
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2010. március 2-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:  

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

(27 fő) 
 

Az ülésre később  érkezett: Bartók Béla (17,05), Hock Zoltán (18,05), Szalkai István (18,05),   
 
Az ülésről távol van:, Balázs Erzsébet,  Boruzs András, 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 
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 
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 
Bedő József Újpesti Közterület Felügyelet Iroda vezetője 
Piacfelügyelőség 
Hajdicsné Pap Anna Szociális és Egészségügyi Intézmény vezetője  
UV Zrt. Jobbágy Tamás vezérigazgató 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Iroda 
Tasnády Róbert Városüzemeltetési Osztály  
Horváth János 
Petkó András 
Prófusz József  
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Moldván Tünde referens,  
Agócs Anita referens, 
Fekete Róza referens 
Neufeld Györgyné referens, 
Köblös Anita referens 
Tátrai Hedvig referens 
Horváth Dávid fotós 
A Média Kht.  stábja. 
 

Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 27 főben és felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
27/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – 
többször módosított - 5/2009. (II. 26.) sz. rendelet módosítására 

 
2. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és 

Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetéséről. 
 

3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők 
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 47/2003. (XII.22.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról 
 

4. Előterjesztés az építmény és telekadóról szóló 5/1992.(IV.1.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása tárgyában 

 
5. Előterjesztés a Hunyadi laktanya értékesítése tárgyában 

 
6. Javaslat a IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítására  
 

7. Előterjesztés az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok vezetői álláshelyére 
meghirdetett pályázatról 

 
8. Előterjesztés a Városháza rekonstrukciója tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról.  

 
9. Előterjesztés a Városháza vendéglő kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás 

lezárásáról.  
 

10. Előterjesztés a Főtér program-sorozat szervezése és lebonyolítása tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításáról.  
 

11. Előterjesztése a Főplébániával kötendő megállapodás tárgyában.  
 

12. Előterjesztés a Váci út és a Duna folyam közötti terület szabályozási terve tárgyában 
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13. Előterjesztés székhely-változás engedélyezésére, a Biztos Pont Iskolaszövetkezet 
részére  

 
14. Előterjesztés Sportrendezvényt Szervező Egyesület számára, az Újpest Bulldogs 

Amerikai Futball Club elnevezés engedélyezése tárgyában  
 

15. Előterjesztés a Tábor utcai Sporttelep kezelésének átadása az Újpesti Gyermek- és 
Ifjúsági Ház tárgyában 

 
16. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 

működő óvodák létszámtúllépése tárgyában  
 

17. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő közoktatási intézmények Házirendjeinek jóváhagyása tárgyában 

 
18. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 

működő közoktatási intézmények Intézményi Minőségirányítási Programjának 
jóváhagyása tárgyában 

 
19. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 

működő közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása tárgyában 

 
20. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális 

ellátásokról szóló  23/2003. (VII.16.) sz. rendelet módosítására 
 

21. Javaslat a Budapest Főváros IV: ker. Újpest önkormányzat Képviselő-testületének az 
átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról 
szóló 25/2009. (X.01.) számú rendeletének módosítására   

 
22. Egyebek 

 
23. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 

(27 igen) 
 
Bartók Béla megérkezett 17,05 órakor, így a Képviselő-testületi ülésen jelen van 28 fő. 
 
 

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és 
a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól 
szóló – többször módosított - 5/2009. (II. 26.) sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólást nem lévén 
szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához 
minősített többségre van szükség.  
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A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a – többször módosított – IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. 
(II. 26.) rendeletet módosító 4/2010. (III.03.) számú rendeletét.  
(19 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
Határidő: a kihirdetést követően azonnal 
 
 
Dr.Derce Tamás polgármester úr átadja az elnöki tisztséget Dr. Trippon Norbert 
alpolgármester úrnak a 2. napirend tárgyalásánál.  
 
 

2. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei 
és Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetéséről. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy Pajor Tibor képviselő úrtól és Nagy István 
alpolgármester úrtól már megkapta írásban a módosító javaslatokat.  
A testület előtt fekvő költségvetést már megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság illetve az 
összevont bizottsági ülés. Viszonylag szélesebb körű egyeztetés előzte meg a költségvetés 
formába öntését. Egyeztettek többek között az újpesti egyházakkal, a piaci kereskedőkkel, 
kisvállalkozókkal, a kisebbségi önkormányzatokkal, az Újpesti Önkormányzat tulajdonában 
lévő gazdasági társaságok vezetőivel, az önállóan gazdálkodó intézmények vezetőivel, a 
szakszervezetekkel, a Piacfelügyelettel.  
Az Önkormányzatnak felelősségteljes döntéseket és felelősségteljes költségvetést kell 
elfogadni annak érdekében, hogy legyen jó költségvetése a 2010. esztendőben. Úgy gondolja, 
hogy a „nadrágszíj” politika nem járható út az Újpesti Önkormányzat számára, de a bankoktól 
történő hitelfelvételek, a drasztikus eladósodás politikáját sem vállalhatja fel. Egy olyan 
költségvetésre van szükség, amelyben Újpest a saját lábán áll. Az Önkormányzat 
költségvetésének kiadási, bevételi fő összege az előterjesztés szerint 17,8 milliárd forint. 
Ebben a felújításra, felhalmozásra, a városépítésre fordított összeg 2,3 milliárd forint. Az 
összes többi a működési költségvetés része. Az idei évben 390 millió forint ingatlan 
értékesítéssel kalkulálnak a költségvetésben. Az alpolgármester asszony vezette csapat 
számos Európai Uniós pályázatot nyert meg - kompetencia alapú oktatásban, JMK és a Park 
Óvoda építésében - és az ebből következő Európai Uniós forrásokkal kalkulálják a 
költségvetést, valamint a Főtér-program nyertes pályázatából adódó Európai Uniós 
forrásokkal, 866 millió forinttal terveznek. Az intézményeknél tervezték az alapbéreket, és a 
különbféle kötelező pótlékokat (vezetői pótlékok, vezető-helyettesi pótlék, minőségi 
bérpótlék, osztályfőnöki pótlék). Az általános tartalékban van a különbféle nem normatív 
alapon járó összegek (felmentés, végkielégítés, jubileumi jutalom, GYES utáni kettős 
kifizetés), ezeket az intézmények év közben le szokták hívni. Ebben a tavalyi évhez képest 
stratégiai váltás nem történt. Változás abban van, hogy a központi megszorítás miatt a 
továbbképzésre adott összeget eltörölték. Ezt nagyon nehezményezték az Intézmények, de 
megnyugtatták őket, hogy akinek már van tanulmányi szerződése annak a továbbra is fizetik. 
A költségvetésben 5 millió forintos alapot hoztak erre a célra létre, ami szükség szerint 
növelhető.  
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A költségvetésnek vannak fő pillérei. Az elsődleges prioritás az egészségügy helyzete és 
javítása. Az elmúlt esztendőben került bevezetésre a 30 millió forintos támogatást az újpesti 
háziorvosok és gyermekorvosok részére. Kialakításra került az új Gyermek Szakrendelő a 
Felnőtt Szakrendelő jelenlegi épületében. 240 millió forintot terveztek a költségvetésben a 
Felnőtt Szakrendelő épületének energetikai felújításának önrésze címén. Ebben az 
esztendőben is biztosítják a háziorvosi, gyermekorvosi praxisok támogatási alapját, erre 
rendelet is született. A Károlyi Korház Főigazgatója azzal a kéréssel fordult az Újpesti 
Önkormányzathoz, hogy segítsen abban, hogy bizonyos laborvizsgálatok költsége biztosított 
legyen. Az Újpesti Önkormányzat havi 1,5 millió forinttal, azaz éves szinten 18 millió 
forinttal tudja a laborvizsgálatokat finanszírozni. 15 millió forinttal szerepel a Pozsonyi úti 
rendelő részleges felújítása és kezdeményezték, hogy saját tulajdonba kerüljön. Az idei év 
nagy beruházása az új Gyermekfogászat kialakítása a „Koktél Áruházban” 60 millió forintból, 
és plusz 16 millió forintból 3 darab gyermek fogorvosi széket kíván vásárolni az ágazat.  
A másik fontos prioritás a közterületek rendje, tisztasága, állapotuk érdemi javítása. Ebben az 
elmúlt esztendőben nagyon komoly erőfeszítéseket tett az Önkormányzat és komoly 
eredményeket sikerült elérni. Ezeket a kezdeményezéseket továbbra is folytatni kívánják. A 
virágváros program 60 millió forintjával Budapest egyik legvirágosabb kerületévé válhat 
Újpest. Fasor rehabilitáció továbbra is 30 millió forinttal szerepel a költségvetésben. Park és 
játszótér felújításra, játszótérfenntartásra, járdaépítésre, útépítésre jelentős forrásokat 
kívánnak biztosítani. A közvilágítás keretében a Pozsonyi úti lakótelepen vannak nagyon 
komoly lakossági igények, és folytatni kívánják a református templom és a polgármesteri 
hivatal földszintjének díszkivilágítását. Forgalomtechnikai beruházásra 40 millió forintot 
irányoztak elő a költségvetésben az elfogadott Közlekedési Rendszerterv alapján. Ebben az 
évben Megyer teljes területének a korlátozott forgalmi övezetté alakítása van napirenden. 
Külön szerepel a költségvetésben a Király utcai sétány kialakítása. Tavalyi kezdődött ez a 
program és az idei évben folytatódik, illetve befejeződik. A Közterület Felügyelet ebben az 
évben már teljes kapacitással, 20 fővel, új ügyfélszolgálati központtal, 3 gépjárművel, esti 
szolgálattal is működik. 
Az intézményi karbantartási munkálatokra 160 millió forint plusz ÁFÁ-t irányoztak elő a 
költségvetésben. Változás, hogy a tavalyi évben a karbantartási munkák még a Gazdasági 
Intézménynél voltak, de a Képviselő-testület év végi döntése alapján ezek átkerültek a 
Polgármesteri Hivatalba. 200 millió forintot terveznek az intézmények általános felújítására. 
A Polgármesteri Hivatal felújítása is zajlik. Ez jelenti a Városháza Vendéglő kialakítását, a 
Polgármesteri Hivatal épületének az akadály-mentesítését, nyílászárók cseréjét, energetikai 
korszerűsítése, a Főtér-program keretében. A közbiztonsági támogatások zömében a tavalyi 
szinten vannak. (rendőrség támogatása, térfigyelő kamerarendszer karbantartása, bővítése)  
A fiatal házasok lakástámogatását 20 millió forinttal tervezik ebben az esztendőben is 
biztosítani. Társasház alapot szintén fent kívánják tartani, 10 millió forintot különítettek el 
erre a célra. Az ÖKO-program a tavalyi évben 91 millió forinttal terhelte meg a költségvetést. 
Ezt az összeget át kívánják hozni erre az évre és további  30 millió forintot biztosítanak a 
programhoz.  
A 30 millió forintos lakáshitel támogatási rendelettel sok családnak tudott segíteni az 
Önkormányzat. Tudomása szerint első fordulóban 24 családról van szó, a második fordulóban 
szintén körülbelül ugyan ennyi azoknak a családoknak a száma, akik benyújtották a 
pályázatukat.   
Társadalompolitikai prioritások, amik az Önkormányzatnak nem kötelező feladatai, de a 
mindenkori Képviselő-testület, és a mindenkori városvezetés úgy gondolja fontos, hogy a 
város támogassa ezeket a célokat. Az idei évben is a kisvállalkozásoknak, az egyházaknak, a 
civilszervezeteknek és az Újpesti Tornaegyletnek 30 millió forintos támogatást irányoz elő a 
költségvetés. Az Újpesti Egyházak a 30 millió forintos támogatás mellett kétszer 5 millió 
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forint célzottan jelenik meg a költségvetésben. 5 millió forinttal a Káposztásmegyeri 
Kordován téri Református Templom építését, 5 millió forinttal a Karmelita nővérek 
gyermekotthon létrehozását támogatja az Önkormányzat.  
Az Újpesti Önkormányzat nem tervez, nem támogat és nem áll szándékában sem az 
üzlethelyiségek bérleti díjának emelése, sem az Újpesti Piacon a helypénzek és bérleti díjak 
emelése.  
Összességében ez egy kiegyensúlyozott saját lábán álló, saját útját járó város költségvetése, 
javasolja az elfogadását. Úgy gondolja, hogy a költségvetéshez beérkezett módosító 
javaslatokra, a részletes és általános vitát követően tudnak visszatérni.    
 
Pajor Tibor 
Szomorúan tapasztalta kormányzati intézkedésként, a pedagógus szakvizsga, továbbképzések 
összegének az elvonását. Úgy gondolja, hogy a következő Kormánynak egyik első feladata 
lesz ezt visszaállítani. Ennél nagyobb bajnak tartja a költségvetés felhalmozás és tőkejellegű 
bevételek során 390 millió forint értékben szereplő ingatlan értékesítést. Véleménye szerint a 
jelen gazdasági helyzetben nem szabad az Önkormányzatnak az ingatlan vagyonától 
megszabadulnia, hiszen valószínű, hogy áron alul tudná csak eladni. Másik gond, hogy 
néhány napirendi ponttal később 1 milliárdos ingatlan értékesítésre tesz javaslatot az 
előterjesztő. Ebben látja az ellentmondást.  
Nem érti, hogy a piac bevételeinél miért 87 %-os bevétellel számolnak az előző évhez képest. 
Ellentmondást lát abban is, hogy folyamatosan növelik az óvodai csoportok létszámát, viszont 
a költségvetésben az óvodák személyi kiadásai 4 %-kal csökkennek. Erre szeretne 
magyarázatot kapni.  
Irreálisnak tartja a Főtér programsorozat címén a költségvetésben tervezett 50 millió forintot. 
Úgy gondolja, hogy ennek a töredékéből több napos színvonalas rendezvényt lehetne 
biztosítani az Újpestiek számára. Egyetért a virágváros program további folytatásával és az 
arra fordítandó összeg megnövelésével. Nem ért egyet a gépi úttest és járdatakarítás 
keretösszegének 30 %-os megemelésével. 
Szakrendelő ügyével kapcsolatban álláspontja, hogy az előzmények ismeretében talán elő 
kellene állni egy új önálló Szakrendelő építésének lehetőségével. A költségvetésben a 
mélygarázs építésére tervezett 85 millió forintot kidobott pénznek tartja. Úgy gondolja, hogy 
az Önkormányzatnak nem lesz 2-3 milliárd forintja arra, hogy mélygarázst építsen, és ezért 
felesleges ezt 85 millió forintért megterveztetni.  
Módosító indítványt nyújtott be ennek az összegnek az átcsoportosítására. Javaslata szerint ez 
a 85 millió forint átcsoportosításra kerülne, egyszer a beruházási fejezetekbe a közterületi 
játszóterek, játszóeszközök beszerzése és telepítése sorra. Nagyon fontos terület a 
közbiztonság, itt a Közbiztonsági Bizottság költségvetését növelné meg 20 millió forinttal. 
További 15 millió forinttal növelné a sportpálya felújítás címen a beruházások fejezet „d” 
pontját. Végül az UTE támogatását növelné meg 15 millió forinttal. Véleménye szerint el 
kellene azon gondolkodni, hogy az UTE működtetését nem kellene-e átvenni önkormányzati 
tulajdonba.   
Az előterjesztés végén található 3. számú határozati javaslattal kapcsolatban is módosító 
indítványt nyújt be. A határidőt módosítaná úgy, hogy az „új Kormány megalakulását 
követően azonnal” szöveg helyett a „Gyurcsány és a Bajnai Kormány elszámoltatását 
követően azonnal” szerepeljen. 
 
Daróczi Lajos 
A bizottsági ülésen már megemlítette, de most ismét elmondja, hogy a Tűzőrség részére 
tervezett 1,2 millió forint botrányosan kevés. A bizottsági ülésen kapott egy olyan ígéretet, 
hogy már a testületi ülésen valami előremozdulás történik ebben az ügyben.  
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A Gyermek és Ifjúsági Ház támogatása 80 millió forint, ugyan annyi, mint az előző évben. 
Egy későbbi napirendben a Tábor utcai Sporttelep kezelésben átadásra kerül az Ifjúsági ház 
részére. Úgy gondolja, ha plusz feladatot kap egy intézmény, akkor plusz forrást is kellene 
biztosítani. 
 
Juhász László 
A szocialista frakció részletesen megtárgyalta a költségvetést és megállapította, hogy szigorú, 
fegyelmezett gazdálkodás esetén kiegyensúlyozottan tudja működtetni a várost és lehetőséget 
ad a fejlesztésekre is. A szocialista frakció igennel fog szavazni erre a költségvetésre.  
E mellett két apró, de nagyon fontos indítványt tenne a frakció nevében. Az első módosító 
javaslat, hogy az ÖKO-programon felül a panelfelújítási-programhoz biztosítson önrészt az 
Önkormányzat és erre külön soron jelenítsen meg 20 millió forintot. Ennek forrása az 
előterjesztés 36. oldalán lévő, város és községgazdálkodás fejezeten belül a Főtér-program II. 
ütemének mélygarázs, virágpiac tervezése.  A másik indítványt Szabó Gábor képviselő társa 
fogja ismertetni 
 
Szabó Gábor 
A másik ilyen fontos javaslata a frakciónak, hogy a költségvetésben valamekkora összeggel 
szerepeljen a HPV elleni védőoltás támogatása a 9-25 év közötti korosztály részére.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Összegszerű javaslatot kér e feladat vonatkozásában. Szabó Gábor HPV oltásra 20 M forint 
összeget jelöl meg. 
 
Belán Beatrix 
Nagy István alpolgármester úr az UTE támogatásával kapcsolatos indítványával egyetért, de 
azzal a forrással amit megjelölt nem ért egyet. Nem javasolja, hogy egy bölcsődei férőhely 
bővítésére tervezett sort erre fordítson az Önkormányzat, mivel úgy gondolja, hogy mind 
bölcsődei, mind óvodai férőhelyre nagy szükség van a kerületnek. Álláspontja szerint az UTE 
támogatására más forrást kellene keresni. 
Daróczi képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-
testület a 15. napirendi pontnál támogatja az előterjesztését, akkor az ehhez szükséges lépések 
között az SZMSZ módosításon, Alapító Okirat módosításon kívül, egy későbbi költségvetés 
módosítást von majd maga után. 
 
Dr. Derce Tamás   
Szabó Gábor képviselő úrtól kérdezi, hogy a módosító indítványában szereplő HPV elleni 
oltás hány embert érint? 
 
Wintermantel Zsolt 
Alpolgármester asszony hozzászólásával kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet 
arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat nem volt hajlandó a tulajdonosi nyilatkozatot kiadni. 
Saját elképzelése szerint egy módosított szöveget fogadtattak el a Fővárosi Közgyűléssel, 
amelyet mivel a kiírással ellentétes az NFÜ nem fogadott el. Azért nem tud Újpest a saját 
költségén illetve pályázati forrásokat igénybe véve bölcsődei férőhelyet bővíteni ezen 
program keretében, mert a Főváros a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatot nem adta meg 
abban a formában, ahogy azt az NFÜ kérte.  
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Szalma Botond  
Az előterjesztésben szereplő 3. számú határozati javaslattal nem ért egyet. Észrevételei a 
költségvetéssel kapcsolatban:  
- a Főtér-program 50 milliós tételével nem ért egyet, 
- a piaci kiscsarnok kapu építésére álláspontja szerint most talán nem kellene 7 millió forintot 
költeni,  
- a 26. oldalon a víz és csatornadíj megegyezik a tavalyi 10 milliós erőirányzattal, ugyanakkor 
a 22. oldalon az látszik, hogy emelkedés várható a víz és csatornadíjjal kapcsolatban, itt 
ellentmondás van, ezt egyensúlyba kellene hozni, 
- az EP választásra 5 millió forintot irányoztak elő a tavalyi évre, most a 2010. évi 
választásokra 1,5 millió forintot, véleménye szerint ez a három választásra kevés, 
- az intézményi karbantartásnál most megjelent 150 millió forint, ez eddig hol volt, 
- telefon, fax, mobil ugyan azt a költséget tervezték, sőt az internetnél több mint 10 %-os 
emelkedést, miért nem keresnek olcsóbbat, véleménye szerint a cégekkel lehetne alkudni az 
árakból, 
- benzin és gázolaj költséggel kapcsolatban legalább a megemelt jövedéki adóval kellett volna 
emelni az előirányzatokat, ha ugyan annyit fogyaszt mindenki, 
- dologi kiadásokat álláspontja szerint kicsit felültervezték, a Gazdasági Intézménynél például 
50 %-os emelkedés van a beruházásoknál, ez miből adódik, 
- az Önkormányzat tulajdonában lévő részvények utáni osztalék árbevétele 12 millió forintban 
javasolták tervezni, szeretne erről egy listát látni, hogy milyen részvény befektetései vannak 
az Önkormányzatnak és mi volt a bázis,  
- ingatlan értékesítésnél mit takar a 390 millió forint, mit fog az Önkormányzat eladni,  
- iparűzési adónál nem érti az 5 %-os emelkedést, 
- a Polgármesteri Hivatal számlapénz kamata 18 %-kal fog emelkedni az előirányzatban, 
tudomása szerint lefelé mennek a kamatok. 
Nem tudja elfogadni a költségvetés, álláspontja szerint rossz a felépítésének a szisztémája.  
 
Nagy István 
Elolvasta a költségvetést, és úgy gondolja, hogy az nem mutatja az ad hoc jelleget. A politikai 
jellegű költségvetés elemeit sem látja, bár van néhány olyan része a költségvetésnek, ami erre 
utal, de nem dominál benne. Tudomásul kell venni, hogy az idősödő társadalom lesz az 
elkövetkező évek problémája. Ezeknek a problémáknak a megoldása az önkormányzatokra is 
feladatot ró. Álláspontja szerint, a költségvetés egészségügyi prioritása támogatandó.  
Sajnos egyre többen fordulnak az Önkormányzathoz segélyért. A segély összege is úgy lett 
tervezve – ami maradéktalanul átvezetésre került a költségvetésbe -, hogy az újpesti 
állampolgárok, akik az Önkormányzathoz fordulnak segítségért, megkapják a megfelelő 
támogatást.  
Fontos kérdésnek tartja, hogy ne csak az oktatás és a kultúra területén legyenek az 
Önkormányzatnak prioritásai, hanem a rekreációs és sporttevékenység is támogatandó cél 
legyen. Módosító indítványában leírta, hogy az UTE idén ünnepli 125. éves évfordulóját, és 
sajnos úgy néz ki, ha az Önkormányzat nem karolja fel a tornaegyletet, akkor megszűnik 
létezni.  
Módosító indítványként előkerült a HPV oltás kérdése. Ezt a kérdést már számtalanszor 
körbejárták, mivel erre két védőoltás van, aminek a gyártója rendre megkeresi az Újpesti 
Önkormányzatot, hogy az ő termékeikkel kellene leoltani a veszélyeztetett korosztályt. Több 
tárgyalást folytatott már ezekkel a cégekkel és úgy látja, hogy körülbelül 50 millió forint 
lenne az az összeg, ami fedezné ezt az oltást. Ez alapvetően szakmai kérdés, ami komolyabb 
előkészítést igényel. Amennyiben erre meg van az önkormányzati szándék és a költségvetési 
fedezet, akkor rendelkezésre állnak a szakemberek, akik ezt le tudják bonyolítani. Mindenkit 



 9 

sajnos nem lehet beoltani, mivel egy oltás költsége 60-90 ezer forintig terjed. Úgy gondolja, 
hogy ez egy támogatandó cél, és amennyiben az Önkormányzatnak erre van elkülöníthető 
forrása, akkor ki lehet dolgozni a szakmai hátterét. 
A Homoktövis utcai bölcsőde bővítése sajnálatos módon azért nem valósulhatott, meg, mert a 
Főváros nem volt hajlandó olyan tartalmú nyilatkozatot kiadni, amit a pályázatot elbíráló 
NFÜ elfogadott volna, ezért a pályázat elutasításra került. A módosító javaslata is ez után 
készült. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Homoktövis óvoda illetve a Homoktövis utcai 
Általános Iskola 1/1-es önkormányzati tulajdon lenne, de sajnos ½-es tulajdonnal kerültek 
bejegyzésre. Ez a sajnálatos esemény vezetet oda, hogy oka fogyottá vált ez az ügy, így 
lehetőség nyílt az UTE támogatására.  
A bölcsődei férőhelyek valóban feszítettek lesznek, ahol lehet, próbálják bővíteni a kapacitást. 
 
 
Szalkai István úr és Hock Zoltán úr megérkezett 18,05 órakor. Jelen van 30 fő.  
 
Juhász László 
Örömmel hallotta, hogy Nagy István alpolgármester úr Szabó Gábor javaslatát pozitívan 
emelte ki és támogatta. Tudomása szerint a 15 és 20 év közötti fiúk és a 8 és 25 év közötti 
lányok a legveszélyeztetettebbek. 20 millió forintot különítenének el erre a célra. Forrásként 
megjelöli a költségvetés 36. oldal Főtér program mélygarázs és virágpiac 15 millió forintot, a 
maradék 5 millió forintot pedig a 25. oldal egyéb dologi kiadásából javasolja elvenni.  
Amennyiben ezt a módosító indítványt a Képviselő-testület elfogadja, abban az esetben 
szükségesnek lát még egy módosító javaslatot tenni, amely úgy szól, hogy „Felkérik a 
Polgármester urat, hogy a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján készítsen rendelet 
tervezetet az előirányzat felhasználásának módjáról” és ha ezt is elfogadja a Képviselő-
testület, akkor szakmailag jól elő lesz készítve. 
  
Mollóné Balog Éva 
A költségvetésben a fűtés-korszerűsítésre szánt összeget kevésnek találja. Úgy gondolja, hogy 
erre nagyobb igény lenne. Véleménye szerint kampány íze van a távhő ÁFA  csökkentésnek. 
A családok számára jelentős teher a tankönyvek megvásárlása. Újpesten volt egy olyan 
gyakorlat, hogy ingyenesen biztosított az Önkormányzat tankönyveket az Újpesti diákoknak, 
ez sajnos megszűnt. Álláspontja szerint szociális alapon további bővítésre, vagy elvi alapon 
történő ingyenessé tétele kívánkozna a költségvetésbe, ha az oktatási ágazatot valóban kiemelt 
ágazatként kezelnék.  
A 27. oldalon a helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége emelkedett. 
Kérdése, hogy van ennek köze a kampányidőszakhoz? 
Érthetetlen számára, hogy a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásiban a gyógyszerek kiadása 
miért emelkedett ötszörösére.  
A 26 oldalon a kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások között a virágok költségének az 
emelését soknak találja, ezt a tavalyi évben is szóvá tette. Véleménye szerint inkább a 
szociális és az oktatási kiadások fedezésére kellene felhasználni. 
Kérdezi, hogy az előző évhez képest miért csökkent a kátyúk, útfelújítások, járdák javítására 
fordított összeg? 
A lakástámogatásokkal kapcsolatban kérdezi, hogy mennyiben befolyásolja a 21. napirendi 
pontban szereplő rendelet módosítás a támogatások tervezésének a nagyságát? Tudomása 
szerint ez nem egy vissza nem térintendő támogatás, ennek az esetleges visszafizetését hova 
tervezték be? 
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Dr.Kató Balázs 
Az Újpestért Egyesület a költségvetés alapjavaslatát támogatni fogja a szavazás során. 
Álláspontjuk szerint a költségvetés anyagát már két hete megkapták a képviselők. A bizottsági 
üléseken mindenkinek kellő lehetősége volt arra, hogy módosító indítványokat terjesszen elő. 
Nem tudják elfogadni azt a megoldást, hogy a képviselők benyújtanak több milliós 
javaslatokat, nem adva kellő megfontolást a Képviselő-testület legfontosabb rendeletének 
előkészítése során. Ezért az Újpestért Egyesült képviselői egy módosító indítvány 
szavazásában sem fognak részt venni. Kéri a képviselőket, hogy a jövőre vonatkozóan kellő 
időben a bizottsági üléseken vagy az előkészítés során terjesszék elő a módosítási 
javaslatokat. 
 
Dr.Hollósi Antal 
Szakmai oldalról szeretné támogatni a HPV elleni oltást. Álláspontja szerint az oltásra szánt 
összeg nem elég, egyeztetésre van szükség.  
Szalma Botond úr a teljesítés vonatkozásában minősítette a költségvetést, Nagy István úr 
pedig a gazdasági válsághoz való megközelítésben. Javaslata egy helyi megközelítés, 
miszerint egy költségvetés, aminek a legfőbb erénye az, hogy csak a túlélésre játszik, minősíti 
is egyben.  
A pénzügyi válság Újpesten is családok ezreit sodorta olyan krízishelyzetbe, aminek kapcsán 
kilátástalan látszó élethelyzet elé kerültek. A Népjóléti Bizottság megfelelő szakmai 
előkészítés után tárgyalta ezt a kérdést. Ott élesen vitatkoztak arról, hogy a FIDESZ által 
korábban otthonteremtési támogatás program formájában számos előnyös konstrukcióhoz 
juthattak a családok, hogy sikerült a Kormánynak a devizahitelek felé eltolni a családokat. 
Ezen a bizottsági ülésen a szocialista képviselő társak az egyébként szakmailag jól 
előkészített rendeletet sikeresen „lebutították” és leszűkítették azoknak a körét, akik 
hozzájuthatnak ehhez a támogatási formához az újpestiek közül. Ennek eredményeképpen 
több ezer családból eddig 24 kaphatott támogatást. Kérése, hogy többet kellene a valódi 
problémákkal, a gondokkal foglalkozni és a költségvetés végrehajtásakor is ez legyen a 
vezérelv, mint a kampány. 
 
Koronka Lajos  
Véleménye szerint Újpesten nincsenek fejlesztések. A Főteret kifizeti az Európai Unió, de 
ezen kívül gyakorlatilag nincs fejlesztés. Az 5-10 millió forint, amik különböző sorokon szét 
vannak osztva, a szépségtapaszok a költségvetésen. Elvben egyetért alpolgármester úrral 
abban, hogy nem jó az adóság, de vannak bizonyos közgazdasági törvényszerűségek, amiken 
adott esetben érdemes elgondolkodni. Példaként említi, hogy egy körülbelül 30 éve épült 
könnyűszerkezetes iskola épületnek hihetetlenül magasak a működtetési költségei. Egy ilyen 
iskola helyett akár egy kompletten hőszigetelt, korszerű megoldásokkal épített iskolaépület, 
akár még hitelből is gazdaságos lehet. Úgy gondolja, hogy léteznek értelmes fejlesztések, 
létezik értelmes hitelfelvétel. Mivel a környezetünkben sok rossz hitelfelvételt lát az ember 
ezért mindenki bizalmatlan.  
Ez a költségvetés egy nagyon szigorú, bázis alapon készült költségvetés, ahol igazából 
minden összeg vissza van vonva. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás. Máshova kellene a 
súlypontokat tenni, át kellene gondolni az egészet és egy egészen más filozófiájú 
költségvetést kellene ebben a helyzetben készíteni. Példaként említi, hogy a fiatalkori 
szegénység viszonylag új jelenség és ennek a kezelése teljesen megoldatlan Magyarországon. 
A diákszociális probléma egy nagyon nagy probléma és a következő Kormányzatnak is 
komolyan kell vele foglalkozni. Javaslatában elmondja, hogy az iskolai, óvodai 
ebédeltetéshez való hozzájárulást végig kellene gondolni, mivel sok gyerek azért nem ebédel 
az iskolában, ennek következtében sehol, mert a családok nem tudják megfizetni, ezen kellene 
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segíteni. Módosító indítványa, hogy a költségvetés 36. oldalán a város és községgazdálkodás 
„f” fejezetében a Főtér program II. ütem mélygarázs és virágpiac tervezés sorról, akár 50 
millió forintot elvennék, akkor még mindig nem lehetne az újpesti iskolásokat ingyen 
megebédeltetni. Ez az összeg még csak egy kis töredékének biztosítaná az ingyen ebédet. 
Véleménye szerint sokkal fontosabb lenne, hogy ezek a rászorult gyerekek ingyen ebédet 
kapjanak. Javasolja, hogy a költségvetésben kerüljön bele egy új sor, Diákszociális Alap 
címen és erre az alapra kifejezette diákétkeztetési célra kerüljön átcsoportosításra az említett 
rovatból összeg.  
 
Dr.Trippon Norbert 
Kérése a képviselő urak felé, hogy a módosító javaslatokat írásban nyújtsák be. Tekintettel 
arra, hogy sok módosító indítvány érkezett és több ugyan azt a fedezetet jelölte meg, 
javasolja, hogy ezeket egy frakcióvezetői értekezleten hozzák összhangba.  
A költségvetéshez alapjavaslatként módosító indítványt tesz. Az egyik arról szólna, hogy a 
polgármesteri, alpolgármesteri segélykeretekre vonatkozóan nincsen hosszú évek óta 
normatív szabályozás, hogy minek alapján adhatja a polgármester, alpolgármester. Határozati 
javaslata, hogy erre készüljön egy rendelet, hogy milyen keretek között és milyen normatív 
szabályok alapján oszthatja a polgármester, alpolgármester, jegyző, aljegyző.  
A másik javaslat, hogy 10 millió forintot a parkfenntartási keret terhéből különítsenek el, 
szociális földosztás, szociális fölalap címén. Ennek az lenne az alapvető szándéka, hogy 
számos olyan csalás van Újpesten, aki mindennapi létfenntartási gondokkal küszködik, és az 
Újpesti Önkormányzat egy olyan modell kísérletbe foghatna, aminek keretében termőföldet 
lehetne haszonbérbe venni Újpesthez közel. Az Újpesti Önkormányzat vállalná azt, hogy ezt a 
termőföldet konyhakert méretűvé parcellázza, a szállítás, öntözés, eszköz, vetőmag és a 
szakmai tudással is segítene. Ezeknek a rászorult családoknak gyakorlatilag a tettrekészségére 
és a munkájára volna szükség, evvel is lehetne segíteni a mindennapi megélhetésüket. Ennek 
a szociális földosztásnak és szociális földalap programnak volna egy másik kedvezményezett 
társadalmi csoportja, azok a családok, akiknek ugyan nincsenek megélhetési gondjai, de 
szeretnék, hogy saját maguk termelt élelmiszert fogyasszanak. Egyre kevesebben bíznak a 
nagyüzemi módszerekkel megtermelt, bizonytalan származású, sokszor rossz minőségű 
élelmiszerekben. Ez már Nyugat-európában mozgalommá vált, itt az ideje, hogy ehhez 
elsőként Újpest is csatlakozzon.  
Javasolja, hogy most tartsanak frakciószünetet, és hozzák összhangba az elképzeléseket. 
 
 

FRAKCIÓSZÜNET 
 
 
Dr. Trippon Norbert 
Folytatva a Képviselő-testületi ülést részint a felvetésekre adna rövid választ, azt követően a 
frakcióvezetői egyeztetés eredményéről számolna be, majd következne a szavazás. 
Koronka úrnál már felmerült a költségvetés filozófiája. Álláspontja szerint a költségvetésnek 
az a jó filozófiája, hogy semmilyen megszorítást, semmilyen létszámleépítést, „nadrágszíj 
politikát” nem kíván alkalmazni. Ebben a költségvetésben sok tekintetben bővülés szerepel, 
úgy a közterület, mint az egészségügy támogatása tekintetében, akár a munkahelyteremtés, a 
státuszok növekedése tekintetében, vagy akár a fejlesztési programok tekintetében.  
Ez a költségvetés ellentétes a „vegyél fel hitel-politikával”. Számára mindig gyanús, ha egy 
politikus arról beszél, hogy milyen jó hiteleket lehet felvenni és néhány év alatt a hitel 
megtérül, mert olyan jó konstrukciók vannak. Ezeket ugyanis két érdekcsoport szokta sugallni 
a politikusok felé. Az egyik a bankok, a másik a kivitelezői érdekcsoportok. Véleménye 
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szerint nem szabad hinni ezeknek az érdekcsoportoknak, mert az eladósodás nem jó út. Ennek 
a városnak a saját lábán kell állnia és a saját útját kell járnia, ez a költségvetés egy ilyen 
filozófiát tükröz.  
Nagy István alpolgármester úr is felvetett, hogy sok tekintetben, értékrendi megközelítésben a 
költségvetés prioritásaival egyetért. Ezt azért találta fontosnak, mert azt támasztja alá, hogy 
nem az a dolguk, hogy pártpolitikát csináljanak a költségvetésből, hogy matematikus módjára 
számokkal zsonglőrködjenek, hanem az, hogy a józan ész szempontjából újpestiként 
közelítsék meg a költségvetést.  
Azzal a felvetéssel, hogy Újpesten nincsenek fejlesztések nem ért egyet. Nap, mint nap lehet 
látni azokat a fejlesztéseket, amiket az Önkormányzat folytatott le. Ilyen többek között az új 
Gyermek Szakrendelő, fontos fejlesztési programként az Önkormányzat 240 millió forinttal 
az idei évi költségvetésből a Felnőtt Szakrendelő fejlesztéséhez hozzájárul, Közterület 
Felügyelet létrehozása új ügyfélközponttal, 60 + 17 millió forinttal a költségvetésben egy új 
gyermekfogászat szerepel. Aki ezeket letagadja közelítő viszonyban sincs a valósággal. A 
Főtér-programot annyival elrendezni, hogy az Európai Unió fizeti, alaptalan állítás, hiszen a 
program zömét az újpesti adófizetők, az újpesti költségvetés fizeti, több mint 900 millió forint 
mértékben és 780 millió forinttal járul hozzá az Európai Unió.  
Több képviselő felhívta a fegyelmet a HPV elleni védőoltás fontosságára. Az is elhangzott, 
hogy fedezetként a 20 millió forint kevésnek tűnik. Javaslata, hogy induljon a program 20 
millió forinttal, és ehhez határozati javaslata, hogy erről készüljön egy rendelet, hogy mely 
korcsoportok, milyen feltételekkel, mekkora anyagi támogatással és milyen módszertan 
szerint vehetnek részt ebben a programban. Annak függvényében, amennyiben ezt a 20 millió 
forintot egy felülről nyitott alapként kezelik, akkor egy nagy lépést tettek annak érdekében, 
hogy egy ilyen fontos népegészségügyi problémát kezeljenek.  
A lakáshitelesekkel kapcsolatban merült fel Mollóné részéről az a kérdés, hogy a későbbi 
rendeletmódosítás érinti-e ezt a keretösszeget. Tudomása szerint a későbbi rendeletmódosítás 
pusztán technikai módosítást tartalmaz, a 30 millió forint felhasználását nem érinti. Arra tett 
javaslatot, ha már két félév tanulságai alapján nem tudják kimeríteni a keretet, akkor 
megfontolandónak tartja, hogy egy pici lazítást tegyenek a rendeletbe, hogy még több család 
tudja igényelni.  
Kátyú, járdajavítással kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetésben szereplő 50 millió 
forint elegendő lesz, de olyan nem történhet meg, hogy pénzhiány miatt bármelyik járdát ne 
kátyúzná az Önkormányzat, ha arra bejelentés érkezik.  
A kisebbségi önkormányzatok támogatása azért akkora, mert a kisebbségi önkormányzatok 
így tervezték. Az Újpesti Önkormányzat ugyan azt a támogatást nyújtja, mint a tavalyi évben. 
Megfontolandónak tartja a tankönyvtámogatást a családok részére, sőt határozati javaslatot 
szerinte arra vonatkozóan előterjeszteni, hogy a pénzmaradvány tárgyalásakor térjenek vissza 
erre a kérdésre. Amennyiben úgy tűnik, hogy lesz pénzmaradvány és lesz rá lehetőség, akkor 
fontosnak tartja, hogy augusztus végén, szeptember elején az Újpesti Önkormányzat minél 
több családnak tudjon ingyenes tankönyvet biztosítani. Abban kér megértést, hogy ezt a témát 
ne a mostani költségvetés során tárgyalják, hanem áprilisban térjenek vissza erre a kérdésre.  
Fűtés-korszerűsítéssel kapcsolatban elmondja, hogy valóban kevés a forrás, de több mint a 
semmi. Az Újpesten több mint 20 ezer panellakásból az elmúlt évben több mint 5.300 
panellakás nyert és vett részt az ÖKO-programban. Fontosnak tartja, amit Juhász László is 
mondott, hogy nem elég az ÖKO-progam, hanem a panel-program irányában is el kellene 
menni és már most felszólítani a majdani új Kormányt, hogy maradéktalanul írja ki a panel-
programot, legkésőbb tavasszal, annak érdekében, hogy átfogóbb felújítási programba 
lehessen fogni.  Jelenlegi ismeretei szerint az ÖKO-programot már újra kiírták, erre az 
Önkormányzat biztosított 30 millió forintot.  
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Több képviselő is felvetette, hogy talán túl sok a virág, álláspontja szerint ahol sok a virág, ott 
jó és élhető a környezet. A virágváros program Újpest egyik legnépszerűbb programja és nagy 
eredményeket értek el ebben a tekintetben.  
A Gyermek és Ifjúsági Ház kapcsán Daróczi úr elmondja, hogy a költségvetést hozzá kell 
igazítani. Úgy gondolja, hogy most határoz a Képviselő-testület magáról a szándékról, hogy a 
Tábor utcai ingatlan együttes üzemeltetését egy másik intézményhez teszi át. Ez csak is 
kizárólag akkor működhet, ha ennek megfelelően kellő időben és helyen hozzáigazítják a 
költségvetést. 
Többen felvetették, hogy a Főtér-program II. ütemének a tervezete túl sok. Soknak tűnik, de a 
program nagyságrendjéhez meglehetősen alacsony. A frakcióvezetői egyeztetésen arra a 
megállapodásra jutottak, hogy ezt a 85 millió forintot drasztikusan csökkenteni fogják. 
Ismételten elmondja, hogy ez a 85 millió forint nem lett volna elég arra, hogy a Főtér-program 
teljes II. üteme megtervezésre kerüljön, még engedélyezési szakaszig sem.  Érti azt a 
szándékot, hogy több frakció úgy gondolja, most nem ez a legfontosabb várospolitikai 
prioritás, hanem vannak ennél fontosabb dolgok is. Felhívja a figyelmet arra, hogy a Főtér-
program II. ütemét ettől függetlenül belátható időn belül elő kell készíteni, ha azt szeretnék, 
hogy a következő ciklus közepétől intenzíven menyjen a munka és a parkolási problémák is 
megoldódjanak.  
A gépi úttesttakarítással kapcsolatban elmondja, hogy azért több az összeg, mert a 
teljesítéshez lett igazítva, részint azért, mert képviselői igények érkeztek dokumentálható 
formában olyan területekre, amik az eredeti tervekben nem szerepeltek.  
A piac bevételeit a tényekhez igazították, úgy tűnik, hogy a tavalyi évben egy kicsit túl volt 
tervezve. A piac környékét már részben rendbe hozták, új bejárati kapuja lesz, terveztettek a 
nagycsarnokba egy olyan fűtést, ami 0°C fok közelében temperálja a hőmérsékletet, így jövő 
télen már nem fognak a kereskedők arra panaszkodni, hogy megfagy az árujuk. Ezzel a 
vásárlóknak is segíteni tudnak és a kereskedőknek is. A Gazdasági Bizottság nemrégiben 
döntött arról, hogy a piac teljes felújításának programját kezdi el. Döntött arról, hogy a piac 
átfogó felújításának szakmai koncepcióját dolgozza ki, ezzel kapcsolatban a munkák 
elkezdődtek és reméli, hogy már a nyár folyamán már egy új piacot láthatunk. A piac évente 
mintegy 200 millió forintos bevételt termel az Önkormányzatnak, ezért nagyon fontos 
gazdaságpolitikai prioritás.  
A központi költségvetési törvény törölte a pedagógusok továbbképzési előirányzatát. 
Sajnálattal vették tudomásul, remélik, hogy az új költségvetési törvényben ez változni fog. 
Addig, akinek van tanulmányi szerződése kifizeti az Önkormányzat, és amennyiben 
felmerülnek indokolt továbbképzések az Önkormányzat biztosítja a forrását.  
Többen felvetették, hogy érdemes-e határozatot hozni arról, hogy a majdani új Kormányt 
kérjék fel arra, hogy adjon több pénzt. Úgy gondolja, hogy a határozati javaslat pártpolitikától 
mentesen fogalmazódott meg, pontosan azért, mert ma még nem lehet tudni, hogy ki alakít 
kormányt, nem kerülheti meg azt a tényt, hogy az Önkormányzatok finanszírozása nagyon 
rossz és ezen változtatni kell.  
Áttanulmányozva a módosító javaslatokat, találtak olyanokat, amik támogathatóak és 
olyanokat, amikre vissza kellene térni. Mollóné képviselő asszonynak jelezte, hogy a 
pénzmaradvány tárgyalásánál visszatérnek a tankönyvtámogatás körének a kibővítésére. 
Koronka úr javaslatát áttanulmányozva, sajnos a fedezett nem biztosítható, tekintettel, arra, 
hogy az összes többi frakció ennek az előirányzatnak a terhére tett javaslatot, ezért ezt a 
módosító javaslatot a maga részéről támogatni nem tudja. 
Pajor frakcióvezető úr javaslatában valamiféle elszámoltatással kellene összhangba hozni a 
költségvetés módosítását. Ezzel azért nem ért egyet, mert semmilyen elszámoltatásnak nincs 
köze ahhoz, hogy több pénzt kell kapni Újpest városának. A módosító javaslatot ezért nem 
támogatja.  
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Nagy úr által előterjesztett módosító javaslat az UTE esetében üdvözlendő. Alpolgármester 
asszony is már tárgyalásokat folytatott ebben a tekintetben és jelezte, hogy 20 millió forinttal 
emelkedjen az UTE támogatása. Alpolgármester asszony nem a bölcsődei előirányzatból 
szeretné elvenni az összeget, ezért más forrásokat találtak erre.  
Pajor úr többi módosító indítványát ebben a formában támogatni nem tudja. Például az UTE 
előirányzatát 15 millió forinttal kívánja megemelni, ezt méltatlannak tartják. Nagy úrral ért 
egyet, aki 20 millió forinttal javasolja megemelni a támogatást.  
Frakcióvezetői egyeztetésen számos módosító javaslatra megtalálták a forrást.  
A támogatható plusz igények a következők voltak: 
Szocialista frakció kezdeményezésére 20 millió forintot panel-programra különítenek el, 
azzal, hogy felkérik az új Kormányt, hogy haladéktalanul, hivatalba lépését követően írja ki a 
panel-program pályázatát. Szocialista frakció kezdeményezésére 20 millió forintot a HPV 
elleni védőoltásra különítettek el, itt is el kell fogadni egy határozati javaslatot, hogy erre 
vonatkozóan mielőbb készüljön egy rendelet tervezet, hogy ki és milyen formában tudja ezt 
igénybe venni.  
Közösen támogatták az a javaslatot, hogy 20 millió forinttal több forrást kapjon az UTE, 
azzal, hogy a költségvetésben meglévő 30 millió forint időarányos támogatásként működik, és 
ez a 20 millió forint pedig a Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának az egyedi engedélyével 
folyósítható.  
Egy elírás volt a költségvetésben, mert való igaz, hogy a választásokra való felkészülésnél 
nem 1,5 millió forintra van szükség, hanem 15 millió forintra. A különbözetként adódó 13,5 
millió forintot biztosítják a költségvetésben.  
Daróczi Lajos felhívta a figyelmet arra az ígéretre, ami Pénzügyi Bizottsági ülésen is 
elhangzott, hogy a tűzőrség támogatása 5 millió forintra nőne a költségvetés módosítása 
alapján.  
Itt szerepel a 10 millió forint a szociális földalap, szociális földosztás modell kísérletre is. 
Mindez 87,3 millió forintos többletkiadást feltételez, és amennyiben nem szeretnének hitelt 
felvenni meg kell találni ennek a forrását. A Főtér-program II. ütemnek tervezéséből a 85 
millió forintból 40 millió forintot javasol csökkenteni. A parkfenntartás kereteiből 10 millió 
forintot, a Polgármesteri Hivatal egyéb dologi előirányzatából 5 millió forintot, média 
költségvetési támogatásából 5 millió forintot szeretne csökkenteni. Módosítaná azt a sort, ahol 
az Újpesti Média Kht. szerepel, aszerint, hogy újpesti média támogatása. Nem nevezné meg 
azt, hogy ki kapja ezt a forrást. A későbbiekben az egyebek napirendi pontban tájékoztatja a 
Képviselő-testületet arról, hogy miért módosítja ezt a sor.  
5 millió forinttal csökkentené az állományban nem tartozók juttatásaiból, a maradék összeget 
az általános tartalékból javasolja elvenni.  
 
A 2. napirendi pont minden szavazásainál a Trippon alpolgármester úr szavazógépével 
Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon alpolgármester úr pedig a 
polgármester úr szavazógépével.  
A Képviselő-testület a tájékoztatást elfogadta, és tudomásul vette. 
 
Dr. Trippon Norbert   
Megkérdezi, hogy mindenki fenntartja-e a módosító javaslatát? Ha igen először a módosító 
javaslatokról kell szavazni, majd a rendeletről és végül a határozatokról. 
Pajor Tibor határozati javaslata ismertetésre került, az előterjesztő nem támogatja. Javasolja, 
hogy egyben szavazzanak. Ennek megfelelően szavazásra teszi fel a Képviselő-testületnek a 
módosító indítványokat.  
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Pajor Tibor 
Elmondja, hogy Alpolgármester úr méltatlanul kevésnek találta az UTE támogatás, de mivel 
más forrást jelölt meg, ha most ezt leszavazza a testület, akkor 15 millió forintot elvesznek az 
UTE-tól. Külön kér minden javaslatáról szavazást.  
 
Dr. Trippon Norbert  
Először szavazásra teszi fel a Képviselő-testületnek Pajor Tibor úr azon indítványát, melyben 
15 millió forinttal megemelné az UTE támogatását.  
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
 28/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet-tervezetéhez Pajor Tibor 
frakcióvezető úr által benyújtott módosító indítványát, - miszerint a végleges pénzeszközök 
átadás „UTE támogatás” címen szereplő összeget 15.000.000 Ft-tal növeljék meg, az 
előirányzat forrása a beruházások „f” pontjában, a „Főtér-program II. ütem mélygarázs, 
virágpiac tervezése” céljára elkülönített 85.000.000 Ft keret legyen - 12 igen, 14 nem, 1 
tartózkodással elutasítja. 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Felteszi szavazásra a Képviselő-testületnek Pajor Tibor úr indítványát, 15 millió forint 
sportpálya felújítás összegének növelésére. 
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
29/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet-tervezetéhez Pajor Tibor 
frakcióvezető úr által benyújtott módosító indítványát, - miszerint a beruházások fejezet „d” 
pontjában a „Sportpálya felújítás” címen szereplő összeget 15.000.000,- Ft-tal növeljék meg, 
az előirányzat forrása a beruházások „f” pontjában, a „Főtér-program II. ütem mélygarázs, 
virágpiac tervezése” céljára elkülönített 85.000.000 Ft keret legyen - 11 igen, 15 nem, 1 
tartózkodással elutasítja. 
 
Dr. Trippon Norbert  
Felteszi szavazásra a Képviselő-testületnek Pajor Tibor úr indítványát, 20 millió forint 
Közbiztonsági Bizottság tartalékának emelésére. 
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
30/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet-tervezetéhez Pajor Tibor 
frakcióvezető úr által benyújtott módosító indítványát, - miszerint a tartalékok fejezet 
„Közbiztonsági Bizottság” címen szereplő összeget 20.000.000,- Ft-tal növeljék meg, az 
előirányzat forrása a beruházások „f” pontjában, a „Főtér-program II. ütem mélygarázs, 
virágpiac tervezése” céljára elkülönített 85.000.000 Ft keret legyen -10 igen, 15 nem, 2 
tartózkodással elutasította. 
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Dr. Trippon Norbert  
Felteszi szavazásra a Képviselő-testületnek Pajor Tibor úr indítványát, 35 millió forint 
további közterületi játszóeszközök beszerzésének emelésére. 
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
31/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet-tervezetéhez Pajor Tibor 
frakcióvezető úr által benyújtott módosító indítványát, - miszerint a beruházás fejezet „f” 
pontjában a „Közterületi játszóterekre játszóeszközök beszerzése és telepítése” címen 
szereplő összeget 35.000.000 Ft-tal növeljék meg, az előirányzat forrása a beruházások „f” 
pontjában, a „Főtér-program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezése” céljára elkülönített 
85.000.000 Ft keret legyen - 8 igen, 15 nem, 3 tartózkodással elutasította.  
 
Dr. Trippon Norbert  
Felteszi szavazásra a Képviselő-testületnek Koronka Lajos úr indítványát, 50 millió forint 
iskolai étkeztetés támogatására.  
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
32/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2010. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet-tervezetéhez Koronka Lajos 
képviselő úr által benyújtott módosító indítványát, - miszerint az Újpesti Önkormányzat 
Diákszociális Alapot hoz létre elsősorban iskolás, illetve óvodáskorúak intézményi 
étkeztetésének támogatására. Az „Alap” felhasználásáról a Közművelődési, Oktatási 
Bizottság dönt. Az „Alap” 2010. évi költségvetése 50 millió Ft. A Diákszociális Alap forrása 
a költségvetési tervezet „Főtér-program II. ütem mélygarázs, virágpiac tervezése” célra 
elkülönített 85 millió Ft kerete – 11 igen, 13 nem 3 tartózkodással elutasítja. 
 
Dr. Trippon Norbert  
Alpolgármester úr UTE támogatását növelő indítványát nem tartja fenn, mivel az már szerepel 
a módosított alapjavaslatban. 
Az alábbi módosításokkal, mely az alapjavaslat részét képezi felteszi szavazásra a rendeleti 
javaslatot: 

1. UTE támogatását 20 millió forinttal, 
2. Panel-program 20 millió forint,  
3. Tűzőrség támogatását 5 millió forintra, 
4. Szociális földosztás, szociális földalap 10 millió forint,  
5. HPV elleni oltás 20 millió forint,  
6. Választás előkészítését 13,5 millió forinttal javasolja megemelni. 

Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségre van szükség.  
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
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A Képviselő-testület megalkotja a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat 
2010. évi költségvetéséről szóló 5/2010. (III.05.) önk. rendeletét. (20 igen, 9 nem) 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Az 1. számú kiadott előterjesztésben szereplő határozati javaslatát visszavonja, mivel erre 
vonatkozóan már rendelet születet. Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot. 
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
33/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő–testület felkéri a Polgármestert, hogy a gazdálkodásért felelős alpolgármester 
útján a IV. kerületi Kereskedelmi és Iparkamara elnökével egyeztetve 2010. május 1.-jéig 
tegyen javaslatot a Képviselő–testületnek 16/2009. (V. 29.) önko. rendelet szükség szerinti 
módosítására, a kerületünkben működő kisvállalkozók támogatására, a jelen előterjesztésben 
foglalt 30 millió Ft keretösszeg felhasználása érdekében. (26 igen, 2 tartózkodás) 
Határidő: 2010. május 1. 
Felelős: polgármester a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Pajor Tibor módosító indítványát teszi fel szavazásra a Képviselő-testületnek. 
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
34/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Pajor Tibor frakcióvezető úr azon módosító indítványát, 
- miszerint a költségvetésről szóló előterjesztés 3 számú határozati javaslat alapjavaslatában 
szereplő határidőt a Gyurcsány és a Bajnai Kormány elszámoltatását követően azonnalra 
módosítaná  – 1 igen, 14 nem, 2 tartózkodással elutasítja. 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Szavazásra teszi fel a 3. számú határozati javaslatot. 
Trippon alpolgármester úr szavazógépével Derce Tamás polgármester úr szavaz, és Trippon 
alpolgármester úr pedig a polgármester úr szavazógépével.  
 
35/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület felkéri az áprilisi országgyűlési választások után megalakuló új 
Kormányt, hogy mindent tegyen meg annak érdekében, hogy érdemben jobb finanszírozást, 
támogatást biztosítson az önkormányzatok feladatainak ellátásához. (17 igen, 1 nem) 
Határidő: az új Kormány megalakulását követően azonnal 
Felelős: polgármester a gazdálkodásért felelős alpolgármester útján 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Szavazásra teszi fel Mollóné képviselő asszony a tankönyvtámogatással kapcsolatos 
indítványára született határozati javaslatot. 
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36/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
útján vizsgáltassa meg legkésőbb az áprilisi pénzmaradványt tárgyaló Képviselő-testületi 
ülésig, hogy milyen lehetőségei vannak Újpest Önkormányzatának augusztus-szeptember hó 
folyamán az újpesti iskolába járó, újpesti családok ingyenes tankönyvellátásának a bővítésére 
és erre térjen vissza a Képviselő-testület. (28 igen) 
Határidő: 2010. május 31. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Szavazásra teszi fel a normatív segélykeret felhasználásával kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
37/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
útján legkésőbb 2010. május 1-ig terjesszen elő rendeletet, a polgármester illetve 
alpolgármesteri segélykeret normatívan szabályozandó felhasználási módjára.  
(28 igen 1 tartózkodás) 
Határidő: 2010. május 1. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Szavazásra teszi fel a HPV oltással kapcsolatos rendelet-tervezet készítésével kapcsolatos 
határozati javaslatot. 
 
38/2010. (III.02.) önko. hat.  
A képviselő-testület úgy dönt, hogy 2010. évben a HPV vírusfertőzés megelőzése érdekében 
az érintett újpesti korosztály részére 20 millió Ft-ot különít el a költségvetésben az általános  
tartalékok között. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező 
alpolgármester útján legkésőbb 2010. május 1-ig készítsen rendelet-tervezetet a HPV 
vírusfertőzés megelőzése érdekében az érintett korosztály védelmében az előirányzat 
felhasználásának módjáról. (23 igen, 1 nem) 
Határidő: 2010. május 1. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
 
 

SZÜNET 
 
   
A szünet után Polgármester úr visszaveszi az levezető elnöki tisztet és a szavazógépet. 
 
 

3. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és 
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 47/2003. 
(XII.22.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi 
fel a rendeleti javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához minősített többségre van 
szükség.  
 
A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és 
ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 47/2003. (XII.22.) számú 
rendelet módosítására megalkotja a 6/2010.(III.05.) számú rendeletet. (28 igen) 
Felelős: a kihirdetés tekintetében: Jegyző 
Határidő: az elfogadást követő tizenöt napon belül 
 
 
 

4. Előterjesztés az építmény és telekadóról szóló 5/1992.(IV.1.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Trippon Norbert  
Tájékoztatja a Képviselő-testület arról, hogy a módosításra azért van szükség, mert a jelenlegi 
rendelet szerint azok a lakások is adókötelesek, amik cégek tulajdonában vannak. Csak a 
magán személyek tulajdonában lévő lakás mentes az építményadó alól. Amennyiben ez a 
rendelet így maradna, akkor a Vagyonkezelő Zrt. tulajdonába apportált lakások után 
körülbelül 69 millió forintot kellene megfizetni adóként. Egyeztetve a Vagyonkezelővel 
abban maradtak, hogy ezt 2010-ben nem tudják megfizetni, ezért azt a javaslatot teszik, hogy 
ezekre a lakásokra vonatkozóan töröljenek el mindenfajta adókötelezettséget. Tekintettel arra, 
hogy az adózásról szóló törvény nem teszi lehetővé, hogy különbséget tegyenek a jogalanyok 
tulajdonában lévő lakások között, ezért csak általánosan lehet ezt az adóterhet eltörölni. Más 
jogi személyek tulajdonában álló lakásokra is vonatkozik ez az adómentesség. Ez körülbelül 
25 millió forint bevételkiesést jelent.    
 
Szalma Botond 
Véleménye szerint elhangzottak azt jelentik, hogy 60+25, azaz 94 millió forint a kiesés. 
Álláspontja szerint nem jó a rendelet és javasolja a visszavonását.  
 
Dr. Trippon Norbert  
Ez a javaslat adócsökkentésről szól. Az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. nem tudja kifizetni ezt az 
adót. Az Önkormányzat költségvetését a 25 millió forintos tétel érinti. Az elfogadott 
költségvetés már egyik összeggel sem számol. A maradék 25 millió forint számos más 
jogalanynak tesz kedvezményt. Például azoknak a beruházóknak, akik lakást építettek 
Újpesten, de nem tudják eladni a gazdasági válság miatt, mégis adózniuk kell a lakások után. 
Nekik eltörlik, és ezzel könnyebbséget teremtenek. 85-90 olyan adóalany van Újpesten, aki 
lízing formájában vette a lakását. Ez azt jelenti, hogy a bank nevén van a lakás.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot. Felhívja a 
figyelmet, hogy megalkotásához minősített többségre van szükség.  
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Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az építmény és 
telekadóról szóló 5/1992.(IV.01.) számú önkormányzati rendelet módosítására tett javaslatot 
megtárgyalta, melyet elfogad, és ezzel megalkotja a 7/2010.(III.05.) számú önkormányzati 
rendeletét.(17 igen, 4 nem) 
 
 
 

5. Előterjesztés a Hunyadi laktanya értékesítése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert  
A Hunyadi laktanyát korábban az Önkormányzat már megvette értékesítési céllal. Akkor az 
Önkormányzat vezetése úgy határozott, hogy a Hunyadi laktanya és a Petőfi laktanya fele 
akkor válik jól értékesíthető területté, és kiemelt önkormányzati fejlesztési területté, ha az 
Önkormányzat közpénzen elkészítteti ennek a szabályozási tervét. Ennek megfelelően el is 
készítették a szabályozási tervet. Ez gyakorlatilag arról szól, hogy a Váci út felőli oldalon 
alapvetően intenzív intézményjellegű fejlesztésre nyílik lehetőség, beljebb a kertvárosi 
részben már lehet lakást építeni. A szabályozási terv elkészült és a költségvetési rendeletet 
elfogadták, amiben 390 millió forint ingatlanértékesítési bevételt terveztek. Elérkezett az idő 
arra, hogy pályázati kiírást tegyenek, legalább a Hunyadi laktanyára eső részre. A kollegákkal 
végrehajtottak egy apró beavatkozást, ami a Hunyadi laktanyát érintő részt egy változási 
vázrajt és egy földmérő segítségével négy darabra vágták, igazodva az esetleges ingatlanpiaci 
keresletekhez. Az egyikre, ami a Váci út és a névtelen utca csomópontjában van, rendezési 
terv lehetővé teszi benzinkút létesítését, ennek a forgalmi értékben és a majdani eladási árban 
meg kell majd jelennie.  
Okulva számos negatív tapasztalatból kettő igazságügyi értékbecslőt kért fel az 
Önkormányzat. Az igazságügyi értékbecslések által megszabott áron külön-külön lehet ezekre 
az ingatlanokra javaslatot tenni és a legmagasabb árat kínáló viheti az ingatlant. Fontos a 
pályázati kiírásnál, hogy megfelelő garanciák legyenek az Önkormányzat szempontjából, így 
van ajánlati biztosíték, ami lehet bankgarancia és a vételárra vonatkozóan is szükséges a 
bankgarancia. Az ingatlan piac ma nincs túl jó helyzetben. A beruházási célt szolgáló 
ingatlanokra pozitív irányban némi elmozdulás látható. Sajnos annak is meg van a kockázata, 
hogy egyik ingatlant sem lehet értékesíteni. Amennyiben több pályázó érkezik és ugyan azt az 
árat adná, akkor a vagyonrendelet szerint nyíljon lehetőség második forduló megtartására, 
amikor licitálni lehet, így emelkedne az ár és ezzel a város bevétele is nőne.  
Módosító javaslata az ajánlatok értékelését és a bírálati szempontokat érinti. Az alapjavaslat 
szerint a legmagasabb ár 70 %-os mértékben, a tervezet ingatlanfejlesztés minősége 30 %-os 
mértékben érvényesült volna. A tervezett ingatlanfejlesztés minőségét akkor érdemes 
minősíteni és pontozni, ha egy olyan ingatlant értékesít az Önkormányzat, amire nincs 
szabályozási terv, így tartanák kordába tartani a nagy pénzügyi lehetőségekkel rendelkező 
befektetőt. Tekintettel arra, hogy ezen az ingatlanon van szabályozási terv, ezért nincs 
szükség az ingatlan projektnek semmiféle szakmai minősítésére. Itt most az alapjavaslat 
szerint kizárólag az ár számít. Az alapjavaslatban a kipontozott részt a polgármester úrra 
bízná, hogy az előkészítettség függvényében ezeket a határnapokat meghatározza. Felhívja a 
figyelmet arra, hogy amennyiben ezt a kiírást a Képviselő-testület nem támogatná, úgy 
alapjaiban rendülne meg a 2010. évi költségvetés. 
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Pajor Tibor  
Annak idején már a Hunyadi laktanya szabályozási tervét sem támogatta, az eladását pedig 
még kevésbé. Úgy látja, hogy akkor, amikor pang az ingatlanpiac és recesszió van, ostobaság 
ingatlanokat értékesíteni. Ebből gyakorlatilag haszna, csak a pályázatot lebonyolító cégnek 
lesz. Itt szeretné megkérdezni, hogy milyen tiszteletdíjért, jutalékért vállalja a lebonyolító cég 
a munkát?  
Másik kérdése, hogy egyeztethető össze az MSZP programjával, hogy olyan pályázatot írnak 
ki, ahol külföldi természetes és jogi személy is részt vehet? 
 
Szalma Botond   
Miért kell 250 ezer forint + ÁFA-ért egy vadidegen céget megbízni amikor, erre a 
Polgármesteri Hivatalnak alkalmas munkatársai vannak? A terület eladásával sem ért egyet 
ebben az ingatlanpiaci helyzetben.  
 
Dr. Trippon Norbert  
Tudomása szerint a bonyolítási költség a vételár 1,8 %-a, oly módon, hogy ebbe az ügyvédi 
költség is beletartozik. A komolyabb közbeszerzési eljárásoknál gyakran von be az 
Önkormányzat bonyolítót, nem azért mert nincs szakmai tudás, hanem azért, ha bármi 
probléma adódik, legyen aki a felelősséget viseli, sokkal praktikusabb, ha ez egy külső 
jogalany. Ilyen kényes ingatlan értékesítésnél, ahol nagyon komoly dokumentáció 
fegyelemre, odafigyelésre van szükség, szintén praktikus bonyolítót bevonni.  
A külföldi pályázókkal kapcsolatban elmondja, hogy itt nem termőföldről van szó, hanem egy 
szennyezett laktanyaépületről. Azzal ő is egyetért, hogy magyar termőföld magyar kézben 
maradjon.   
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
39/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő, Újpest, Váci út 121. 
(korábban 76485/88 hrsz-ú) jelenleg a FORMAP Kft. által készített és a Földhivatalhoz 
benyújtott M-4 változási vázrajz szerinti 78485/161, 162, 163, 164 hrsz-ú ingatlanokat a 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat 
tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és rendelkezés szabályairól szóló 22/2006 
(XI.15.) számú rendelete alapján, nyílt, többfordulós pályázaton értékesíti, egyben az 
előterjesztés mellékletét képező pályázati kiírást jóváhagyja. (17 igen, 8 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: az eljárást lezáró döntésig folyamatos 
 
 

6. Javaslat a IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Szervezeti és 
Működési Szabályzatának módosítására  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert  
Annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a szervezeti ábra később érkezett az előterjesztéshez, de 
a tartalma leegyeztetett, javasolja elfogadásra. 
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Dr. Derce Tamás 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
40/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a Gazdasági Intézmény (Budapest IV., Bőrfestő u. 1-3.) egységes 
szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát jóváhagyja. (25 igen, 3 tartózkodás)  
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 

7. Előterjesztés az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok vezetői 
álláshelyére meghirdetett pályázatról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot.  
 
41/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok 
Felügyelősége vezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és új 
pályázatot ír ki. (21 igen, 9 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010.04.23. 
 
 

8. Előterjesztés a Városháza rekonstrukciója tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
 

Dr. Trippon Norbert  
Tájékoztatásul elmondja, hogy három ajánlat érkezett. Indokoltatta a bizottság a Míves Kft-t, 
hogy miért ennyire olcsó az ára. A bíráló bizottság arra az álláspontra jutott, hogy az indoklást 
elfogadják, bár számítási hibát vétettek, de ezt korrigálták. Mind a három cég benyújtotta a 
hiánypótlást és a legolcsóbb pályázót választották ki. 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
42/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városháza rekonstrukciója tárgyában kiírt közösségi 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Míves Építőipari Kft.-t (8360 Keszthely, Lovassy 
Sándor u. 11/A.), a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a CONSTRUM Beruházó és 
Kivitelező Kft.-t (2000 Szentendre, Szentlászlói út 36-38) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb 
ajánlatot tevővel kösse meg. (21 igen, 3 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2010. március 18. 
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9. Előterjesztés a Városháza vendéglő kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Trippon Norbert  
Kiegészítésében javasolja, hogy nyilvánítsák eredménytelenné a kiírást, és új pályázatot 
írjanak ki. A hiánypótlási eljárásnak nem tett eleget, érvénytelen a pályázata.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
43/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városháza épületének pincéjében tervezett Városháza 
Vendéglő kialakítása tárgyában kiírt közösségi közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) pontja 
alapján eredménytelennek nyilvánítja, egyben az előterjesztés mellékletét képező ajánlati 
felhívást jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert, hogy annak közzétételéről gondoskodjon. 
(30 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
 

10. Előterjesztés a Főtér program-sorozat szervezése és lebonyolítása tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert  
Az elfogadott költségvetési rendelet tervezet tartalmazta a nettó 50 millió forintot, a Főtér 
program-sorozat lebonyolítására. Ennek a kiírásáról kell most dönteni. Lényege, hogy az új 
Főtér átadásától számítva az ősz közepéig, amikor már készítik elő a karácsonyi vásárt, 
folyamatos programok legyenek a Főtéren. Nem írnak elő mindent a pályázóknak, ám a 
programokba kötelező elemeket illesztenek bele, és ők tesznek szakmai javaslatot arra, hogy 
az egész folyamatot, hogy szeretnék lebonyolítani. Egyedülálló rendezvényeket szeretnének 
megvalósítani Újpesten, Többek között szeretnék, ha a labdarúgó világbajnokság élő 
közvetítésére nyílna lehetőség a Főterén. Augusztusban az államalapítást is meg szeretnék 
ünnepelni, de nem az állami programsorozattal egyidejűleg. Szeptemberben 4-5 napos szüreti 
és bórfesztivált terveznek. Októberben a karácsonyi vásár előtt egy Főtér pályázat záró 
rendezvényére kerülne sor. Ezek a kötelező elemek és ezen túlmenően minden pályázó maga 
döntheti el, hogy képzeli el a program-sorozatot. Nem csak a megszervezése és lebonyolítása 
a feladata a pályázóknak, hanem a kommunikációja is. Igazából a cél, hogy ne csak az 
Újpestiekhez jusson el, hanem máshova is vigyek el Újpest jó hírét.  
 
Szalma Botond 
Álláspontja szerint ez egy kampányfogás, és elfogadhatatlannak tartja az 50 millió forintos 
program-sorozatot.  
 
Wintermantel Zsolt  
Lényegét tekintve egyetért Szalma képviselő úrral. Elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-
testület úgy dönt, - mert úgy döntött bizonyos része a Képviselő-testületnek, - hogy a válság 



 24 

kellős közepén el akar költeni 50 millió forintot a Futball VB bajnokság Főtéren való 
nézésére, akkor legalább ügyeljen a látszatra. Álláspontja szerint nem egy már előre megtalált 
cégre kellene közbeszerzést kiírni. Úgy gondolja, hogy ebben az országban számos olyan cég 
van, aki rendezvényt tud szervezni, kisebb és nagyobb rendezvényeket is. Egy Főtér 
rendezvénysorozaton, amelyen lesznek fellépők, lesznek koncertek, show műsor, olyat 
előírni, hogy a rendezvényeket szervező cégben legalább egy fő felsőfokú végzettségű 
gyártásvezető, aki minimum 5 év és legalább 4.000 fő részvételével zajlott lézer- és fényshow 
elemeket is felvonultató rendezvény szervezésben szerzett szakmai tapasztalattal 
rendelkezzen. Véleménye szerint, ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy meg van már 
az a cég, akikkel meg kívánják szervezni e feladatot. Javasolja, hogy az előterjesztésnek a 7. 
oldalon szereplő 1.1-es maradjon meg csak és kizárólag, az is pontosítva „legalább két darab, 
minimum 4.000 fő részvételével lezajlott rendezvény szervezését és lebonyolítását” ennyi. Ha 
olyan nagy ívű és színvonalas programsorozat lesz, akkor, ha ezt valamelyik televízió 
közvetíteni akarja, majd meg fogja oldani. Úgy gondolja, hogy ezt sem kell referenciaként 
beleírni.  
 
Vasvári Laszló 
Álláspontja szerint oka fogyott a vita, hiszen a költségvetés tárgyalásánál ezt az 50 millió 
forintot megszavazta a testület és senkinek nem volt ellenvetése. Úgy gondolja, hogy a Főtér 
az utóbbi 20 év legnagyobb újpesti beruházása, illik megünnepelni.  
 
Szalma Botond 
Azzal egyetért, hogy ünnepelni kell, de azzal nem, hogy pártkampányra használják fel ezt az 
50 millió forintot. Természetesen legyen egy ünnepség, de a mai gazdasági helyzetben ezt az 
50 millió forintot nem szabad kidobni.  
 
Marsal Géza 
Úgy gondolja, hogy ezzel az egész program-sorozattal, amit megérdemel Újpest, olyan 
kifogással jönni, amiket felsoroltak a másik oldalról, nem egészen helyénvaló. Reméli, hogy 
be fogják ezt látni és reméli, hogy Újpest lakossága ezt ékesen fogja bizonyítani azzal, hogy 
kijön a térre, és részt vesz a programokon.   
 
Szalkai István 
Bizalmat kér a testülettől arra, hogy a pályázatok kapcsán egy rendes program-sorozatot 
próbálnak lebonyolítani. Egyetért a program-sorozattal és javasolja elfogadását.  
 
Pajor Tibor 
Úgy gondolja, hogy ez egy olyan fontos program-sorozat lenne, hogy a Képviselő-testületnek 
meg kellett volna határozni, hogy kit szeretnének látni Újpesten. Bármelyik oldalon vannak 
tehetséges művészek és ezeket kellett volna behozni erre a programra. Így, hogy nincs 
meghatározva a maga részéről nem tudja támogatni.  
 
Dr. Trippon Norbert  
Sajnálattal tapasztalta, hogy ezzel a napirenddel kapcsolatban személyeskedő és vádló 
megjegyzések hangoztak el. Ez nem pártpolitikai kampány, hanem azt szeretnék, hogy a Főtér 
egy olyan közösségi tér legyen, ahol az Újpestiek megtalálnák a pihenés, kultúrált művelődés, 
szórakozás lehetőségét. Ez a program-sorozat erről szól. Nagyon jó tapasztalatai voltak a 
karácsonyi vásárnak. Azt szeretnék, ha nem egyszeri programsorozatra kerülne sor a Főtéren, 
hanem a választások kimenetelétől függetlenül évről-évre ismétlődnének. Nem egyszeri 
javaslatról van szó, hanem hosszú távú hagyományteremtő céllal készült javaslatról.  
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A rendezvényre fordítandó összeggel kapcsolatban elmondja, hogy álláspontja szerint nem 
sok az 50 millió forint. Ahhoz képest, hogy eddig semmi nem volt valóban sok, de nem ebből 
kell kiindulni. Emlékei szerint Pécs nyitórendezvénye nettó 60 millió forinttal indult, ehhez 
képest Újpesten júniustól októberig mennek a rendezvények nettó 50 millió forinttért.  
Véleménye szerint Újpesten sok olyan család él, aki nem engedheti meg magának, hogy 
kultúrált szórakozásra költsön. Ha annyit tesz az Önkormányzat, hogy egy koncertért, ami 
máshol 20-30 ezer forintba kerülne, ingyenesen biztosít minden Újpestinek, vagy színvonalas 
színházi előadásért, ami máshol 5-8 ezer forint jelképes összegért, vagy ingyenesen biztosítják 
álláspontja szerint nagyon jó dolog.  
Felvetődött az a kérdés, hogy miért kell ide gyártásvezető, miért kell 5 év tapasztalat, és miért 
kell felsőfokú végzettség. Erre azt tudja mondani, hogy tanulnak másoktól, tanulnak a 
közbeszerzési eljárás tapasztalataiból. Úgy látja, hogy a Pécsi közbeszerzési kiírás elemei 
köszönnek vissza az Önkormányzat kiírásában is. Úgy gondolja, ha Pécsieknek jó volt, akkor 
az újpestieknek egy sokkal finomabb és rugalmasabb kiírás biztosan jó lesz.   
 
Bartók Béla 
Ügyrendi javaslatában elmondja, hogy súlyos aránytévesztésnek érzi, Európa kulturális 
fővárosi projektjének összehasonlítását, Újpest főterének átadásával.  
 
Dr. Trippon Norbert  
Nagyon fontos számára a szakmaiság, ezért az alapjavaslatot úgy módosítja, hogy a kiírásban 
az ár pontozása 45-ről 35 pontra csökkenjen, és arányosan 10 ponttal 45 pontra nőjön a 
szakmai koncepció és bonyolítás minősége. A pontozást a Bíráló Bizottság hajtja végre, de a 
Képviselő-testület egyúttal felkéri a Polgármestert, hogy szakmai zsűrit hozzon létre annak 
érdekében, hogy segítse a Bíráló Bizottság munkáját. Ekként kéri az alapjavaslatot 
megszavazni.  
 
Juhász László 
A napirendben elhangzottakról szószerinti jegyzőkönyvet kér. 
 
Dr. Vitáris Edit 
Tájékoztatja a képviselő urat arról, hogy az SZMSZ szerint mindenki csak saját hozzászólását 
kérheti szószerin. 
 
Dr. Derce Tamás 
Először a módosító javaslatról szavaz a testület, miszerint a közbeszerzési kiírás 7. oldalán 
található 1.1 pontból kerüljön törlésre az „és televíziós közvetítéssel” rész, ezen kívül az 1.2, 
1.3, 1.4, 2., 2.1, 2.2, 2.3 pontokat is vegyék ki a kiírásból. Az előterjesztő nem támogatja a 
módosító indítványt.  
 
 
44/2010. (III.02.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr az „Új Főtér 
rendezvénysorozat tervezése, előkészítése és teljes körű lebonyolítása” tárgyában benyújtott 
módosító javaslatát - miszerint  a közbeszerzési kiírás 7. oldalán található 1.1 pontból kerüljön 
törlésre az „és televíziós közvetítéssel” rész, ezen kívül az 1.2, 1.3, 1.4, 2., 2.1, 2.2, 2.3 
pontokat is vegyék ki a kiírásból – 10 igen, 16 nem, 3 tartózkodással elutasítja. 
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Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel az alap határozati javaslatokat a Képviselő-testületnek. 
  
45/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az „Új Főtér 
rendezvénysorozat tervezése, előkészítése és teljes körű lebonyolítása” tárgyában az ajánlati 
felhívást jóváhagyja azzal, hogy a kiírásban szereplő 13 oldal 1. pontjában az ár pontozása 
csökkenjen 45-ről 35 pontra, a 3. pontjában a szakmai koncepció és bonyolítás minősége 
viszont növekedjen 45-ről 55 pontra, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
(18 igen, 10 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
46/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy az „Új Főtér rendezvénysorozat tervezése, előkészítése és teljes körű 
lebonyolítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásának segítésére szakmai zsűrit 
hozzon létre. (18 igen, 10 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

11. Előterjesztése a Főplébániával kötendő megállapodás tárgyában.  
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot.  
 
47/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a Főplébániával 
kötendő Megállapodást megtárgyalta és az előterjesztésben rögzítettek szerint elfogadja, 
egyben felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás aláírására. (29 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

12. Előterjesztés a Váci út és a Duna folyam közötti terület szabályozási terve 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ezt az ügyet már egyszer tárgyalta. Úgy 
gondolta, hogy ez olyan fontos ügy, hogy a Képviselő-testület elé kell hozni, tárgyalásra. 
Beszélt a bizottság elnökével, aki arról tájékoztatta, hogy a bizottságban is kétségek merültek 
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fel arra vonatkozóan, hogy a bizottság vagy a testület tárgyalja és nem emelt kifogást az ellen, 
hogy az ügyet a testület tárgyalja. Nem értett egyet a bizottság döntésével, de csak ebből az 
okból nem függesztette volna fel. Időközben Pajor Tibor úrtól kapott egy felfüggesztésre 
vonatkozó javaslatot, de ő más miatt kérte, a felfüggesztést.  
Az alapjavaslatot módosítja oly módon, hogy az első mondat a javaslat után a 
következőképpen folytatódik: „ A Vízművek mögött a védetté nyilvánított ártéri erdő 
védőövezetére és annak a telekhatártól való távolságára tegyen övezeti javaslatot a Képviselő-
testületnek.” Azért kéri ezt a módosítást, mert minden védett területnek van egy védő övezete, 
ami azért kell, hogy a védetté nyilvánítás el tudja érni a célját.  
Az ügy részletéhez hozzá tartozik, hogy ez a terület egy külföldi társaság tulajdona, akik oda 
szállodás akarnak építeni. Tudomása szerint az Alkotmánybíróságnak van egy olyan döntése, 
hogy törvénnyel nem keletkezik kár. Törvénnyel szemben nem lehet kártérítési igényt 
benyújtani, akkor a helyi rendelettel szemben - ami ugyan az mint a törvény, csak helyi 
rendeleti szintű -, ugyan úgy nem lehet kártérítési igénnyel az Önkormányzathoz fordulni.  
Az ártéri erdőben egy olyan élővilág van, ami nagyon ritka. Erre a védősávra vonatkozó 
javaslatot akkor elmulasztották megtenni. 
 
Pajor Tibor     
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság ülésén az akkori előterjesztésben szerepelt 
az a mondat, hogy „ A kialakult gyakorlat szerint az FSZKT módosítására irányuló 
kezdeményezéshez az Önkormányzatok szakbizottságainak határozata elegendő.” Úgy 
gondolja, és akkor is elmondja, hogy nem valószínű, hogy így van. Utána nézett a 
rendeleteknek és valójában ez szabályozza 48/1998. Fővárosi Közgyűlési rendelet, mely 
szerint a Képviselő-testületnek kell kezdeményeznie az FSZKT módosítását. Részben ezért is 
írta a felfüggesztést kérő levelet a polgármester úrnak.  
Ez egy látszólag egyszerű átminősítési ügy, de részletes átolvasás után látszik, hogy egy 
elképesztő méretű beépítés a Váci út és Duna parti szakasz között. Most ott tart az ügy, hogy a 
Képviselő-testület kezdeményezné az átminősítéseket. A kiosztott előterjesztésben szereplő 
képeken már egy megtervezett városrész szerepel. Felhívja a Képviselő-testület figyelmét 
arra, hogy IZ területek nem arra szolgálnak, hogy lakóparkokat és szállodákat építsenek rajta. 
Úgy gondolja, hogy a Duna partot meg kell őrizni minél inkább természet közeli állapotában. 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy ezt az előterjesztést ne támogassa. Névszerinti szavazást kér 
az előterjesztésről.  
 
Dr. Derce Tamás     
Ezen a területen található a Tungsram strand. Tudomása szerint a szakszervezet lemondott 
róla, a Tábor utcai pályához viszont ragaszkodnak. Elképzelések szerint a Tungsram 
pontosabban a General Elektric el akarja adni strandot és az ő elképzelésük arról szól, hogy 3-
4 szintes szállodát építenének a területre.  
 
 
Wintermantel Zsolt  
A Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökeként azt hitte, hogy egy előkészített, 
leegyeztetett előterjesztést kapott. A történet előzménye, hogy polgármester úr 
kezdeményezte, hogy változtatási tilalmat rendeljenek el erre a területre. A Képviselő-testület 
ezt a tilalmazásról szóló határozatot meg is hozta, és egyben felkérték a polgármestert, hogy 
egy szabályozási keretterv előkészítő anyaga készüljön el. Megfelelő eljárás keretében 
kiválasztottak egy tervező céget, aki folyamatosan végezte a munkáját, amikor a javaslat 
összeállt alpolgármesteren keresztül az általa vezetett bizottság elé került. Most polgármester 



 28 

úr szavaiból azt derül ki, hogy nem ért egyet ezzel az előterjesztéssel. Javasolja, hogy ezt az 
előterjesztést polgármester úr vonja vissza és egy átdolgozott javaslat kerüljön a testület elé.  
 
Dr. Derce Tamás 
Nem ért egyet a szabályozási koncepció sok részével, de attól még a bizottság megszavazta, 
nem fogja a bizottság döntését felülbírálni. Egy dolgot ajánl a testület figyelmébe, ez pedig a 
védett erdő közötti védősáv. Ezt a sávot elfelejtették meghúzni, amikor védetté nyilvánították 
az erdőt, mert nem gondolták, hogy valaki fog oda építeni. 
 
Wintermantel Zsolt  
A jogi helyzet, hogy a polgármester úr által be van terjesztve egy olyan javaslat, amivel ő nem 
ért egyet. Ezt nem tartja jónak. Továbbra is az a kérése, hogy vonja vissza a polgármester úr a 
javaslatát. Amennyiben erre nem kerül sor, ügyrendi javaslata, hogy vegyék le a napirendről.  
 
Dr. Derce Tamás 
Visszavonja az előterjesztést. 
 
 

13. Előterjesztés székhely-változás engedélyezésére, a Biztos Pont Iskolaszövetkezet 
részére  
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Belán Beatrix 
Kiegészítésében elmondja, hogy a 13, 14, 16, 17, 18, 19, napirendek tekintetében mivel 
megváltozott a Képviselő-testületi ülés időpontja, ezért a határidő minden határozatban 
február 28-a helyet március 15-e lesz. Ezt kéri alapjavaslatnak tekinteni.   
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
48/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 48/2010.(III.02.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy engedélyezi a Biztos Pont Iskolaszövetkezetnek a 1047 Budapest, Langlet V. 
u. 3-5. szám alatti címet székhelyként való bejegyzésre. (27 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. március 15. 
 
 
 
 

14. Előterjesztés Sportrendezvényt Szervező Egyesület számára, az Újpest Bulldogs 
Amerikai Futball Club elnevezés engedélyezése tárgyában  
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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49/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 49/2010.(III.02.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy engedélyezi a Sportrendezvényt Szervező Egyesületnek az Újpest Bulldogs 
Amerikai Futball Club név használatával kapcsolatos kérését. (25 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. március 15. 
 
 
 

15. Előterjesztés a Tábor utcai Sporttelep kezelésének átadása az Újpesti Gyermek- 
és Ifjúsági Ház tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Belán Beatrix 
Már felmerült ez a napirend a költségvetés tárgyalása során. Amennyiben a testület támogatja 
ezt a szándéknyilatkozatot, meg fogják tenni a szükséges lépést. Intézményvezető úr jelezte, 
hogy itt több időre lenne szüksége az előkészítéshez, ezért május 1-jét javasolja határidőnek.  
 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
50/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 50/2010.(III.02.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy a 1046 Budapest, Tábor utca 24. szám alatti Ifjúsági és Sporttelep kezelését 
2010. május 1-jétől átadja az Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Háznak. (26 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. március 31. 
 
 
 

16. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő óvodák létszámtúllépése tárgyában  
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
51/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 51/2010. (III.02.) 
számú önkormányzati határozatával a 2009/2010-es nevelési évben az alábbi óvodák  
csoportjaiban engedélyt ad a létszámtúllépésre: 

o Park Óvoda Pingvin csoportjában 26 főre 
o Nyár Óvoda 6-os nagycsoportjában 26 főre 
o Viola Óvoda 3-as csoportjában 27 főre 
                            9-es csoportjában 26 főre 
o    Karinthy Frigyes ÁMK Óvoda 5-ös csoportjában 28 főre 

(28 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. március 15. 
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17. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási intézmények Házirendjeinek jóváhagyása 
tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 
 
52/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda (1047 
Budapest, Ambrus Zoltán u. 2.) Házirendjét (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15.  
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
53/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda Csányi Tagóvoda (1043 Budapest, Aradi 
u. 9.) Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
54/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 95.) 
Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
55/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) Házirendjét. 
(28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
56/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.) 
Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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57/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) 
Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
58/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda (1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.) 
Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
59/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.) 
Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
60/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Erzsébet u. 31.) Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
61/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Szigeti József u. 1-3.) Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
62/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1043 
Budapest, Munkásotthon u. 3.) Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
63/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Babits Mihály Gimnázium (1048 Budapest, Tóth 
Aladár u. 16-18.) Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
 



 32 

64/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, 
Tanoda tér 1.) Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
65/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és 
Gimnázium (1047 Budapest, Langlet u. 3-5.) Házirendjét. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 

18. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási intézmények Intézményi Minőségirányítási 
Programjának jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 
 
66/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda (1047 
Budapest, Ambrus Zoltán u. 2.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
67/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda Csányi Tagóvoda (1043 Budapest, Aradi 
u. 9.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
68/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda (1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
69/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Dalos Ovi (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 5.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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70/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 95.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
71/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) Intézményi 
Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
72/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Óvoda (1048 Budapest, Homoktövis u. 
102.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
73/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda (1043 Budapest, 
Nyár u. 6.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
74/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
75/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Lakkozó Óvoda (1048 Budapest, Lakkozó u. 3.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
76/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Leiningen Utcai Óvoda (1046 Budapest, Leiningen 
Károly u. 1.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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77/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
78/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Nyár Óvoda (1042 Budapest, Nyár u. 14.) Intézményi 
Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
79/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda (1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
80/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
81/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
82/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) 
Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
83/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Angol Tagozatos Általános Iskola (1046 Budapest, 
Fóti út 66.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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84/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza 
u. 2.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
85/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Erzsébet u. 31.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
86/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, 
Homoktövis u. 100.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15.   
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
87/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest, 
Megyeri út 20.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
88/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Német Tagozatos Általános Iskola (1043 
Budapest,Pozsonyi út 3.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
89/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 
(1041 Budapest, Lőrincz u. 35-37.) Intézményi Minőségirányítási Programját.  
(25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
90/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Szigeti József u. 1-3..) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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91/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szűcs Sándor Általános Iskola (1046 Budapest, Ugró 
Gyula sor 1-3.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
92/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1043 
Budapest, Munkásotthon u. 3.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
93/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Babits Mihály Gimnázium (1048 Budapest, Tóth 
Aladár u. 16-18.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
94/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 
(1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
95/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 
Budapest, Erzsébet u. 69.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
96/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, 
Tanoda tér 1.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
97/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és 
Gimnázium (1047 Budapest, Langlet u. 3-5.) Intézményi Minőségirányítási Programját. 
(25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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98/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1042 Budapest, Venetiáner u. 26.) Intézményi 
Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
99/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Nevelési Tanácsadó (1041 Budapest, Szigeti 
József u. 1-3.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
100/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ (1041 
Budapest, Lőrincz u. 35-37.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
101/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes ÁMK (1048 Budapest, Hajló u. 2-
8.) Intézményi Minőségirányítási Programját. (25 igen, 2 nem) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
 

19. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 

Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
102/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda Vörösmarty Tagóvoda (1047 
Budapest, Ambrus Zoltán u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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103/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda Csányi Tagóvoda (1043 Budapest, Aradi 
u. 9.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
104/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda (1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
105/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Dalos Ovi (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 5.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
106/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 95.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
107/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
108/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Óvoda (1048 Budapest, Homoktövis u. 
102.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
109/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda (1043 Budapest, 
Nyár u. 6.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
 



 39 

110/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
111/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Lakkozó Óvoda (1048 Budapest, Lakkozó u. 3.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
112/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Leiningen Utcai Óvoda (1046 Budapest, Leiningen 
Károly u. 1.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
113/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
114/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Nyár Óvoda (1042 Budapest, Nyár u. 14.) Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
115/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda (1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
116/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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117/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.) 
Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
118/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) Szervezeti 
és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
119/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Angol Tagozatos Általános Iskola (1046 Budapest, 
Fóti út 66.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
120/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza 
u. 2.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
121/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Erzsébet u. 31.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
122/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, 
Homoktövis u. 100.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
123/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest, 
Megyeri út 20.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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124/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Német Tagozatos Általános Iskola (1043 
Budapest,Pozsonyi út 3.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
125/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 
(1041 Budapest, Lőrincz u. 35-37.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
126/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Szigeti József u. 1-3.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
127/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szűcs Sándor Általános Iskola (1046 Budapest, Ugró 
Gyula sor 1-3.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
128/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1043 
Budapest, Munkásotthon u. 3.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
129/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Babits Mihály Gimnázium (1048 Budapest, Tóth 
Aladár u. 16-18.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
130/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 
(1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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131/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 
Budapest, Erzsébet u. 69.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
132/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, 
Tanoda tér 1.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
133/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és 
Gimnázium (1047 Budapest, Langlet u. 3-5.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
134/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (1042 Budapest, Venetiáner u. 26.) Szervezeti és 
Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
135/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Nevelési Tanácsadó (1041 Budapest, Szigeti 
József u. 1-3.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
136/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ (1041 
Budapest, Lőrincz u. 35-37.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
137/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes ÁMK (1048 Budapest, Hajló u. 2-
8.) Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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138/2010. (III.02.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (1042 Budapest, 
Szent István tér 21.)  Szervezeti és Működési Szabályzatát. (28 igen) 
Határidő: 2010. március 15..  
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 
 

20. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló  23/2003. (VII.16.) sz. rendelet módosítására 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólást nem lévén 
szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához 
minősített többségre van szükség.  
 
 
A Képviselő-testület a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló 23/2003. (VII. 16.) számú önkormányzati rendelet melléklet 
szerinti módosítására megalkotja a 8/2010.(III.05.) számú rendeletet. (27 igen) 
Felelős:     kihirdetés tekintetében a Jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
 

21. Javaslat a Budapest Főváros IV. ker. Újpest önkormányzat Képviselő-
testületének az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009. (X.01.) számú rendeletének 
módosítására   
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólást nem lévén 
szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához 
minősített többségre van szükség.  
 
A Képviselő-testület az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009. (X.01.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására megalkotja a 9/2010 (III.05.) számú rendeletét. (27 igen) 
Felelős: kihirdetés tekintetében a Jegyző 
Határidő: a Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

22. Egyebek 
 
Koronka Lajos 
Mint a Vagyonnyilatkozatot Vizsgáló Bizottság elnöke tájékoztatja a testületet arról, hogy az 
elmúlt négy évben először jelentkezett valaki és Pajor Tibor úr vagyonnyilatkozatát kérték.  
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Szakorvosi Rendelő épületének felújítására pályázati hiánypótlás 

  
Szalkai István 
Tájékoztatásában elmondja, hogy A Képviselő-testület egyszer már jóváhagyott 250 millió 
forint önrészt, amit átadtunk volna a Fővárosi Önkormányzatnak, majd ezt alpolgármester úr 
javaslatára módosították. Ebből az önrészből 10 millió forintot biztosítottak a pályázat 
megírására, és maradt 240 millió forint a Szakorvosi Rendelő épületének felújítására.  
Az 1. pontban kéri, hagyják jóvá, hogy ne kelljen mindig a Képviselő-testület elé visszahozni 
döntésre, a projektre fordítandó és a megvalósítás sikerét szolgáló előre nem látható ügyeket. 
Nyújtsanak nagyobb mozgásteret a kórháznak, mert ezzel támogatják a projektet.  
 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
139/2010. (III.02.) önko. hat.  

1. Újpesti Képviselő-testület a 382/2009.(IX.29.) önkormányzati határozatában 
foglaltakat úgy módosítja, hogy a jóváhagyott 250 M Ft keretösszegben a KEOP-
2009-5.3.0./A jelű pályázaton való elindulás előkészítés finanszírozásában és a 
szükséges önrész biztosításán túl minden olyan tevékenyég és munkálat fedezetét 
biztosítani kívánja, amely a projekt eredményes megvalósítását szolgálja.  

2. Ennek megfelelően az ENERGIA KÖZPONT NONPROFIT KFT. hiánypótló 
levelének 7. pontjában részletezett „fedési és bádogozási munkálatok” ellenértékét a 
Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet részére a 
pályázatnyertesség esetén átadja.  

(26 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
  

SZÜNET 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 140-145/2010. (III.02.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 

Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
 
Dr.Trippon Norbert 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy az Újpesti Média Kht-nak június 30-ig a 
törvény szerint át kellett volna alakulnia kötelező módon non profit Kft-vé. A tulajdonos a 
Képviselő-testület ezzel kapcsolatban, megfelelő határidőben a megfelelő döntéseket 
meghozta. További feladatképpen a Média Kht-ra hárítottak azt a feladatot, hogy a 
cégbíróságon a bejegyzésekkel kapcsolatos kérdéseket rendezze el. Tudomására jutott, - 
amiről korábban sem a tulajdonos, sem a Felügyelő Bizottság elnöke és elmondása szerint az 
ügyvezető igazgató asszony sem tudott, - hogy a Cégbíróság első fokon elutasította a non 
profit Kft-vé történő átalakulást. Első fokon, nem jogerősen eltiltotta a Média Kht-t a további 
működéstől és kényszer végelszámolását rendelte el. Ügyvezető igazgató asszony intézkedett, 
hogy a jogi képviselő törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtson be a Fővárosi Bíróság, 



 45 

mint Cégbíróság első fokú végzésével szemben. A Fővárosi Ítélőtábla fogja ebben az ügyben 
a döntést meghozni.  
Várhatóan kétféle döntés születhet. Az egyik, elfogadja a fellebbezést és akkor nincs semmi 
probléma. A másik a rosszabb eset, ha a fellebbezést visszautasítja, mert akkor jogerőre 
emelkedhet a tevékenységtől történő eltiltás, illetve a kényszer végelszámolás. Ebben a 
rosszabbik esetben annak a kockázata merül fel, hogy az Újpesti Önkormányzat nem tud 
eleget tenni tájékoztatási feladatainak. Amikor tudomására jutott az ügy, belső vizsgálatot 
rendelt el. Létrehoztak egy szakmai munkacsoportot, aki azzal foglalkozik, hogy az érintettek 
nyilatkozatait szerzi be, abban a tekintetben, hogy ki az, aki ezért a hibáért felelős. A belső 
vizsgálat eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztatni fogja.  
Felmerülhet az a kérdés is, hogy megkockáztatják-e azt, hogy a Fővárosi Ítélőtábla jogerőre 
emelje a cég eltiltását a tevékenységtől, és ezáltal az Újpesti Napló, az Újpesti Televízió és 
www.ujpest.hu weboldal sem működne. Úgy gondolja, hogy ezt nem lehet megkockáztatni. A 
megoldás érdekében lépni kell. Abban az esetben, ha a Képviselő-testület új média kft-t hoz 
létre, ehhez szükséges közhasznúsági szerződést megköti és a költségvetésben már új névre 
keresztelt média összeget az új kft. részére biztosítja, abban az esetben nincs kiszolgáltatott 
helyzetben. A Fővárosi Ítélőtábla döntésétől függetlenül tud folyamatosan üzemelni az 
Újpesti Napló, az Újpesti Televízió és www.ujpest.hu weboldal.  
Személyi kérdésekben is dönteni kell. Alapjavaslata, hogy a jelenlegi Média Kht. Felügyelő 
Bizottsági elnökét Baksáné Toldi Katalint nevezze ki a Képviselő-testület ügyvezetőnek az 
előterjesztésben olvasható díjazásért. Ugyan úgy 3 fős Felügyelő Bizottság lenne az új kft. 
ellenőrző szerve, mint az előzőnek. A Felügyelő Bizottság összetételéről a Képviselő-
testületnek, mint alapítónak gondoskodnia kell. Ebben az előterjesztésben az is benne 
található, hogy a Média Kht-ban a Felügyelő Bizottsági tagok további díjazást mát nem 
vehetnek fel. Nem szeretné megkockáztatni, hogy az újpestiek tájékoztatás nélkül 
maradjanak, ezért javasolja az előterjesztés elfogadását.  
 
Wintermantel Zsolt  
Úgy gondolja, hogy ez az ügy elég komoly, ahhoz, hogy egyebek napirendbe fel se véve este 
¼ 12-kor tárgyaljanak róla. Felháborítónak tartja, hogy amikor ilyen hibák elkövetésre 
kerülhetnek, egy újonnan alakuló cégnek miért kívánják 2015-ig kinevezni az ügyvezető 
igazgatóját. Kéri, hogy ezt az anyagot mindenki vegye tájékoztatásul és a következő testületi 
ülésen normálisan kiküldött napirend keretében tárgyalják.  
 
Dr. Derce Tamás 
Az SZMSZ szerint nem kell megtárgyalni a testület elé kerülő anyagokat a bizottságnak. 
 
Dr.Trippon Norbert 
Úgy gondolja, hogy a kései órától függetlenül ez az előterjesztés szintén egy nagyon fontos 
előterjesztés, ezért azt indítványozza, hogy tartsanak frakciószünetet, és újra beszéljék át ezt a 
kérdéskört.  
 
Dr. Derce Tamás 
A képviselő úr szeretné, megszavaztatja, hogy levegyék napirendről? Álláspontja szerint az 
egyebek is napirendi pont. 
 
Wintermantel Zsolt  
Akkor innentől kezdve valamennyi Képviselő-testületi ülést egy napirendi ponttal, az 
egyebekkel hívják össze. Természetesen a késői óra nem hivatkozási alap, de vegyük 
emberszámba egymást. Ez az előterjesztés nem rendelkezik arról, hogy mi lesz a jelenleg a 
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Média Kht-nál lévő szerzői jogokkal, az ott lévő eszközökkel, hogy fog átkerülni ebbe az új 
kft-be az archívum. Nincs a végelszámolás módjáról, a fellelhető vagyonról, az időarányos 
teljesítésről, pénzeszköz felhasználásáról szó. Nincs előkészítve megfelelően az anyag. 
 
 

FRAKCIÓSZÜNET 
 

Személyi kérdések 
 
Hock Zoltán 
Arra tesz javaslatot, ha tisztázzák mindenki előtt, hogy milyen megállapodás születet, ha ezt 
elvben megerősítik, akkor úgy gondolja, hogy mindenki megnyugszik, hogy ebben van 
megállapodás.  Konkrét neveket holnap beírnák, és akkor egybe lehetne szavazni.  
Az ÚV Zrt. vezérigazgatója továbbra is Dr. Schneider Péter marad. A szocialisták 2 a 
FIDESZ 1 és az UE 1 Igazgatósági tagot delegál. A 6 fős Felügyelő Bizottság elnökét a 
FIDESZ adja, 1 embert delegál a Felügyelő Bizottságba, 2 főt a szocialista párt, 2 főt az UE 
és 1 főt az SZDSZ.  
A Főtér Kft. Felügyelő Bizottság elnökét a szocialisták adják, 1 főt delegál a FIDESZ és 1 főt 
az UE.  
Média Kft. Felügyelő Bizottság elnökét, plusz 1 tagot a szocialisták delegálják, 1 főt az UE 
delegál.  
Újpest Kft-be 2 főt delegál a FIDESZ. 1 főt delegál a szocialista párt, és a Felügyelő Bizottság 
elnökét a FIDESZ adja. 
Vagyonőr Kft-be 2 főt delegálnak a szocialisták, 1 főt a FIDESZ delegál, és a Felügyelő 
Bizottság elnökét a FIDESZ adja. 
Javaslata, hogy a formális, elvi döntés szülessen arról, hogy ezen megállapodást fogja a 
testület jóváhagyni. Felkéri a frakciókat, hogy záros határidőn belül, holnap délután 16,00 
óráig, a polgármestert tájékoztassák arról, hogy kialkudott helyekre kiket kívánnak delegálni. 
A mai napon döntenek a Média Kft. 3 fős Felügyelő Bizottságáról, hogy a cégbejegyzési 
eljárás megindulhasson.  
 
Dr. Derce Tamás 
Beterjesztésre került a Média Kft. létrehozására vonatkozó irat jóváhagyásra azzal, hogy 
személyi kérdésekben a ki nem töltött személyek neve későbbi döntés. 
A frakcióvezetők egyenként felolvassák a gazdasági társaságokba delegálandó tagok nevét. 
Szavazásra teszi fel a javaslatot először a Média Kft. létrehozásáról és az azzal kapcsolatos 
pontokról. 
 
146/2010. (III.03.) önko. hat.  
1, Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a helyi tájékoztatási feladatok ellátása érdekében önkormányzati tulajdonú 
egyszemélyes gazdasági társaságot alapít nonprofit korlátolt felelősségű társaság formában 
közhasznú szervezeti jogállással az alábbiak szerint: 
- a társaság cégneve: Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
- a társaság székhelye: 1043 Budapest, Tavasz utca 4. 
- a társaság törzstőkéje 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint, amely 500.000,- Ft, azaz 
Ötszázezer forint készpénzből áll, amely a törzstőke 100 százaléka. 
- a társaság főtevékenysége: 58.14’08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása. 
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2, Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja az Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító 
okiratát. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az újonnan alakuló társaság az 
elnevezésében és a működése során az Újpest nevet használja, illetve székhelyeként a 1043 
Budapest, Tavasz utca 4. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlant bejelentse és 
használja. 
 
3, Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első ügyvezetője 

Baksáné Toldi Katalin 
anyja neve:  
lakcíme:  
adóazonosítója:  
Az ügyvezető a tevékenységét munkaviszony keretében látja el. Az ügyvezető megbízatása 
határozott időtartamra 2015. március 3–ig szól, cégjegyzési joga önálló. 
 
4, Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnál 3 tagú 
felügyelő bizottságot hoz létre. A felügyelő bizottság első tagjai: 

Név: Fürstinger Ottó János 
anyja neve:  
lakcíme:  
 
Név: Mészáros Ferenc 
anyja neve:  
lakcíme:  
 
Név: Balázs Sándor 
anyja neve:  
lakcíme:  
 
A nevezett tagok közül a felügyelő bizottság javasolt elnöke: Fürstinger Ottó János. A 
felügyelő bizottság tagjainak megbízatása határozott időtartamra 2015. március 3–ig szól. 
 
5, Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság első 
könyvvizsgálója 

C.C. Audit Könyvvizsgáló Kft. 
székhely: 1148 Budapest Fogarasi út 58. 

cégjegyzékszám: 01-09-364944 
a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló: 

dr. Tasnádi Márta Éva 
anyja neve:  
lakcíme:  
 
Bejegyzési száma: 062 
nyilvántartási száma: 00-5030 
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A könyvvizsgáló  megbízatása határozott időtartamra 2013. május 30–ig szól. 
 
6, Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy elfogadja az Önkormányzat és az Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság közötti közhasznúsági megállapodást. 
 
7, Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Újpesti Napló kiadója, a helyi Televízió és az ujpest.hu honlap üzemeltetője a 
jövőben az újonnan megalakuló Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 
Társaság legyen. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jövőben az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft. 
részére biztosítja a mindenkori éves költségvetési rendeletében meghatározott a helyi média 
részére biztosított  pénzügyi forrásokat. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, 
hogy ezen döntések végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
8. Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy az Újpesti Média Szolgáltató Közhasznú Társaság felügyelő bizottságának tagjai ezen 
tisztségüket a mai naptól kezdődően tiszteletdíj nélkül látják el. 
 
9, A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a társaság alapítás, illetve a 
fenti határozatok végrehajtása érdekében  szükséges intézkedéseket megtegye, a társaság 
alapító okiratát és az egyéb szükséges okiratokat aláírja, és az ügyvezetővel megkösse a 
munkaszerződést. (19 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Személyi kérdések 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel egyben a személyi kérdéseket.  
 
 
 
147/2010.(III.03.) önko. hat. 
 
1. ÚJPESTI VAGYONKEZELŐ ZRT. 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy az UV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának 
valamennyi tagját visszahívja, és egyidejűleg megválasztja  
 
 
 
az Igazgatóság Elnökének  Dr. Schneider Péter Sándort 
az Igazgatóságának tagjává  

- Boros Áront 
  - Hőbéné Bálint Andreát  
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  - Kovács Norbert Istvánt    
  - Vandrus Pétert  
 
 
a Felügyelő Bizottság Elnökének Dr. Zsigmond Barna Pált 
a Felügyelő Bizottság tagjává: 
  - Dr. Chikány Gábort 

- Dreiszker Vilmost 
  - Szabó Gábort 
  - Hlavács Árpádot 

- Laczkóné Oleári Veronikát.  
 
 
2. ÚJPEST KFT. 
A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy  javasolja az Újpesti Vagyonkezelő  Zrt. 
illetékes  testületének, hogy a társaság tulajdonában álló  Újpest Kft  Felügyelő Bizottságába  
korábban delegált személyeket hívja vissza, és egyidejűleg az Újpest Kft  Felügyelő 
Bizottság  elnökének Dr. Bodnár Máriát, Felügyelő Bizottság tagjának Renye Zoltánt és 
Dr. Kulcsár Ferencet válassza meg.   
 
  
3. ÚJPESTI FŐTÉR VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS BERUHÁZÓ KORLÁTOLT 
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (Főtér Kft.) 
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 Bizottságába 
korábban delegált személyeket hívja vissza, és egyidejűleg megválasztja 
 
a Felügyelő Bizottság Elnökének Takács Gábort 
a Felügyelő Bizottság tagjává: 

- Dabous Fayezt 
- Dr. Nyolczas Lászlót. 

 
 
4. ÚJPESTI SAJTÓ SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ 
TÁRSASÁG 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Sajtó Szolgáltató nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli alapító tagja 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Újpesti Sajtó Szolgáltató nonprofit Kft. Felügyelő 
Bizottságába megválasztja 
 
a Felügyelő Bizottság Elnökének Fürstinger Ottót 
a Felügyelő Bizottság tagjává: 

- Balázs Sándort 
- Mészáros Ferencet. 

 
 
5. VAGYONŐR KFT. 
A Képviselő-testület  felkéri a polgármestert, hogy  javasolja az Újpesti Vagyonkezelő  Zrt. 
illetékes  testületének, hogy a társaság tulajdonában álló  Vagyonőr Kft.  Felügyelő 
Bizottságába korábban delegált személyeket hívja vissza, és egyidejűleg a Vagyonőr Kft.  
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Felügyelő Bizottság elnökének Hegedűs Miklóst, Felügyelő Bizottság tagjának Makrovics 
Józsefnét és Kósa Viktóriát válassza meg. 
(21 igen) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

kmf 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit  
jegyző 

Dr. Derce Tamás  
polgármester 

 


