
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2009. március 31-én (kedden) 17.00 órai kezdettel a Polgármesteri  Hivatal  (Budapest, IV. 

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

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

     
Az ülésre később  érkezett:  Hock Zoltán (17,14) Kovács Sándor (17,14) 
 
 
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,  
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, 
Dr. Mihályi Zsolt a Lakásügyi Iroda vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda 
Balogh Angéla Piacfelügyelőség 
Márkus Erzsébet 
Prófusz József,  
Moldván Tünde, referens,  
Fekete Róza referens 
Köblös Anita referens 
Tolnai Attila referens 
Horváth Dávid, fotós 
A Média Kht.  stábja. 
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Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 30 főben.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Javaslatot tesz a napirend módosítására. Kerüljön előre az 1. és 2. napirendi pontként az 5. és 
a 6. pont. A 19. napirend legyen a 3. napirendi pont, továbbá javasolja, hogy az eredeti 
napirendben a 3. és 4. ponttal jelöltek a 4. 5. napirendek legyenek. 
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra a módosított napirendet. 

 
40/2009. (III.31.) önko. hat.  
A képviselő testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  

1. Indítvány benyújtása az Alkotmánybíróság részére 
 
2. Előterjesztés együttes, társulásos piacra lépéssel árkedvezményes földgázbeszerzés 

tárgyában. 
 

3. Előterjesztés az ÉPIT Zrt. 1996. szeptember 10-én kötött „Ingatlan- és térségfejlesztési 
együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” határidejének 
meghosszabbítása tárgyában. 

 
4. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 

működő óvodák csoportnyitásáról. 
 

5. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Aradi Óvoda és Csányi Óvoda, valamint a Karinthy Frigyes Általános 
Művelődési Központ Óvoda és Óceán Óvoda tagóvodásításáról 

 
6. Újpesti Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézmény vezetői álláshelyére kiírt 

pályázat elbírálása. 
 

7. A Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyére meghirdetett pályázat elbírálása.  
 

8. Előterjesztés az Újpesti Közterület – felügyeletről szóló rendelet megalkotása 
tárgyában  
 

9. Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
 

10. Javaslat a háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására. 

 
11. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának 

szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) számú rendelet módosítására. 
 

12. Az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve. 
 

13. Az Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzata. 
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14. Előterjesztés városüzemeltetési szolgáltatások tárgyában közbeszerzési eljárás 

megindításról. 
 

15. Előterjesztés önkormányzati intézmények felújítási munkái tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról 

 
16. Előterjesztés intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése tárgyában 

közbeszerzési eljárás megindításáról.  
 

17. Előterjesztés az Újpesti Piac és Vásárcsarnok takarítása tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 

 
18. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 

megindításáról.  
 

19. Előterjesztés a JMK és a Park Óvoda játszóterének átépítési munkái tárgyában 
közbeszerzési eljárás lezárásáról.  

 
20. Előterjesztés a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Szervezeti és 

Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában. 
 

21. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő közoktatási intézmények létszámtúllépéséről. 

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

ellátásokról szóló többször módosított 23/2003. (VII.16.) számú önkormányzati 
rendelet módosítására. 
 

23. Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó 
Közfoglalkoztatási Terve  

 
24. Egyéb 

 
25. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 

 
(30 igen) 
 
 
 
 

1.  Indítvány benyújtása az Alkotmánybíróság részére 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a 
határozati javaslatot.  
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41/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetését 
megalapozó egyes törvények módosításáról szóló 2006. évi CXXI. törvény 30. §-ának (3) 
bekezdése alkotmányellenességének utólagos vizsgálata és annak  – a meghozatala 
időpontjára visszamenőleges hatályú – megsemmisítése érdekében az Alkotmánybírósághoz 
fordul. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a beadvány előterjesztésére.  
(30 igen) 
Határidő: 15 nap 
Felelős: polgármester 
 
 
 

2. Előterjesztés együttes, társulásos piacra lépéssel árkedvezményes 
földgázbeszerzés tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatokat.  
 
 
42/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy az Önkormányzat helyett és nevében eljárva, a Budapesti Kerületek 
Önkormányzati Szövetsége felé kötelezettséget vállaljon a vezetékes földgáz beszerzése 
érdekében. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő: folyamatos  
Felelős:  polgármester 
 
 
43/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a 
Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetségén keresztül bonyolított közbeszerzési 
eljárásban a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetségének javaslata szerinti módon 
szerzi be az Önkormányzat és az általa fenntartott költségvetési szervek, valamint az egyes 
tagönkormányzatok kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társulások gázenergia 
szükségletét. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 
44/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a gázenergia-
beszerzésére irányuló közbeszerzési eljárása feladatait a Budapesti Kerületek Önkormányzati 
Szövetsége által kiválasztott bonyolítóra (szakértő-szervezet) bízza és gondoskodik a 
bonyolítási díj arányosan meghatározott mértékben való rendelkezésre bocsátásáról. 
(29 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  polgármester 
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45/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal 
arra, hogy a Budapesti Kerületek Önkormányzati Szövetsége által kiválasztott bonyolító 
(szakértő-szervezet) felé igény és előírás szerint a határidőket betartva közli a vezetékes 
földgáz igényét. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 

46/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
liberalizált energiapiacról való közös beszerzés előnyeinek kihasználása érdekében minden 
további szükséges döntést soron kívül meghoz, és minden felhatalmazást megfelelő időben 
megad a Polgármesternek. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő:  folyamatos  
Felelős:  polgármester 
 

 

47/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete vállalja, hogy a 
vezetékes földgáz közös beszerzésének fedezetét, költségvetési rendeletbe foglalva, megfelelő 
határidőben biztosítja, ideértve a közbeszerzési bonyolítóval kötendő szerződés fedezetét is. 
(29 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:  polgármester 
 
 
 

3. Előterjesztés az ÉPIT Zrt. 1996. szeptember 10-én kötött „Ingatlan- és 
térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” 
határidejének meghosszabbítása tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Az ÉPIT Zrt. Felügyelő Bizottsága is megtárgyalta, hogy az idei évben lejáró keretszerződést 
meghosszabbítják. Ezt a Gazdasági Bizottság is jóváhagyta. Információi szerint a Fővárosi 
Önkormányzatban újrakalibrálnak bizonyos körülményeket - az üzleti tervet, és a keret 
megállapodást is -, de erről még hivatalos információ nincs. Javasolja, hogy az eredeti tervnek 
megfelelően a keretszerződést hosszabbítsák meg 2010. december 31-ig. Álláspontja szerint 
ez az idő elég lesz arra, hogy a két tulajdonos megállapodjon az ÉPIT Zrt. jövőjéről. 
 
Wintermantel Zsolt 
Kérdése, hogy mit jelent, hogy újrakalibrálnak bizonyos körülményeket? 
 
Dr. Derce Tamás 
A kalibrálás nem szerepel a határozati javaslatban, 
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Pajor Tibor 
Nem fogadja el a határozati javaslatot, álláspontja szerint az ÉPIT Zrt. is fel kellene oszlatni. 
 
Dr. Derce Tamás 
Elmondja, hogy olyan szoros az összekapcsolódás a Főváros és az ÉPIT Zrt. között, hogy 
amennyiben feloszlatnák, az ott lévő közös tulajdonnal nem lehetne mit kezdeni. Több 
hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
48/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 1996. szeptember 10-én kötött „Ingatlan- és térségfejlesztési 
együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződést” 2010. december 31-ig 
meghosszabbítja. (27 igen, 1 tartózkodás, 1 nem) 
Határidő: azonnal 
Felelős: a polgármester útján a hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
    ÉPÍT Zrt. vezérigazgatója 

 
 
 

4. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő óvodák csoportnyitásáról. 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Belán Beatrix 
Tájékoztatásként elmondja, hogy ez az előterjesztés azért került kicsit korábban a testület elé, 
mert más a törvényi szabályozás és március 31-ig az ilyen jellegű döntéseket meg kell tenni. 
A valódi igények csak májusban jelentkeznek a beiratkozáskor. Úgy tűnik, hogy pici 
növekedés mutatkozik az óvodás korú gyerekek létszámának tekintetében, ezért várhatóan 
egy-két óvodai csoporttal többre lesz szükség. Kéri az előterjesztés támogatását. 
 
Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
49/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2009. (III.31.) 
számú önkormányzati határozatával előzetes engedélyt ad az Aradi Óvodában, illetve a 
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Napköziotthonos Óvodában történő óvodai 
csoportok megnyitására. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. augusztus 30. 

 
Hock Zoltán és Kovács Sándor megérkezett a Képviselő-testület létszáma 32 fő 
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5. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Aradi Óvoda és Csányi Óvoda, valamint a Karinthy 
Frigyes Általános Művelődési Központ Óvoda és Óceán Óvoda tagóvodásításáról 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot.  
 
50/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
fenntartásában működő Csányi Óvodát 2009. augusztus 31-től az Aradi Óvoda 
tagintézményeként működteti, valamint a fenntartásában működő Óceán Óvodát 2009. 
augusztus 31-től a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Óvoda tagintézményeként 
működteti. 
Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes alpolgármester útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. (21 igen, 4 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. augusztus 31. 
 
 
 

6. Újpesti Önkormányzat Szociális és Egészségügyi Intézmény vezetői álláshelyére 
kiírt pályázat elbírálása. 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 
 
 

Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a testületet, hogy a jelölt munkaviszonya csak április 30-ával szűnik meg, ennek 
megfelelően a határozati javaslatban 2009. április 1-ről május 1-re, 2014. március 31-ről 
április 30-ra módosul a kinevezés időtartama. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre van 
szükség. 
 
 
51/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szociális és Egészségügyi Intézmény 
intézményvezetőjévé H 12 közalkalmazotti besorolással 2009. május 1-jétől – 2014. április 
30-ig terjedő időtartamra Hajdicsné Pap Annát nevezi ki. (21 igen, 1 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. május 1. 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az újonnan megválasztott intézményvezetőnek, Hajdicsné Pap Annának gratulál és sok sikert 
kíván a munkájához. 
Elmondja, hogy Hajdicsné hozzájárult a nyílt tárgyaláshoz, ezért nem rendelt el zárt 
tárgyalást. Tekintettel arra, hogy a Szociális Foglalkoztató esetében nem nyilatkozott a jelölt, 
ezért zárt tárgyalást rendel el.   
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A továbbiakban  a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 52-54/2009. (III.31.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 

S Z Ü N E T 
 
 
 

8. Előterjesztés az Újpesti Közterület – felügyeletről szóló rendelet megalkotása 
tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
 
 

Dr. Trippon Norbert 
A decemberi Képviselő testületi ülésen döntött úgy a testület, hogy Újpest önálló Közterület 
Felügyeletet hozzon létre. A háttérszakmai egyeztetések lezajlottak, a Fővárosi Közgyűlés 
jóváhagyta a Közterület Felügyelet létrehozását, illetve a feladatok átadás-átvételéről szóló 
tervezetét. Ebben szerepel, hogy Újpest teljes közigazgatási területén az Újpesti Közterület 
Felügyelet járhat el, három kivételével, amit a Főváros fenntart magának. Ezek a kóbor ebek 
befogása, elszállítása, a másik a taxis drosztok, a harmadik a kerékbilincs alkalmazása. 
A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata arról szól, hogy a Közterület 
Felügyelet a Városüzemeltetési Osztálynak alárendelt irodaként kíván működni 2009. május 
01. napjától. 
 
Szalkai István 
A Fővárosi Önkormányzat Városrendészeti Bizottsága is megtárgyalta ezt a kérdést, és igen 
nagy vita alakult ki. A Fővárosban az utolsó előtti kerület vagyunk, akinek nem volt saját 
Közterület Felügyelete, míg a Fővárosnak 300 fős felügyelete van, mégsem működik 
sikeresen. A másik dolog, ami kiderült, hogy egy jó állatrendészetre lenne szükség, mert az 
állattartási kultúránk nem érte el azt a szintet, amire szükséges lenne. A kerékbilinccsel 
kapcsolatban úgy gondolja, el kéne gondolkodni azon, hogy esetleg idővel ezt a feladatot a 
kerület hatáskörébe kellene vonni.  
 
Pajor Tibor 
Elmondja, hogy már két éve szorgalmazza a Közterület Felügyelet felállítását, ami úgy tűnik, 
most végre  megtörténik és csaknem a rendőrséggel azonos jogkörökkel rendelkeznek majd a 
felügyelők.  
A 3. §-ban található a Közterület Felügyeletnek egyik kötelezettsége, mégpedig, hogy a 
tárgyévet követő február 28-ig írásban számoljon be a tevékenységéről. Fontosnak tartaná és 
nem feltétlen rendelet-módosítással, hogy a felügyelet részéről rendszeresen a Közbiztonsági 
Bizottság ülésein vegyen valaki részt. Sok megkeresés érkezik a lakók részéről a képviselő 
felé, és így élőszóban tudnának tájékoztatást adni és a lakók kéréseit továbbítani.  
Úgy gondolja, hogy fél év-év múlva gyakorlatilag egy nyereségesen működő társaság lehet.  
 
Dr. Derce Tamás 
Álláspontja szerint a Közterület Felügyeletnek a testület felé kellene beszámolnia. 
 
Dr. Trippon Norbert 
El tudja fogadni azt a felvetést, hogy a Képviselő testületnek számoljon be a Közterület 
Felügyelet. Véleménye szerint semmi akadálya, hogy a Közbiztonsági Bizottság által történő 
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megtárgyalást követően a testület elé kerüljön. Ennek megfelelően terjeszti elő az 
alapjavaslatot. Egyetért Pajor Tibor képviselő felvetésével, hogy a Közterület Felügyelet 
vezetője a hatáskörrel rendelkező bizottság minden ülésén vegyen részt. Álláspontja szerint 
ezt rendeletben nem indokolt foglalni, ugyanakkor azt gondolja, hogy ez egy természetes 
elvárás.  
Valóban a legtöbb információ arról érkezik, hogy a közterület felügyeletek önfenntartóan 
tudnak működni, de úgy véli, hogy, a Közterület Felügyelet nem arról szól, hogy bírságoljon, 
hanem arról, hogy rendet tegyen. Egy Újpest nagyságú város esetében 20 és 30 fő között 
kellene a minimum létszámot megállapítani, amit valamikor 2010-1011 körül el kellene érni. 
Véleménye szerint nem mindegy hogy a Közterület Felügyelet mire helyezi a hangsúlyt, mert 
a bizottságban kell megtárgyalni, hogy a mi kerüljön a munkája fókuszába, mi az, ami 
társadalmilag a leghasznosabb.  Úgy gondolja, hogy a Közterület Felügyelet létrehozása 
pártoktól függetlenül közös cél. 
 
Dr. Derce Tamás  
A Képviselő testület nem jogosult arra, hogy szabályozza, a hivatal melyik dolgozója milyen 
bizottsági ülésen vegyen részt. Több hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati 
javaslatokat. 
 
 
55/2009. (III.31.) önko. hat.  
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Közterület-felügyeleti feladatok 
átadás-átvételéről szóló Fővárosi Önkormányzattal kötendő megállapodást és felhatalmazza a 
polgármestert annak aláírására. (29 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. április 30. 
 
 
56/2009. (III.31.) önko. hat.  
Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a hatáskörrel 
rendelkező alpolgármesteren keresztül a Közterület-felügyelet felállításával kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. április 30. 
 
Dr. Derce Tamás  
Felteszi szavazásra a módosított rendelet tervezetet és felhívja a figyelmet, hogy minősített 
többségre van szükség. 
 
 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló 
rendelet-tervezetet megtárgyalta és a 10/2009. (IV.03.) számú rendeletét megalkotja.  
(29 igen) 
 
 
 

9. Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 
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Dr. Derce Tamás 
Előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot. 
 
57/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az előterjesztés szerint módosítja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A módosítás alapján 2009. május 1. hatállyal megkezdi működését a Városüzemeltetési 
Osztály keretein belül az Újpesti Közterület-felügyelet iroda jogállásban. (28 igen, 1 nem) 
Felelős: a végrehajtás, és kihirdetés tekintetében a Polgármester útján a Jegyző 
Határidő: 2009.május 1. 
 
 
 

10. Javaslat a háziorvosi ellátás feltételeinek javítását elősegítő támogatásról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A képviselő testület a költségvetésben 30 millió forintot különített el a háziorvosi ellátás 
feltételeinek javítására. Ennek a rendeletnek a hatálya kiterjed a területi ellátási 
kötelezettséggel bíró felnőtt és gyermek háziorvosokra. Ők jogosultak pályázni a mindenkori 
költségvetésben részükre elkülönített összegre. Az Önkormányzatnak annyi elvárása van a 
háziorvosokkal szemben, hogy a támogatási összegnek legalább az 50 %-át fejlesztésre, 
eszközbeszerzésre fordítsák. Felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet tervezetben azért nincs 
összeg beleírva, mert bármelyik évi költségvetésben, ha módosul a támogatási összeg, akkor 
más paraméterek lesznek. Javasolja a rendelet tervezet elfogadását. 
 
Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet és felhívja a figyelmet, hogy 
megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
 
Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a háziorvosi ellátás 
feltételeinek javítását elősegítő támogatásról szóló Rendelet-tervezetet megtárgyalta melyet 
elfogad, és ezzel megalkotja a 11/2009. (IV.03.)  számú önkormányzati rendeletét. (29 igen) 
 
 
 

11. Javaslat a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának 
szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) számú rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
 
Dr. Trippon Norbert 
Elmondja, hogy a gazdasági válság az újpesti kisvállalkozásokat is nagyon nagymértékben 
sújtja és a jövőben ez még sajnos fokozódni fog. Javasolja, hogy egy három pilléren nyugvó 
kisvállalkozás támogatói program kerüljön elfogadásra.  
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Az egyik pillér a költségvetésben megszavazott 30 millió forintos keretösszeg. A második 
pillérben, nem javasolja emelni az Újpesti Piac és vásárcsarnok bérleti díjait, az 
üzlethelyiségek bérleti díjait és a pavilonok bérleti díját sem. Úgy gondolja, hogy ezzel az 
infláció káros hatásától megvédik a kisvállalkozókat, annak ellenére, hogy ez komoly bevételi 
kiesést jelent az Önkormányzatnak.  
A harmadik pillérről ez a rendelet tervezet szól. Az előterjesztés első pontjában látható, hogy 
a szerződéskötési díjakkal komoly problémák vannak. Minden megkezdet év után egyhavi 
bérleti díjat ki kell fizetni a vállalkozónak. Sajnos a helyiségeink gyakran leromlott 
állapotúak, felújítást igényelnek és ez komoly kiadást jelent. A méltányossági kérelmek 
jelentős része a szerződéskötési díjak alóli mentesítést, mérséklést célozza meg. A rendeletben 
egy olyan kedvezmény került beépítésre, melyben a vállalkozó eldöntheti, hogy a 
szerződéskötési díjat egy összegben, vagy csak a felét fizeti ki, és a fennmaradó részt az 
aktuális kamattal éves részletben. A másik gyakori kérelem a bérleti díj mérséklésére irányul. 
Alapjavaslat, hogy amennyiben pályázaton nem sikerült bérbe adni egy helyiséget és 
pályázaton kívül kerül bérbeadásra, akkor 20 %-kos kedvezményt biztosít a bérleti díjból. 
Értelemszerűen nem csak a bérleti díj, hanem a szerződéskötési díj is 20 %-kal csökken, 
hiszen a kettő egymás függvénye. A harmadik pillér, a nehezen hasznosítható helyiségek 
kiadásának kedvezményeit tartalmazza. Az első évben a bérleti díj 10 %-át, a második évben 
a 60 %-át és a harmadik évtől a 80 %-át kell a bérlőnek megfizetni. Javasolja a rendelet 
tervezet elfogadását. 
 
Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet és felhívja a figyelmet, hogy 
megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
 
Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a nem lakás céljára 
szolgáló helyiségek bérletéről és bérbeadásának szabályairól szóló 26/2004. (X.07.) számú 
Rendelet módosítására tett javaslatot megtárgyalta, melyet elfogad, és ezzel megalkotja a 
12/2009. (IV.03.)  számú önkormányzati rendeletét. (28 igen) 
 
 
 

12. Az Önkormányzat 2009. évi közbeszerzési terve. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot.  
 
 
58/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező Budapest Főváros IV. 
kerület Újpest Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét elfogadja.  
(27 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
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13. Az Önkormányzat új Közbeszerzési Szabályzata. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Wintermantel Zsolt  
Aggályosnak tartja, hogy a Bíráló Bizottságokat az Aljegyző hívja össze, jelöli ki a tagjait, de 
csak a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közül. Úgy tudja, eddig az volt a gyakorlat, hogy 
aki a kiírással kapcsolatban szakértelemmel, információval bír az érintett intézmények 
részéről, az is tagja volt a bizottságnak. Jelen pillanatban a Képviselő testület tagjai nem 
vehetnek részt a bizottság munkájában, mert a jelenlegi szabályzat kifejezetten rendelkezik 
arról, hogy kik azok, akik részt vehetnek a Bíráló Bizottság ülésein, de a végső döntést a 
Képviselő testületnek kell meghoznia. Nem tartja helyesnek, ezért azt a megoldást javasolja, 
hogy a Polgármester jelölje ki a bírálásban résztvevő személyeket. Amennyiben a Képviselő 
testületre testálják ezt a feladatot, akkor a rendeletet is módosítani kell hozzá.  
 
Dr. Derce Tamás 
Nem értene egyet azzal, ha a Polgármester hatáskörébe kerülne a Közbeszerzések tárgyában 
való döntés, mivel úgy gondolja, hogy a Képviselő testületnek kellene dönteni. Nem lát 
ellentmondást abban, hogy a hivatal vesz részt az előkészítésben.    
 
Dr. Trippon Norbert 
Frakcióvezető úr által elmondottakat logikus felvetésnek tartja, de nem ért vele egyet. 
Álláspontja szerint jó dolog, hogy a közbeszerzések előkészítésével, erre felkészült 
szakember, jelen esetben Aljegyző úr foglalkozik, kizárólag szakmai szempont szerint. 
Elmondja, hogy az eljárásokba végig be van vonva az érintett intézmény. A központosított 
közbeszerzéssel kapcsolatban elmondja, hogy nem lát kifogást abban, hogy a köztisztviselők 
vesznek részt az eljárásban. Helyesnek tartja, hogy a végén a Képviselő testület dönt a 
kiírásról, és a végső döntést is a testület hozza meg, olyan alapon, hogy az Önkormányzat 
legfőbb döntéshozó szerve a Képviselő testület. A közbeszerzési eljárások a nyilvánosság 
lehető legszélesebb bevonásával történnek.  
 
Wintermantel Zsolt 
Módosító javaslata, hogy a Képviselő testület tagjai is vehessenek részt a Bíráló Bizottság 
ülésein.  
 
Dr. Derce Tamás  
A Hivatalból képviselő Jegyző útján és az illetékes Alpolgármester útján kérhet 
felvilágosítást. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Emlékei szerint a 2006-os Önkormányzati választások után került elfogadásra a 
Közbeszerzési Szabályzat. A frakcióvezető úr igennel szavazott és akkor nagyon jó volt az a 
szabályozás. Nem érti, hogy miért változott meg az álláspontja. 
 
Wintermantel Zsolt 
Az akkor elfogadott szabályzat arra adott lehetőséget, hogy a központosított közbeszerzésben 
az intézményeknek a delegáltjai, szakértői jelen legyenek, és ez módosításra került. Ezért 
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tartja fontosnak, ha kizárásra kerülnek azok az intézmények az előkészítő munkából, akik a 
legfontosabb adatokkal rendelkeznek, legalább rálátási kontrolt kellene biztosítani. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Alapjavaslatként előterjeszti, hogy amennyiben Aljegyző úr úgy gondolja, akkor az érintett 
beszerzést igénylő intézmény részéről bevonhat az eljárásba szakembert, és ez kerüljön a 
szabályzatba rögzítésre. 
 
Dr. Derce Tamás  
Először Wintermantel frakcióvezető úr módosító javaslatát teszi fel szavazásra a Képviselő 
testületnek. 
 
59/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető módosító indítványát – 
miszerint az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzat II. fejezetének 3. pontja 4. 
bekezdésében, a Bíráló Bizottság ülésein részt vevők felsorolása egészüljön ki a Képviselő 
testület tagjaival -, 8 igen, 2 nem, 15 tartózkodással elutasítja. 
 
Dr. Derce Tamás  
Az alapjavaslatot teszi fel szavazásra. 
 
60/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező „Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát” 2009. április 1-jei 
hatállyal elfogadja, egyúttal a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 
377/2007 (XII. 18.) sz. határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát hatályon kívül 
helyezi. (19 igen, 3 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

14. Előterjesztés városüzemeltetési szolgáltatások tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításról. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Trippon Norbert 
Az elmúlt esztendőben a közbeszerzéssel kapcsolatban számos kritika érkezett, ezért arra az 
álláspontra jutottak, hogy mindent közbeszerzési eljárással szereztetnek be. A 
városüzemeltetési feladatoknál egy egységár gyűjtemény alapján lehet ajánlatot tenni. Ez éves 
szinten nettó 75 millió forint, ezért a becsült érték két évre nettó 150 millió forint. Az 
előterjesztés részletezi a munkanemenkénti bontást. 
 
Pajor Tibor  
Nem érti többek között, hogy miért kell közbeszereztetni 6 db zászló telepítését, Környezeti 
károk felmérése elszámolása 24 alkalom/év, ez mit jelent? Miért kell közbeszerzési eljárással 
beszerezni a muskátli tartókat, mikor eddig ezt is le tudtuk házilag gyártani és a Szociális 
Foglalkoztatónak pedig nincs munkája. Nem támogatja az előterjesztést. 
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Wintermantel Zsolt 
Egyetért azzal, ha valami eléri a közbeszerzési értékhatárt, akkor nem tehet mást az 
Önkormányzat, mint, hogy kiírja a közbeszerzést.  Véleménye szerint a szakfeladat tételeiből 
hiányoznak adatok. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Nagyon sokféle munka van és nem biztos, hogy ezeket mind el kell végezni, ez egy lehetőség, 
egységár gyűjteményt kértek be, mely egy keretet jelent. A szakfeladatokból hiányzó tételek 
azért nincsenek benne, mert azokra általában érvényes szerződés van. Hangsúlyozza, hogy 
mindent meg kell közbeszereztetni, ami eléri az értékhatárt. 
 
Dr. Derce Tamás 
Pajor képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy törvény írja elő, hogy ami 
eléri az értékhatárt, azt meg kell közbeszereztetni. Nem gomb megnyomása törvénysértésre 
buzdítja a Képviselő testületet. 
 
Wintermantel Zsolt 
Pajor képviselő úr hozzászólásában elmondta, hogy abban az esetben, nem kell közbeszerzési 
eljárást kiírni, ha ezeket a feladatokat az Önkormányzat a saját szervezetein keresztül ellátja.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
61/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Városüzemeltetési 
szolgáltatások megrendelése” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. (25 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
 

15. Előterjesztés önkormányzati intézmények felújítási munkái tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Elmondja, hogy eddig az Önkormányzat az intézmény felújítási munkálatokat az Újpesti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel látta el. A tavalyi évben sok kritika érte ezt az eljárást, ezért úgy 
gondolja, hogy ebből se legyen vita, ezekre a munkákra is közbeszerzési eljárás kiírását 
javasolja. Annak érdekében, hogy ne kelljen minden évben újra kiírni a közbeszerzést, jelen 
előterjesztés kettő évre vonatkozik, nettó 300 millió forintos becsült értékkel. Az 
Önkormányzat még nem tudja pontosan, hogy ebben az esztendőben és a következő évben 
mit kíván felújítani, ezért nem a konkrét munkákra, hanem egységárgyűjteményre van 
alapozva a közbeszerzési kiírás. Amikor a Gazdasági Bizottság és az érintett 
intézményvezetők elhatározzák, hogy mi az amit fel kell újítani, akkor az Önkormányzatnak a 
munkanemeknek megfelelő egységárakat és az ennek megfelelő munkát kell csak lehívnia 
ebből a gyűjteményből.   
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Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
62/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Önkormányzati 
intézmények felújítási munkái” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. (25 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

16. Előterjesztés intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése 
tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot.  
 
 
63/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Intézményi 
játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése” tárgyában az ajánlattételi felhívást 
jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, 
valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. (25 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

17. Előterjesztés az Újpesti Piac és Vásárcsarnok takarítása tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot.  
 
 
64/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az „Újpesti Piac és 
Vásárcsarnok takarítása” egyszerű közbeszerzési eljárás tárgyában a határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
(25 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő: eljárást lezáró döntés meghozataláig folyamatos 
Felelős: Polgármester 
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18. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot.  
 
65/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Forgalomtechnikai 
beruházási munkák” tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. (25 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

19. Előterjesztés a JMK és a Park Óvoda játszóterének átépítési munkái tárgyában 
közbeszerzési eljárás lezárásáról.  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Wintermantel Zsolt 
A legutóbbi testületi ülésen nagy örömmel fogadtuk, hogy pályázaton 250 millió forintot 
nyert az önkormányzat ennek a két intézménynek a felújítására. A munkálatok két részből 
tevődnek össze a kertészeti parképítési munkákból és az épület felújításából. Kérdése, mi van 
akkor, ha az építési munkákra nem lesz elég a most elkölteni kívánt összeg után fennmaradó 
keret. Saját részt kell a pályázathoz tenni, és akkor költségvetést kell módosítani, vagy mi a 
technikája ennek? 
 
Dr. Trippon Norbert 
Valóban két részből áll a közbeszerzés. Az egyik az udvar átépítés, amiről most döntünk, a 
másik az épület felújítása. Vélelmezi, ha az egész bekerülési költség meghaladná azt az 
összeget, ami a pályázatban szerepel, akkor a különbözetet az Önkormányzatnak kell 
kiegészíteni. 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
66/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
által kiírt, a JMK és a Park Óvoda játszóterének átépítési munkái tárgyában kiírt nemzeti nyílt 
közbeszerzési eljárás nyertesének a Pannon Park Forest Parkfenntartó és Parképítő Kft.-t 
(1097 Budapest, Kén u. 6.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a 
nyertes ajánlattevővel kösse meg. (20 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2009. április 16. 
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20. Előterjesztés a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ Szervezeti és 
Működési Szabályzatának elfogadása tárgyában. 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot, és felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre van 
szükség.  
 
 
67/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
67/2009. (III.31.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyja a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ Szervezeti és Működési Szabályzatát. (27 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. április 10. 
 
 
 

21. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási intézmények létszámtúllépéséről. 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot.  
 
68/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 68/2009. (III.31.) 
számú önkormányzati határozatával úgy dönt, hogy az alábbi osztályok/csoportok 
létszámtúllépésére ad engedélyt a 2008/2009-es nevelési évben: 

Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium elsős osztályában 27 főre, másodikos 
osztályában 27 főre. 
Karinthy Frigyes ÁMK Napköziotthonos Óvoda 2. csoportjában 28 főre, 5. csoportjában 
27 főre. 

(27 igen) 
Felelős:  Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. április 1. 
 
 
 

22. Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott 
szociális ellátásokról szóló többször módosított 23/2003. (VII.16.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
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Dr. Hollósi Antal 
Törvénymódosítás kapcsán kötelezően átvezetendő feladatokat tartalmazz ez az anyag. Ennek 
megfelelően a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra 
javasolja a testületnek.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a rendelet tervezetet 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 13/2009. (IV.03.)  számú rendeletet. (27 igen) 
Felelős:   kihirdetés tekintetében a Jegyző 
Határidő: képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 
 

23. Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó 
Közfoglalkoztatási Terve  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 

Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Dr. Hollósi Antal 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
testületnek. 
 
 
69/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, és 
elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2009. évre vonatkozó 
Közfoglalkoztatási Tervét. (28 igen) 
Felelős:   Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 
 

24. Egyéb 
 

MÉDIA Kht. 
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a Képviselő testületet arról, hogy a MÉDIA Kht. egy idézést kapott, mely sajtó 
helyreigazítási polgári peres eljárásról szól. Három képviselő Wintermantel Zsolt úr, Bartók 
Béla úr és Hladony Sándor úr sajtó-helyreigazítás tárgyában beperelte a MÉDIA Kht.-t. 
Álláspontjuk szerint a Polgármester, Dr. Trippon Norbert alpolgármester úr és Pajor Tibor 
képviselő úr nem a valóságnak megfelelően nyilatkozott és ezért kérték a bíróságot, állapítsa 
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meg, hogy sajtóvétséget követtek el és kötelezze a MÉDIA Kht-t a helyreigazításra. A 
tárgyalás ma délután 14 órakor zajlott le és kizárólag ennek tényéről szeretné a testületet 
tájékoztatni. Ez az első fokú ítélet, amit kihirdettek, de még nincs leírva. 
 
Dr. Kató Balázs 
A felperesek 13 pontban kértek sajtó-helyreigazítást. Ebből 3 kérdésben a felperesek 
képviselője elállt a keresetétől, mert ő is úgy ítélte meg, hogy alaptalan. A maradék 10 
kérdésből a bíróság úgy döntött, hogy 8 kérdésben a kérelmet elutasítja, mert nem találta 
megalapozottnak. Kettő kérdés vonatkozásában a felperesek kérelmét átfogalmazva és egy 
sokkal szűkebb körben elrendelte a helyreigazítást. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalási 
rendjével kapcsolatban egy mondatot kell majd az újságnak lehozni, amennyiben az ítélet 
jogerős lesz. Másrészt Pajor Tibor képviselő úr egyik mondatával kapcsolatban apró 
pontosítást rendelt el. Ugyanakkor a bíróság megállapította, hogy a három képviselő döntő 
mértékben pervesztes lett, ezért őket kötelezte 33.500 forint megfizetésére, a MÉDIA Kht.-t 
4.500 forint megfizetésére, mert ők döntő mértékben pernyertesek lettek. 
 
Wintermantel Zsolt 
Kifogásolja, hogy nem jogerős döntésről tájékoztatást ad a Képviselő-testület egyik 
képviselője. Kérése, hogy amikor a per jogerősen lezárul, akkor annak a teljes indoklásáról is 
tájékoztatást kér, mert úgy gondolja, hogy nem volt teljes körű és pontos Kató úr 
tájékoztatása.  
 
Dr. Derce Tamás 
Természetesen teljes körű tájékoztatást adunk. 
 
 

Sportlétesítmény felújítási pályázat 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Szalkai István 
Kérdése, hogy a sportburkolat mit jelent. 
 
Belán Beatrix 
Kérdésre válaszolva elmondja, hogy a sportburkolat típusa jelenleg linóleum. 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 
70/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy az Önkormányzati 
Minisztérium által kiírt sportlétesítmény felújítási pályázaton el kíván indulni és 
felhatalmazza a polgármester útján az illetékes alpolgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. április 24. 
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A bölcsődék és közoktatási és köznevelési intézmények infrastrukturális 
fejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerezése támogatás igénybevételének 
részletes feltételeiről szóló pályázathoz önkormányzati önrész biztosítása  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Szalma Botond  
Kérdése, hogy mire fogjuk használni a közösségi buszt, és miért pont ezek az iskolák és 
óvodák fogják használni? 
 
Belán Beatrix 
Tekintettel arra, hogy a pályázatnak ez a hivatalos kiírása és címe, de a konkrét pályázat 
ebben az esetben hat intézmény infrastrukturális felújítására vonatkozik és semmilyen buszról 
nincs szó. Hat olyan intézménynél az infrastrukturális fejlesztésre szeretnének pályázni, 
amely intézmények az idei felújítási keretbe várhatóan nem férnek bele.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
71/2009. (III.31.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy: 
- Támogatja „a bölcsődék és közoktatási és köznevelési intézmények 

infrastrukturálisfejlesztése, valamint a közösségi buszok beszerezése támogatás 
igénybevételének részletes feltételeiről” szóló pályázaton való részvételt.   

-  A pályázat kedvező elbírálása esetén a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az 
Angol Tagozatos Általános Iskola, a Szűcs Sándor Általános Iskola, a Megyeri Úti 
Általános Iskola, a Csányi Óvoda, a Vörösmarty Tagóvoda és a Liget Óvoda kerüljön 
fejlesztésre.  

- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatást (önrészt) 30 millió forintot költségvetésében biztosítja.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.  
(26 igen 1 tartózkodás) 
Felelős:   Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
    Belán Beatrix alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

Fügeiné Kondrát Éva Budapest, IV. ker. Csokonai u. 8. fsz./7. szám alatti lakos 
lakásvásárlás iránti kérelme. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Nem javasolja a vagyon elidegenítést ebben az esetben. 
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Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a 2. határozati javaslatot. 
 
72/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő Testület a Budapest, IV. ker. Csokonai u. 8. fsz./7. szám alatti lakást nem kívánja 
értékesíteni. (28 igen, 1 nem) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 30 nap 
 
 
Vitáris Edit 
Tájékoztatja a Képviselő testületet arról, hogy megkezdődött a felkészülés az Európai 
Parlamenti választásra. Április 8-tól kezdi meg a Választási Iroda munkáját az új Városháza 
III. emeleti tárgyalójában.  
 
Szalkai István 
Arról tájékoztatja a testületet, hogy benyújtott a Fővároshoz egy képviselői módosító 
indítványt, ami 750 millió forintos átcsoportosítást tartalmaz. 500 millió forint erejéig az 
eredeti megállapodást, 200 millió forint erejéig költöztetés költségét, a kórházhoz tartózó 
irányító egységek áttelepítését a Károlyi Kórházba és 50 millió forint erejéig egy új digitális 
ernyőképszűrő állomás telepítését.  
 
 
A továbbiakban  a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 73-78/2009. (III.31.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
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jegyző 
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polgármester 

 


