyan úgy történtek mint más helyekre. Nem az Önkormányzat 
tulajdona, de az Önkormányzat gazdasági társaságáról van szó, és nekik is azokat a 
szabályokat kellene követni, amely szabályokat követ az Önkormányzat saját gazdasági 
társasága esetében.  
 
Dr. Derce Tamás 
Erre nincs az Önkormányzatnak jogosítványa.  
 
Dr.Trippon Norbert 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a frakcióvezetői értekezleten nem sikerült megegyezni. Az 
MSZP frakció megpróbálta elősegíteni a megegyezést, és egyoldalúan felajánlották azt, hogy 
az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságából akár 2 fő, a Felügyelő Bizottságából pedig 
szintén 2 fő visszavonását kezdeményezte abban az esetben, ha a többi frakció képes 
megállapodni a többi hely tekintetében. Sajnos a többi frakció nem tudott megállapodni, ezért 
nem született megegyezés a személyi kérdések tárgyában. 
Csatlakozik Polgármester úrhoz és az alap határozati javaslatot úgy szól, hogy az előterjesztett 
alapító okirat módosításokat javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra azzal, hogy az 
alapító okirat módosítások azon részéről, mely a konkrét személyekre vonatkozik az 
Igazgatóságok, illetve Felügyelő Bizottságok tekintetében, ne döntsön a testület. Ebben az 
esetben egy olyan alapító okirat jönne létre, ami önmagának ellentmond, ezért javasolja, hogy 
kérjék fel az összes gazdasági társaságot, hogy a cégváltozás bejegyzése iránti eljárást ne 
kezdjék meg addig, amíg a tulajdonos személyi kérdésekben döntést nem hoz. Ennek az a 
lényege, hogy megakadályozzák azt a helyzetet, amit Nagy úr is említett, hogy működés 
képtelené váljanak a társaságok, a társaságokat irányító és felügyelő testületek. Cél a 
törvényesség betartása. 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület döntsön személyi kérdéseken túlmenően az alapító 
okiratról. Személyi kérdésekben kíséreljenek meg további egyeztetéseket a frakciók között, és 
záros határidőn belül rendezzék el. Minél tovább ketyegnek ezek a tiszteletdíjak, annál 
kevesebb megtakarítás lesz az idén.  
 
Szalma Botond   
Sajnálattal tapasztalta, hogy nem tudtak megegyezni a frakciók. Kéri, hogy próbáljanak leülni 
és minél előbb megegyezni ebben a kérdésben.  
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Boruzs András 
2006-ban volt egy pártok közötti megállapodás, amiben minden párt részt vett és ezek a 
helyek úgy kerültek kiosztásra. Most a törvényi helyzetet konstatálva 2 Felügyelő Bizottsági 
elnöki helyről mondtak le, illetve 1 főt javasoltak közvetlenül visszahívásra. Úgy gondolják, 
ha a többi pártnál is látják, hogy ezekben a személyi kérdésekben döntenek, akkor ők is 
arányosan a többi párthoz képest hajlandóak további személyeket visszahívni. Érdekeltek 
abban, hogy ezek a kiadások csökkenjenek, és a törvényt végrehajtsák.    
 
Dr. Derce Tamás 
Mikor 2006-ban kialakult ez a rendszer senki nem gondolt mandátumarányosságra, volt egy 
erősebb társaság és az kiszakított magának „x” darab helyet. Most úgy akarják 
megváltoztatni, hogy egy csomagot kiszednek az egészből, a gazdasági társaságokat, és nem 
foglalkoznak a bizottságokkal, tanácsnokokkal. A bizottságokat miért nem csökkentik? Ha 
nincs ez a törvény, akkor minden maradt volna a régiben, ezt a mostani helyzetet nem tartja 
erkölcsösnek. A bizottsági pénzeket nyilvánosságra kellene hozni az Újpesti Naplóban a 
tisztánlátás érdekében.   
 
Hock Zoltán 
Ha a Polgármester úr által megfogalmazott javaslat jogilag nem értelmezhető. Általában nem 
lehet senkit visszahívni, mert a személyek testesítik meg az Igazgatóságot, akikről csak 
konkrétan lehet dönteni.  
Úgy gondolja, hogy az eredmény elérése érdekében két utat lehet választani. Az egyik, hogy a 
Képviselő-testület határozatot hoz arról, hogy a tavaly decemberben elfogadott törvényt a 
maga részéről végre kívánja hajtani.   
A másik, hogy felkéri a Polgármestert, hogy az elkövetkezendő időszakban kezdeményezzen 
egyeztetéseket a testületben képviselőkkel bíró politikai jelölőszervezetekkel. Megállapodás 
hiányában hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a következő rendes testületi ülésre a törvény 
szellemének megfelelő előterjesztést nyújtson be, amely rendezi ezt a kérdést, akár 
személyekre vonatkoztatva. Amennyiben a törvényt végrehajtják, akkor 30 millió forintos 
megtakarítást ér el az Önkormányzat. Ez értelmezhető ezzel lehet mit kezdeni.  
 
Dr. Derce Tamás 
Továbbra is fenntartja a módosító határozati javaslatát, mert úgy gondolja, hogy ez 
kényszerítő erő lesz a pártoknak a megállapodáshoz.  
 
Pajor Tibor 
Ragaszkodik a január 31-i határidőhöz. Úgy gondolja, hogy 31-ig meg lehet egyezni, össze 
lehet hívni egy rendkívüli testületi ülést és ezzel jelentős összeget spórolna meg az 
Önkormányzat. Javasolja, hogy 31-ig hívjanak össze egy a rendkívüli testületi ülést. 
Amennyiben nem tudnak megegyezni a pártok, akkor a kasszájukból pótolják ezt a kieső 
összeget. 
 
Horváth Imre 
Emlékezteti Szalma urat, hogy a FIDESZ-es önkormányzatoknál is ugyan ez a helyzet, ugyan 
ennyi bizottsági hely van, ugyan ennyi pénzt „nyelnek le”. Most erről a fontos kérdésről 
kellene dönteni. 
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Szalma Botond 
2006 óta nem veszi fel a képviselői fizetését, és szeretné látni, hogy még ki az, aki akár csak 
egy havi fizetést nem vesz fel. Neki nyugodt a lelkiismerete. Nagyon sajnálja, hogy nem 
sikerült konszenzusra jutni a pártoknak. 
 
Dr. Derce Tamás 
Határozati javaslatból mindenhol megmarad az a rész, hogy hány főre csökkentik a létszámot, 
és bejön egy mondat, hogy ennek megfelelően módosítja a társaság alapító okiratát. 
 
Szalkai István 18,34 kor megérkezett. A Képviselő-testület létszáma 30 fő.  
 
Hock Zoltán 
Álláspontja szerint olyan alapító okirat módosítást nem lehet benyújtani a Cégbírósághoz, 
ahol az Igazgatóság tagjai nincsenek nevesítve.  
 
Dr. Derce Tamás  
Ezt tudja, de sajnos a pártok egymásra mutogatnak, és nem tudnak megállapodni. Január 31-
ével érvényes szerződést nem köthet egyetlen gazdasági társaság sem. Közös bűn alapján 
minden képviselő felelős lesz azért, ha nem fognak működni a társaságok.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Az eredeti javaslat szerint egy szavazással oldották volna meg az alapító okirat módosítást és 
ezáltal bejegyzésre alkalmassá váltak volna az alapító okiratok. Most az történt, hogy a 
megállapodás hiányában két szavazással fogják megoldani. Most döntenek az egyéb 
rendelkezésekről és legközelebb a személyi döntésekről. Igaz, ha most döntés születne, és a 
cégek benyújtanák a változásbejegyzés iránti kérelmet, akkor az semmiképpen nem lenne 
kedvező. Az is igaz, hogy 30 napos határidő van a cégváltozás bejegyzési kérelem 
benyújtására, és biztos abban, hogy a gazdasági társaságok vezetői türelemmel meg fogják 
várni a következő testületi döntést. Összességében erről a testültről nem lehet az mondani, 
hogy nem akarja betartani a törvényt. 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén, szavazásra teszi fel az általa előterjesztett módosító 
javaslatokat. Felhívja a figyelmet, hogy megalkotásukhoz minősített többségre van szükség. 
 
 
ÚJPESTI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
 
3/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÚV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az ÚV Zrt. Igazgatóságának létszámát 5 főre csökkenti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletként becsatolt alapító 
okirat módosításokat aláírja, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
(25 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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4/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (ÚV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az ÚV Zrt. Felügyelő Bizottságának létszámát 6 főre 
csökkenti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletként becsatolt alapító 
okirat módosításokat aláírja, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
 (25 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
ÉSZAK-PESTI INGATLAN- ÉS TÉRSÉGFEJLESZTÉSI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ 
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 
 
5/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata, mint az Észak-
pesti Ingatlan-és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Épít Zrt.) 
alapító részvényese jogkörében eljárva javasolja a Közgyűlésnek, hogy Épít Zrt. 
Igazgatósága 5 tagú legyen.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletként becsatolt alapító 
okirat módosításokat aláírja, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
 (25 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
6/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
javasolja a Közgyűlés felé az Észak-pesti Ingatlan-és Térségfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságának létszámát 3 főre csökkenteni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletként becsatolt alapító 
okirat módosításokat aláírja, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
 (25 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
ÚJPESTI FŐTÉR VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Főtér Kft.) 
 
7/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata, mint az Főtér Kft 
egyedüli alapító tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Főtér Kft. Felügyelő 
Bizottságának létszámát 3 főre csökkenti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletként becsatolt alapító 
okirat módosításokat aláírja, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
 (25 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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ÚJPESTI MÉDIA SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 
 
8/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Média Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft egyedüli alapító tagja jogkörében eljárva úgy 
dönt, hogy az Újpesti Média Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 3 főre 
csökkenti. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a mellékletként becsatolt alapító 
okirat módosításokat aláírja, és az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket megtegye. 
(25 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

5. Előterjesztés a Labdarugó utca-Irányi D. utca-Baross utca-Fülek utca által 
határolt terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet-
tervezet tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Ismét egy lakóparkra tesz javaslatot a szabályozási terv. Más jellegű épületeket kíván-e a 
testület építeni Újpesten? Példaként említi családi házas övezet kialakítását vagy parkok 
kialakítását. Kérdése, hogy kiknek építenek lakóparkokat, mivel tudomása szerint az eddigi 
lakópark építések is már leálltak.  
A szabályozási tervben található I IV-IX jelű tömb, ahol a környéki földszintes épületek közé 
teszik be ezt a lakóparkot, álláspontja szerint ez nem illeszkedik a környék épületeihez. Úgy 
gondolja, hogy elírás történt az I IV-IX jelű részben, mivel ott a szabályozási terv szerint 
lapos tetős épületek épülnének, és az ott leírtak szerint a belmagasság 1,8 méter lenne. A 
szabályozási terv részletes leírást ad azokról a területekről, amit már beépítettek, míg az új 
részekről csupán három mondatban tesz említést. Ez miért van így? Szakmai dilettantizmus 
vagy szándékosság van mögötte? Az elmondottak miatt nem tudja elfogadni a szabályozási 
tervet. 
 
Dr. Derce Tamás 
A szakmai dilettantizmust alá kell támasztani, nem lehet csak úgy kijelenteni. Több kérdés, 
hozzászólást 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 az 
alpolgármester előterjesztése alapján megtárgyalta és elfogadja az Újpest, Irányi Dániel u. 
– Baross u. – Fülek u. – Labdarúgó u. által határolt tömb szabályozási tervét, ezzel 
megalkotja 3/2010. (II.01.) számú rendeletét. (21 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: a végrehajtás és kihirdetés tekintetében a Polgármester útján a Jegyző 
Határidő: azonnal 
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6. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
9/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
által, „Forgalomtechnikai beruházási munkák” tárgyában általános egyszerű eljárási rendbe 
tartozó közbeszerzési eljárás nyertesének az AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (1032 Budapest, Bécsi út 223.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, 
hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. (22 igen, 2 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. február 4. 
 
 

7. Előterjesztés kenyér, péksütemény beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni.  
 
Szalma Botond 
A pályázó nevét furcsának találja. Más nem pályázott? Hol lett ez a pályázat meghirdetve?  
 
Dr. Trippon Norbert 
Tájékoztatásában elmondja, hogy ez a pályázat már másodszor került a testület elé. Korábban 
azért volt eredménytelen az eljárás, mivel ugyan több pályázó volt és akkor is ez a cég tette a 
legkedvezőbb ajánlatot, azonban a többi pályázónak formai hiányosságai voltak. 
Felszólították őket hiánypótlásra, aminek nem tettek eleget. Ebből adódóan egy érvényes és 
több érvénytelen pályázó volt. A törvény értelmében ilyen esetben eredménytelen a pályázat. 
Újra kiírták a közbeszerzést és most ez az egy ajánlat érkezett. A gazdasági intézményhez 
tartozó bölcsődék kenyér és péksütemény beszerzésére irányuló közbeszerzésről van szó. 
Tudomása szerint most még olcsóbb ajánlatot tett a pályázó.  
 
Dr. Derce Tamás   
Szavazásra teszi fel a testületnek határozati javaslatot. 
 
10/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
által kenyér, péksütemény beszerzése tárgyában kiírt nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének 
az Analyzer Laborműszereket Gyártó, Javító és Forgalmazó Kft.-t (1133 Budapest, Kárpát u. 
38.) jelöli meg. Egyben felkéri a Gazdasági Intézmény Igazgatóját, hogy a szerződést a 
nyertes ajánlattevővel kösse meg. (18 igen, 5 nem, 4 tartózkodás) 
Felelős: A Gazdasági Intézmény Igazgatója 
Határidő: 2010. február 4. 
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8. Előterjesztés parkoló építés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
11/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
közterületein gyephézagos, térbetonos, és aszfaltburkolatú gépjárműparkoló építése” 
tárgyában a határozat mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. A fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére előzetes 
kötelezettségvállalás biztosítja. (21 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

9. Előterjesztés közvilágítási fejlesztési munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
12/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
részére közvilágítási fejlesztési munkák elvégzése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési 
eljárás nyertesének a VIALUX Elektromos Tervező és Kivitelező Kft. –t (1045 Budapest, 
Széchenyi tér 10.), a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a JUKO Építőipari és 
Szolgáltató Kft.-t (2112 Veresegyház, Lévai út 46.) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel kösse meg. A fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére előzetes 
kötelezettségvállalás biztosítja. (20 igen, 1 nem, 7 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2010. február 4.  
 
 

10. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 
közoktatási, közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása 
Előterjesztő: Belán Beatrix 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 
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13/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2010. (I.26.)   
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Bőrfestő Óvoda  módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. január 31. 

 
14/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 14/2010. (I.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Deák  Ovi módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. január 31. 

 
15/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 15/2010. (I.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Ady Endre Művelődési Központ módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. január 31. 
 
 

11. Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
alapító okiratának módosítása tárgyában (a háttér anyag a Jogi és Képviselői 
Irodán megtekinthető) 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
16/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2010. (I.26.) 
számú határozatával, jóváhagyja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az 
aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be. (29 igen) 
Felelős: Polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: azonnal 
 
 

12. Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi 
munkaterve 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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17/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 2010 
évi munkatervét, és azt az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja. (27 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Folyamatos 
 
 
 

13. Közfoglalkoztatási terv 2010. évre  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
18/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozó 
Közfoglalkoztatási Tervet elfogadja. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 

14. Újpest Önkormányzatának 2007. évi szociális szolgáltatástervezési 
koncepciójának és cselekvési programjának felülvizsgálata és aktualizálása  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
19/2010. (I.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzatának 2007. 
évi szociális szolgáltatástervezési koncepciójának és cselekvési programjának felülvizsgálatát 
és aktualizálását. (28 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 

15. Javaslat Dr. Csiki Árpád felnőtt háziorvossal és Dr. Deák Gyöngyi felnőtt 
háziorvossal kötött megbízási szerződés módosítására (a megbízási szerződés a 
Jogi és Képviselői Irodán megtekinthető) 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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20/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1999. 
december 3. napján dr. Csiki – dr. dr. Deák Bt nevében Dr. Csiki Árpád és Dr. Deák Gyöngyi 
háziorvosokkal kötött megbízási szerződés módosítását, mely szerint a továbbiakban a Dr. 
Csiki MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft nevében dr. Csiki Árpádfelnőtt háziorvos , 
valamint a Dr. Deák MED Egészségügyi és Szolgáltató Kft nevében dr. Deák Gyöngyi felnőtt 
háziorvos látja el a megbízást. Felhatalmazza a Polgármestert a megbízási szerződések 
aláírására. (28 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

16. Az újonnan alakuló Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú 
Egyesület „Újpesti” név használata iránti kérelme. 
Előterjesztő: Belán Beatrix 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
21/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az alapítandó Újpesti 
Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület részére az „Újpesti” név használatát 
engedélyezi. (28 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 30 nap 
 
 

17. Egyebek 
 
Előterjesztés a 2010. évi gyermekorvosi ügyelet megbízási szerződés aláírása 
tárgyában 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
22/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 509/2009. (XII.15) 
számú határozatát módosítja, mely szerint megbízza önálló költségvetési intézményét az 
Újpest Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézményének Igazgatóját, hogy az 
International Ambulance Service Kft-vel gyermekorvosi ügyelet ellátására 2010. január 01. 
napjától megkötendő szerződést aláírja.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy járjon el Újpest Önkormányzat Szociális és 
Egészségügyi Intézményének Igazgatója felé a megbízási szerződés aláírása végett.  
(26 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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TÁMOP 3.1.5-09/A pályázatok támogatása 
Előterjesztő: Belán Beatrix 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
23/2010. (I.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 23/2010. (I.26.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy kötelezettséget vállal a Homoktövis Általános Iskola, Erzsébet Utcai Általános 
Iskola , Megyeri Úti Általános Iskola és a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 
TÁMOP 3.1.5 pályázatban. (22 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. január 26. 
 
 
Szalma Botond 
Február 6-án nagy szeretettel vár mindenkit a KDNP bálba. A másik észrevétele a Főtérrel 
kapcsolatos. A minap parkolva a Károlyi parknál több hatalmas lyukat vett észre, ami 
javításra szorul. 
 
 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 24-26/2010. (I.26.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 
 
 

kmf 
 
 

Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Dr. Derce Tamás  
polgármester 

 
 
   
 


