
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2010. május 18-án (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal  (Budapest, IV. ker. 

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

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

(27 fő) 
 

Az ülésre később  érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,50) Szalkai István 17,25) 
 
Az ülésről távol van: Dr. Gergely Zoltán, Dr. Kovács  László, Kósa Viktória, Szalma Botond, 
 
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,  
Karmosné Hevele Mária, a Költségvetési Iroda vezetője 
T. Kovács Beáta, az Adóigazgatási Iroda vezetője,  
Dr. Dallos Andrea a Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Dr. Márkus Györgyi, az Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Lőrincz Mihály, a Városüzemeltetési Iroda vezetője,  
Királyné Kiss Erzsébet a Káposztásmegyeri Kirendeltség vezetője, 
Marosi Csilla, az Okmányiroda vezetője, 
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 
Somogyi Éva a Szociális Iroda vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda  
UV Zrt. Jobbágy Tamás vezérigazgató 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Iroda 
Prófusz József,  
Moldván Tünde referens  
Agócs Anita referens 
Neufeld Györgyné referens 
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Köblös Anita referens 
Tolnai Attila referens 
Tátrai Hedvig referens 
Sajtó Kft. stábja 
 

Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 27 főben és felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
212/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat intézményvezetők kinevezésére (helyszíni kiosztású anyag) 
 

2. Előterjesztés az Észak-pesti Ingatlan-és Térségfejlesztési Zrt. 1996. szeptember 10-én 
kötött „Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási 
keretszerződés” határidejének meghosszabbítása tárgyában 

 
3. Előterjesztés az Észak – pesti Ingatlan – és Térségfejlesztési Zrt. könyvvizsgálójának 

megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában  
 

4. Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 26/2003.(VII.16.) 
számú önko. rendelet hatályon kívül helyezéséről 

 
5. Előterjesztés az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által kiírt „ A távhővel 

ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére 
alkalmas eszközök beszerelésének támogatására” (ÖKO-program) című pályázatra 
beérkezett anyagok elbírálása tárgyában 

 
6. Előterjesztés a Főtér rendezvénysorozat tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
7. Előterjesztés a HPV elleni védőoltás beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 

8. Előterjesztés a Csokonai-Újpest Diáksport Egyesület számára az Újpest név 
használatának, valamint székhely iránti kérelmének engedélyezése tárgyában 

 
9. Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 

Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása 
tárgyában 

 
10. Átfogó értékelés a 2009. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 

 
11. Egyéb 

 
12. Javaslat az „Újpest Gyermekeiért” díj adományozására 

 
13. Javaslat a “Kiváló Diákközösségi Munkáért” díj adományozására 

 
14. Javaslat az “Újpest Kiváló Diáksportolója” cím adományozására 
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15. Javaslat az „Újpest Kiváló Tanulója” cím adományozására 
 

16. Javaslat a 2009. évi „Újpest Egészségéért” díj odaítélésére  
 

17. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 
 
(26 igen, 1 nem) 
 
Dr.Derce Tamás 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy súlyos betegséget követően elhunyt Iványiné 
Konrád Gizella, „Újpestért” díjas építőmérnök. Röviden méltatja munkásságát és a testület 
néma felállással adózik emlékének.  
 
 
Napirendi pontok előtt: 
Bizottsági tagcserék 
 
Dr. Derce Tamás 
Felolvassa az SZDSZ frakció Boruzs András frakcióvezető úr által benyújtott határozati 
javaslatát a bizottsági tagcserékről és előterjeszti szavazásra. 
 
 
213/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
SZDSZ frakció javaslatára 2010 június 1-től  

 a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságból Kovács Pétert visszahívja és 
helyére Kovács Mariannt delegálja, valamint  

 a Kisebbségi Bizottságból Orosz Zoltánt visszahívja és helyére Lapu Attilát 
választja meg.  

(27 igen) 
 
Az újonnan megválasztott – Kovács Mariann és Lapu Attila - bizottsági tagok letették az 
esküt.  
 
 

Trianoni emlékmű állításával kapcsolatos javaslat 
 
Dr. Derce Tamás 
Arról tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy Pajor Tibor frakcióvezető úr levélben kereste 
meg azzal, hogy állítsák fel ismét Újpesten eredeti állapotában a Trianoni Országzászló 
emlékművet. A határozati javaslat szövege: „Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzet összetartozásának jelképeként – eredeti 
állapotban – vissza kívánja állítani az egykori Újpesti Országzászlót. Egyben felkéri a 
polgármestert, hogy a 2010. szeptemberi testületi ülésre készítsen javaslatot az emlékmű 
felállításával kapcsolatban, amely tartalmazza annak lehetséges helyszínét is.” 
 
Pajor Tibor 
Kiegészítésként elmondja, hogy június 4-én lesz a Trianoni tragédia 90. évfordulója, részben 
ez ad aktualitást az ügynek. A sajtóban már megjelent ez az elképzelése, és most a Képviselő-
testület elé terjeszti a javaslatát. Egykor Újpesten is állítottak a Trianoni tragédia emlékére 
emlékművet, ami az anyaországbeli és a határon túli magyarok összetartozását jelképezte. Az 
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Újpesti Országzászlót 1935. május 26-án avatták fel. Az eredeti emlékmű az akkori Hősök 
ligetében állt, de sajnos ez ma már nem létezik. Szakértők véleménye szerint, amennyiben 
lehet az eredeti helyszínén, vagy ehhez közel eső helyszínen kellene visszaállítani az 
Országzászlót. Javaslata, hogy a Tanácsköztársaság emlékmű helye lenne a legalkalmasabb 
helyszín. Az előterjesztése tartalmaz egy szeptemberi határidőt a részletek kidolgozására. Ez a 
hosszú határidő nem véletlen, hiszen elég sok mindent kell megfontolni, sok kutatást igényel 
még ez a téma. Kéri a határozati javaslatának támogatását. 
 
Kovács Sándor 
Úgy gondolja, ha előbb tudott volna az emlékműállítás szándékáról, tájékozódik az ügyről. 
Nincs ellene egy Trianoni emlékmű felállításának, de sem a költségeit nem ismeri, sem a 
helyszínnel nem ért egyet. Álláspontja szerint a kiválasztott helyszínnel politikai színezetet 
kapott az ügy. Javasolja, hogy először bizottság elé kerüljön az emlékmű állításának javaslata, 
ott tárgyalják meg, és utána hozzák a testület elé. 
 
Wintermantel Zsolt 
Úgy gondolja, hogy fontos, hogy ilyen szimbolikus, lelki, érzelmi dolgok is teret kapjanak. 
Emlékezteti a Képviselő-testületet, hogy döntés született arról, hogy Gróf Esterházy Jánosról 
közterületet kívánnak elnevezni. Tudomása szerint a mai napig nem érkezett meg a 
Fővároshoz a kérelem. Reméli, hogy akár a kettőt összekapcsolva sikerül pontot tenni az ügy 
végére. 
 
Szalkai István képviselő úr 17,25 órakor megérkezett, így a testület létszám 28 fő. 
 
Dr. Derce Tamás 
Támogatja Pajor Tibor képviselő úr javaslatát, de álláspontja szerint a Tanácsköztársaság 
szobor maradjon a helyén, mert amíg ott van, addig emlékeztet arra, hogy volt 1919.  
 
Kovács Sándor  
Szeretné nyomatékosítani, hogy nem az emlékmű állításával van problémája, hanem azzal, 
hogy helyszíni kiosztású anyagként érkezett be.  
 
Hock Zoltán 
Úgy gondolja, hogy Pajor Tibor képviselőtársa javaslata Újpest identitásának része. Ennek a 
Képviselő-testületnek az a kötelessége, hogy ezen identitást, ezen kulturális emlékeknek 
megpróbálja megteremteni a visszaállításának a feltételét. Álláspontja szerint nem azt kell 
keresni benne, hogy miért lehet elutasítani a javaslatot, hanem inkább azt, hogy ezzel is 
gazdagodik Újpest kulturális élete. Lényegesnek tartja, hogy ne szégyellje senki, hogy a 
Trianoni békeszerződés Magyarországnak egy tragédia volt. Pajor Tibor csak javaslatot tett, a 
döntés szeptemberben fog megtörténni, most csak egy folyamat elindításáról van szó.  
Ettől függetlenül, mivel mindenkit váratlanul ért a javaslat, 20 perc frakciószünetet 
indítványoz. 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Emlékeztetőül újra felolvassa Pajor Tibor képviselő úr javaslatát.  
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Wintermantel Zsolt 
Tekintettel arra, hogy újra meghallgatta Pajor Tibor képviselő úr javaslatát, és ha nincs elvi 
problémája csak kizárólag technikai problémái vannak, akkor ezeket a frakciószünetben 
tudják tisztázni.  
 
Kovács Sándor 
Az SZDSZ frakció tudja támogatni Pajor Tibor előterjesztését.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Úgy gondolja, hogy itt most nem egy végleges döntés születik, pusztán a polgármester úr 
részére egy felkérésről lenne szó. Kovács Sándor képviselő úr is nyilatkozott az SZDSZ 
frakció nevében az ügyről, ezért úgy tűnik, hogy kellő mélységben ismert a javaslat ahhoz, 
hogy most dönteni lehessen róla. Nem látja indokoltnak a 20 perces frakciószünetet.    
 
Hock Zoltán 
Elfogadja alpolgármester úr indítványát, ezért korrigálva a 20 perces javaslatát, 5 perc 
frakciószünetet kér.  
 
 

FRAKCIÓSZÜNET 
 
 
Mollóné Balog Éva képviselő asszony 17,50 órakor megérkezett, így a testület létszáma 29 fő. 
 
 
Dr. Trippon Norbert 
Nincs közöttük vita abban, hogy a Trianoni „békeszerződés” nemzeti tragédia és nemzeti 
trauma volt. A különbségek abban lehetnek, hogy milyen következtetéseket vonnak le. Fontos 
dolognak tartja, hogy Újpesten példaértékű összefogással, kezdeményezték a „Fájdalmas 
Anya” szobor visszaállítását eredeti helyszínére, a Főtér területére. Amellett, hogy ez a szobor 
szép, esztétikus alkotás, egy történelmi tragédiára is emlékeztet. Álláspontja szerint érdemes 
lenne közösen elgondolkodni, hogy szülessen egy önkormányzati rendelet arról, hogy mik 
azok a nemzeti emléknapok, történelmi pillanatok, amik érdemesek arra, hogy akár 
ünnepléssel, akár szomorú megemlékezéssel, az Önkormányzat szervezésében, 
méltóságteljesen megünnepeljék. Június 4-e még nem tartozik ezekhez a napokhoz, talán 
majd egyszer ide fog tartozni.  
Az Országzászló abban különbözik a „Fájdalmas Anya” szobrától, hogy míg az egyik inkább 
egy emlékmű, addig a szobor, egyedi, csak Újpest történetéhez kapcsolódik. Egyetértenek 
abban, hogy meg kell emlékezni a Trianoni tragédiáról, a különbség abban áll, hogy milyen 
emlékművel, milyen szoborral lehet erről megemlékezni.  
Felhívja a figyelmet arra, hogy elhangzott egy olyan javaslat, ami kifejezetten szobor-
rombolásra vonatkozott. Teljesen mindegy, hogy ez most a Tanácsköztársaság szoborra, vagy 
más szoborra vonatkozik, nem tartja helyesnek, és határozottan visszautasítja.  
 
Dr. Derce Tamás  
Véleménye szerint hatályon kívül kellene helyezni azt a rendelkezést, ami meghatározza, 
hogy mikor miről emlékezzenek meg. 
 
 
 



 6 

Szalkai István 
Álláspontja szerint a szobornál többet jelentett az, hogy a Képviselő-testület támogatta 
korábban a Beregszászi Kárpátaljai magyar tanítóképzést. A kulturális autonómia, ami még 
megmaradt ezekben az elszakított országrészekben, többet jelent számukra, mint az, hogy 
Újpest egy újabb emlékhellyel bővülne. Sajnos nem volt tudomása Pajor úr javaslatáról, akár 
támogatni is tudná, de úgy gondolja, hogy a következő testületi ülésen el kellene a pártoknak 
gondolkodni arról, hogy ez a támogatás, ez a jó kezdeményezés folytatódjon.  
 
Dr. Derce Tamás 
Módosító javaslatot terjeszt a testület elé, ami úgy szól, hogy a Képviselő-testület 
kinyilvánítja azon a szándékát, hogy Újpest városa ismételten fel akarja állítani az 1935-ben 
felállított Országzászlót. Azt hogy hova kerüljön, mennyibe kerüljön, pályázatot írnak-e ki rá, 
és milyen módon legyen felállítva, meg kellene hagyni a következő Képviselő-testületnek. 
Javasolja Pajor képviselő úrnak, hogy fogadja el módosító indítványát alapjavaslatként, 
amennyiben nem fogadja el, akkor visszavonja. 
 
Wintermantel Zsolt 
Támogatja polgármester úr javaslatát. Megjegyzi, hogy Trippon Norbert alpolgármester úr 
által felvetett problémát kibúvónak, hárításnak tekinti, hogy rendeletben kellene az 
emléknapokról, köztéri szobrokról dönteni. Véleménye szerint, ha lenne egy jó Kulturális 
Koncepciója a városnak, akkor ebben lehetne ezeket a kérdéseket rendezni. A koncepció 
folyamatos aktualizálását el lehetne végezni, és nem kellene mindig külön dönteni. Egyetértve 
polgármester úrral, álláspontja szerint is a Képviselő-testület mondja ki, hogy helyre kívánja 
állítani az emlékművet. Nem vonna párhuzamot az Országzászló és a szobor tekintetében. 
Nem összekeverendő, egymást nem helyettesíti ez a két dolog, mind a kettő állt már Újpesten, 
mind a kettő a város történelmi kulturális része volt.  
 
Pajor Tibor 
Összegezve elmondja, hogy maradna az eredeti határozat, de a második mondat kikerülne 
belőle, a határidőkkel. Elfogadja alapjavaslatnak polgármester úr módosító javaslatát.  
Utánajárt a kérdésnek és úgy gondolja, hogy az emlékmű felállításához több éves átfutási 
időre van szükség a döntés után is. Részben közadakozásból, részben a város támogatásával 
épült fel régen is az emlékmű és valószínűleg most is ez az út lesz járható.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a Képviselő-testület egy régebbi testületi ülésen 
kinyilvánította azon szándékát, hogy az Újpesti Főtérre a „Fájdalmas Anya” szobrát felállítja. 
Jelenleg a restaurálása folyamatban van, és amikor ez befejeződik előre láthatólag kora 
nyáron, akkor javasolni fogja, hogy ünnepélyes keretek között felállítsák a Főtéren. Az eredeti 
tervek szerint az Újpesti Főtérre 4 szobor felállítása lett tervezve. 
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot. 
 
214/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy ismételten fel kívánja állítani az egykori Újpesti Országzászlót.  
(18 igen, 1 nem) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
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A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 215-223/2010. (V.18.) számok alatt hozott 
határozatokat. 

SZÜNET 
 

2. Előterjesztés az Észak-pesti Ingatlan-és Térségfejlesztési Zrt. 1996. szeptember 
10-én kötött „Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési 
megbízási keretszerződés” határidejének meghosszabbítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 2. és a 3. napirendi pontot együtt tárgyalják, de a 
szavazás külön történik. A képviselők egyetértettek a javaslattal. 
Előterjesztőként kiegészítésében elmondja, hogy a Fővárosi Közgyűlés ezt a szerződés 
meghosszabbítást már elfogadta. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel először a 
2. számú napirendhez tartozó határozati javaslatot. 
 
224/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság Ingatlan- és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési 
megbízási keretszerződését, illetve a Társaság működését 2010. december 31-ig 
meghosszabbítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 
szerződésmódosítás és az együttes meghatalmazás aláírására. (24 igen, 1 nem) 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármestert útján hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
 
 

3. Előterjesztés az Észak – pesti Ingatlan – és Térségfejlesztési Zrt. 
könyvvizsgálójának megválasztása és díjazásának megállapítása tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a 3. számú napirendhez tartozó határozati 
javaslatot.  
 
225/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Képviselő-testület  - a Budapest Főváros Önkormányzata részvényes javaslatára - az Észak-
pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt.  Közgyűlésének javasolja 2010. június 1. napjától 
2011. május 31. napjáig terjedő időtartamra könyvvizsgálónak megválasztani a Correct  
Pénzügyi és Könyvszakértő Korlátolt Felelősségű Társaságot (cégjegyzék szám: 01-09-
907186, székhelye 1025 Budapest, Palánta u. 3/c., MKVK szám: 000079), illetve a 
könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgálót, Egri István Ivánt (an: Stern Jolán, 
lakcíme: 1028 Budapest Arad u. 37. MKVK száma:003152). A Képviselő-testület a 
könyvvizsgáló részére 2010. június 1. napjától 2011. május 31. napjáig terjedő időtartamra 2 
millió Ft/év+ÁFA összegű díjazás megállapítását javasolja a Társaság Közgyűlésének. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az ÉPÍT Zrt. Közgyűlésén a 
tulajdonosi jogokat gyakorló képviselő a fentieket megszavazza. (22 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester útján a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a testületet, hogy Schneider Péter úr az ÉPÍT Zrt. vezérigazgatójának 
megbízatása hó végén lejárt és családi okok miatt nem vállalta a további munkát. Néhány 
szóban méltatja munkáját. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy határozatban köszöni meg 
áldozatos munkáját. 
 
226/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete leköszönő Schneider 
Péternek az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. vezérigazgatójának megköszöni a 
gazdasági társaságnál végzett áldozatos munkáját. (27 igen) 
 
 

4. Előterjesztés az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 
26/2003.(VII.16.) számú önko. rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Szóbeli kiegészítésében elmondja, mivel megváltoztak a felsőbb szintű jogszabályok, ezért 
kell a rendeletet hatályon kívül helyezni. Felhívja a figyelmet, hogy a rendelet 
megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
A Képviselő-testület elfogadja az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló – 
módosított – 26/2003. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 
szóló rendeletet és ezzel megalkotja a 15/2010. (V.21.) számú önkormányzati rendeletét. 
(26 igen) 
Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester  
 
 

5. Előterjesztés az Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter által kiírt „ A 
távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és 
mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására” (ÖKO-program) 
című pályázatra beérkezett anyagok elbírálása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Trippon Norbert 
Tájékoztatásában elmondja, hogy már harmadik alkalommal került kiírásra az ÖKO-program. 
Eddig több mint 5.300 lakás vett részt a programban és nyert támogatást. Több olyan újpesti 
ház van ahol már a fizikai megvalósítására is sor került. Az újabb pályázati fordulón 8 
társasház jelentkezett. Ők érvényes és eredményes pályázatot nyújtottak be, így jelenleg már 
6.000 fölött van a pályázaton résztvevő lakások száma.  
Érdemi segítség lenne a panellakások felújításához, ha az új Kormány újra kiírná a panel-
programot, adott esetben a beharangozott zöld bankra vonatkozó ígéretét tartva, segítené a 
lakókat az önrész előteremtésében. A következő esztendőtől pedig az Újpesti Önkormányzat 
legalább évente 200-300 millió forintot szánna erre a programra. Ebben az esetben dinamikus 
lakótelep felújításra nyílna lehetőség.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
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227/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy: 
 - Az előterjesztés mellékleteként becsatolt táblázatban szereplő társasházak, és 
lakásszövetkezetek által benyújtott 8 db pályázatot érvényesnek minősíti, az abban foglaltak 
szerint. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás  a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a  
támogatást elnyert pályázóval a  támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján.  
Határidő: folyamatos 
 
228/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1042 Budapest, Árpád út 7-11. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 2.772.000,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
229/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1048 Budapest, Bőröndös 2-8. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 1.723.277,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
230/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1048 Budapest, Dunakeszi u. 5-7. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 586.943,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
231/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1048 Budapest, Falemez u. 13-23. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 606.566,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
232/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1048 Budapest, Külső-Szilágyi út 104-106. 
szám alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
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támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 1.656.000,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
233/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1048 Budapest, Csíkszentiván 2-4-6. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 3.542.000,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
234/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1048 Budapest, Székpatak u. 26-28. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 552.000,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
 
 



 12 

 
235/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 1048 Budapest, Szíjártó u. 2-4. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás lakásonként, a támogatás szempontjából elismerhető 
bekerülési költség 15 %-a, de lakásonként legfeljebb 23.000.- Ft, melyet vissza nem 
térítendő támogatásként saját forrásból kívánja megoldani. A kötelezettség vállalás a 
Képviselő-testület részéről az 5/2010. (III.5.) számú önkormányzati rendeletében foglaltak 
szerint megtörtént. Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő 
támogatási szerződés megkötése, mely csak a Miniszter támogató döntésének bemutatása után 
köthető meg.  
-A Képviselő-testület az állami támogatás elnyerése esetén a társasházra vonatkozó 
önkormányzati támogatás összegét 3.196.726,-Ft-ot a költségvetésben biztosítja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében a 
támogatást elnyert pályázóval a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
 

6. Előterjesztés a Főtér rendezvénysorozat tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A Főtér rendezvénysorozat tárgyában közbeszerzési eljárást írtak ki nettó 50 millió forint 
becsült értékkel. Öt ajánlat érkezett a pályázatra és ebből egy olyan pályázó volt, aki 
megfelelt. A törvény kimondja, hogy egy érvényes ajánlattevő esetében, eredménytelenné kell 
nyilvánítani a pályázatot.  
Javaslata az ügy megoldására, hogy új közbeszerzési pályázatot írnak ki, amely abban 
különbözik a jelenlegitől, hogy csökkenne a becsült érték nettó 42 millió forintra. Ezen felül 
csökkenne a közbeszerzés előírt tartalma is. Az eredeti kiírásban kötelező tartalmi elemként 
jelent meg a Főtér nyitó rendezvény és koncert, valamint a június közepétől július közepéig 
tartó foci VB közvetítésének a megszervezése. Tekintettel arra, hogy ez az új közbeszerzés 
nem zárul le addig az időpontig, ezért kikerülnének belőle ezek a feladatok és ezért csökkenne 
a becsült értéke is. Abban is más némileg a kiírás, hogy az indulási feltételek is „puhultak”, 
részint a létszám tekintetében, részint a szakember tekintetében, mivel ez egy kisebb 
volumenű rendezvénysorozat lesz.  
 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
236/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Új Főtér rendezvénysorozat tervezése, előkészítése 
és teljes körű lebonyolítása” tárgyában kiírt közösségi közbeszerzési eljárást a Kbt. 92/A §. 
(2) bek. alapján eredménytelennek nyilvánítja, egyben az előterjesztés mellékletét képező 
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ajánlattételi felhívást jóváhagyja, és felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. Felkéri 
továbbá a Polgármestert, hogy az „Új Főtér rendezvénysorozat tervezése, előkészítése és 
teljes körű lebonyolítása” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásának segítésére 
szakmai zsűrit hozzon létre. (17 igen, 4 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

7. Előterjesztés a HPV elleni védőoltás beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A Képviselő-testület Szabó Gábor képviselő úr javaslatára elfogadott 20 millió forintot arra a 
célra, hogy Újpesten is megkezdődhessen a HPV vírus elleni védőoltás. Tudomása szerint a 
Népjóléti Bizottság arról döntött, hogy a 12. életévét betöltött, de a 13. életévüket ebben az 
évben még nem betöltött újpesti lányok védőoltásával kezdi meg a programot, az önkéntesség 
elve alapján. Most úgy tűnik 600 fő beoltására lesz keret. Amennyiben az oltóanyag 
közbeszerzés eredményes lesz, ősszel tud indulni az oltás. Véleménye szerint már most 
gondolkodni kellene azon, hogy lehet a 12-14 éves korosztályt teljes körűen beoltani.  
Ez az oltás 90 ezer forintba kerül, és sok olyan család van, aki nem tud ennyit oltásra 
fordítani. Az MSZP frakciójának javaslata, hogy a Képviselő-testület kérje fel az új 
Kormányt, és Újpest megválasztott országgyűlési képviselőit, hogy járjanak el annak 
érdekében, hogy mindenki számára egyformán elérhetővé váljon a HPV vírus elleni oltás.   
 
Dr. Hollósi Antal 
Információi szerint jobb anyagi körülmények között lévő önkormányzatoknál még a fiúkat is 
beoltják. A testület által jóváhagyott az összeg most az indulásra elég. Az összefogás 
példaértékű ebben az ügyben. Mindent el fog követni annak érdekében, hogy segítse ezt a 
kezdeményezést. Elfogadásra ajánlja a javaslatot.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel először az alapjavaslatot. 
 
237/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az „HPV vírus elleni 
oltóanyag beszerzése” tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. ( 26 igen ) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra az MSZP frakció határozati javaslatát.  
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238/2010. (V.18.) önko. hat.  
A Képviselő-testület felkéri a megalakuló új Kormányt, valamint Újpest megválasztott 
országgyűlési képviselőit, hogy mielőbb, mindent tegyenek meg annak érdekében (akár az 
önkormányzatok, akár a családok, akár az oltóanyag támogatásán keresztül, vagy más 
módon), hogy az érintett korosztályok számára családjuk szociális helyzetétől, lakóhelyétől 
függetlenül egyaránt hozzáférhető, és megfizethető legyen a HPV elleni védőoltás.  
(16 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: Kormány megalakulását követő 15 napon belül 
 
 
 

8. Előterjesztés a Csokonai-Újpest Diáksport Egyesület számára az Újpest név 
használatának, valamint székhely iránti kérelmének engedélyezése tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat.   
 
239/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 239/2010. (V.18.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy engedélyezi a Csokonai-Újpest Diáksport Egyesületnek az Újpest név 
használatával kapcsolatos kérését. (27 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
240/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 240/2010. (V.18.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy engedélyezi a Csokonai-Újpest Diáksport Egyesületnek, hogy a Budapest 
Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzata tulajdonában lévő Csokonai Vitéz Mihály 12 
Évfolyamos Gimnázium címét (1046 Budapest, Bőrfestő u. 5-9.) székhelyként bejegyeztesse. 
(27 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. május 31. 
 
 
 

9. Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézménye Alapító Okiratának, valamint Szervezeti és Működési 
Szabályzatának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre van 
szükség.  
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241/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a következő változtatásokat fogadja el 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Alapító 
Okiratában: 

 A 13. pontban szereplő, a feladat ellátását szolgáló bruttó vagyon (2009. december 31-
i állapot szerint): 6.441.321,- eFt összeg, amely a Gazdasági Intézményhez 
hozzárendelt, önállóan működő költségvetési intézmények vagyonát is tartalmazza; 

 A 16. pontból kikerült a  2009. december 31. napjáig alkalmazandó szakfeladati rend 
szerinti alaptevékenységek meghatározása; 

 A 16. pontban szereplő, 2010. január 01. napjától alkalmazandó szakfeladati rend 
szerinti alaptevékenységek a következőképpen módosulnak: 

412000 Lakó- és nem lakó épület építése 
562912 Óvodai intézményi étkeztetés 
562913 Iskolai intézményi étkeztetés 
562917 Munkahelyi étkeztetés 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
841143 A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenőrzése területi szinten 
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 
841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai 
851011 Óvodai nevelés, ellátás 
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása 
852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. 

évfolyam) 
852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) 
852014 Általános iskolai felnőttoktatás (1-4. évfolyam) 
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. 

évfolyam)  
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű 

nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) 
852024 Általános iskolai felnőttoktatás (5-8. évfolyam) 
852031 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban 
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam) 
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-

12/13. évfolyam) 
853114 Gimnáziumi felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam) 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés 
855914 Általános iskolai tanulószobai nevelés 
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés 
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás 
856011 Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
889101 Bölcsődei ellátás 
910123 Könyvtári szolgáltatások 
931204 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása 

 
 A 16. pontban szereplő, 2010. január 01. napjától alkalmazandó szakfeladati rend 

szerinti kiegészítő tevékenységek a következőképpen módosulnak: 
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432100 Villanyszerelés 
432200 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 
432900 Egyéb épületgépészeti szerelés 
433100 Vakolás 
433200 Épületasztalos-szerkezet szerelése 
433300 Padló-, falburkolás 
433400 Festés, üvegezés 
433900 Egyéb befejező építés m.n.s.  
494100 Közúti áruszállítás 
620900 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 
682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
683100 Ingatlanügynöki tevékenység 
692000 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
702200 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 
711200 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás 
773000 Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 
952200 Háztartási gép, háztartási, kerti eszköz javítása 
952400 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 
952900 Egyéb személyi, háztartási cikk javítása 

 
 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata a következő változtatásokat fogadja el 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Szervezeti és 
Működési Szabályzatában: 
 

 Az Általános rendelkezések között szereplő bankszámlaszámok közül kikerülnek a 
következők: 
TÁMOP-3.1.5-A/1 Erzsébet utcai Ált. Isk. alszámla: 12010422-00208691-00600004; 
TÁMOP-3.1.5-A/1 Megyeri úti Ált. Isk. alszámla: 12010422-00208691-00400000; 
TÁMOP-3.1.5-A/1 Homoktövis Ált. Isk. alszámla: 12010422-00208691-00500007; 

 Az Alapfeladatok 2. pontjában szereplő tevékenységi kör meghatározásánál  
átvezetésre kerülnek az Alapító Okirat fent nevezett, mind az alap-, mind a kiegészítő 
tevékenységre vonatkozó rendelkezései;  

 A Belső szervezeti felépítés 2. pontjában a feladatellátásra vonatkozó jogszabályok 
körében 292/2009. (XII.19.) Korm. r-re módosul az államháztartás működési rendjére 
vonatkozó jogszabály száma; 

 A szervezeti egységek által ellátandó feladatok és hatáskörök 6.3.2. pontjában szereplő 
Műszaki és Ellátási Osztály munkafeladatai körében a következő módosítás történik: a 
számviteli és pénzügyi nyilvántartások év eleji felfektetésére a gazdasági igazgató 
utasítása alapján kerül sor, a számviteli és pénzügyi törvény követelményeinek és a 
számítógépes rendszernek megfelelően. (27 igen) 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. május 31. 
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10. Átfogó értékelés a 2009. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.   
 
242/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 242/2010. (V.18.) 
számú határozatával elfogadja a 2009 évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
ellátásról készült átfogó értékelést. (27 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

11. Egyéb 
 

Előterjesztés a Fővárosi Bíróság által bérelt IV. kerület Erzsébet utca 30. szám 
alatti ingatlan bérletének meghosszabbítása tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.   
 
243/2010. (V.18.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 243/2010. (V.18.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy engedélyezi a 70707/7. helyrajzi szám alatt felvett,  IV. kerület Erzsébet u. 30. 
szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés változatlan feltételekkel történő 
meghosszabbítását 2011. március 31. napjáig. (24 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010. június 30. 
 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 244-253/2010. (V.18.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 

 
kmf 
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