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K I V O N A T 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest  Önkormányzat Képviselő-testülete           
2010. március 30-án (kedd) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal  (Budapest, IV. 

ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
 
Napirendi pont: 
 
 

1. Előterjesztés az Ady Endre Művelődési Központ vezetői álláshelyére 
meghirdetett pályázatról  
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
154/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Hummel Kornéliának, Kovácsné Szaladják Gabriellának, 
Raguczki Gábornak, Soltész Kingának, Szabó Lajos Györgynek, Varga Ferencnek, Varga 
Gyulának és Vaszta Pálnak az Ady Endre Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt 
pályázata érvénytelen, tekintettel arra, hogy a benyújtott pályamunkájuk nem felel meg a 
jogszabályi előírásoknak és/vagy a pályázati kiírásnak. (19 igen, 1 nem, 9 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010.03.31 
 
 
155/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szalma Botond frakcióvezető úr módosító javaslatát, - 
miszerint, az Ady Endre Művelődési Központ vezetői álláshelyére kiírt pályázatot 
eredménytelennek nyilvánítja és az igazgatói teendők ellátására 2011. március 31-ig Czégény 
Ilonát bízza meg, - 10 igen, 17 nem, 2 tartózkodással elutasítja.  
 
 
156/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ady Endre Művelődési Központ igazgatói teendőinek 
ellátásával G 9 közalkalmazotti besorolással 2010. április 1-jétől – 2015. március 31-ig 
terjedő időtartamra Nagy Károlyt bízza meg. (11 igen, 8 nem, 7 tartózkodás) elutasítva 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010.03.31 
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157/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Ady Endre Művelődési Központ igazgatói teendőinek 
ellátásával G 13 közalkalmazotti besorolással 2010. április 1-jétől – 2015. március 31-ig 
terjedő időtartamra Czégény Ilonát bízza meg. (18 igen, 11 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2010.03.31. 
 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület nyílt ülés keretében folytatja munkáját. 
 
 

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

 
 
179/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület B. Lné, lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 12505/2/2010. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
180/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület B. L, lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 46396/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
181/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Cz. I, lakos fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megállapítását elutasító 53009/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 
tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: azonnal 
 
182/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület F. S, lakos fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megállapítását elutasító 46921/2008. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 
tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
183/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület F. M. I. lakos fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás 
megállapítását elutasító 394/2010. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 
tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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184/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Kné M. É, lakos fellebbezését elutasítja, a temetési segély 
megállapítását elutasító 51393/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 
tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
185/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület K. B, lakos fellebbezését elutasítja, az adósságkezelési szolgáltatás 
megállapítását elutasító 3316/2/2010. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 
tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
186/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület M. E, lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 10485/2/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
187/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület N. S, lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 798/2/2010. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
188/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület S. Lné, lakos fellebbezését elutasítja, a gyógyszerutalvány 
megállapítását elutasító 185/2010. számú I. fokú határozatot helybenhagyja.  
(28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
189/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület S. Zné, lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását 
elutasító 8366/2010 számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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190/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület V. R, lakos fellebbezését elutasítja, a gyógyszerutalvány megállapítását 
elutasító 51601/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 

23. Fellebbezés a fiatal házasok első lakásvásárlását segítő önkormányzati támogatás 
iránti kérelem tárgyában 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
191/2010. (III.30.) önko. hat.  
A Képviselő-testület H. E. és Hné D. M. fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő 700.000.- 
Ft vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos jogorvoslati kérelmére, a támogatást 
elutasítja. (27 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 30 nap 
 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit sk.  
jegyző 

Dr. Derce Tamás sk. 
polgármester 

 
 
A kivonat hiteles 
Budapest, 2010. március 31. 
 
…………………………….. 
 


