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K I V O N A T 
 

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  zárt  ülés jegyzőkönyvéből. 
 
 
 
 

7. A Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyére meghirdetett pályázat elbírálása.  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
52/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Szalma Botond képviselő módosító indítványát – 
miszerint a Foglalkoztatáspolitikai Bizottság a következő ülésig vizsgálja meg, hogy a 
Szociális Foglalkoztatót az Újpesti Önkormányzat tartsa-e fenn a továbbiakban, ha igen 
milyen formában, - 11 igen, 17 nem és 1 tartózkodással elutasította. 
 
 
53/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető módosító indítványát - 
miszerint a vezetői kinevezést 1 évre javasolja, – 12 igen, 17 nem, szavazati aránnyal 
elutasította.  
 
 
54/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az MSZP frakció Juhász László frakcióvezető által 
benyújtott módosító indítványát – miszerint Szociális Foglalkoztató vezetői álláshelyre kiírt 
pályázatot eredményesnek nyilvánítja, és vezetői teendőinek ellátásával H11 közalkalmazotti 
besorolással 2009. április 1-től - 2014. március 31-ig terjedő időtartamra Szokira Anikót 
bízza meg – 17 igen, 3 nem, 1 tartózkodással elfogadta. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
A továbbiakban  a Képviselő-testület  nyílt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
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25. Napirendi pont 
Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
 
73/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület E. Iné Budapest, 1046 Budapest, Káposztás-megyeri út 13. 3/13. 
szám alatti lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását elutasító 
3359/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
74/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület K. Gyné 1045 Budapest, Nyár u. 26. 1/9. szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, a gyógyszerutalvány megállapítását elutasító 4668/2009. számú I. 
fokú határozatot helybenhagyja. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
75/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület K. Zné Budapest, 1044 Budapest, Kálvin J. u. 34.  szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását elutasító 2807/2009. számú I. fokú 
határozatot helybenhagyja. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
76/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület B. Iné Budapest, 1048 Budapest, Megyeri út 207/A. 2/1. szám alatti 
lakos fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély megállapítását elutasító 2053/4/2009. számú 
I. fokú határozatot helybenhagyja. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 
77/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület L. K. 1041 Budapest, Lőrinc u. 30. fsz. 3. szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, az adósságkezelési szolgáltatás megállapítása ügyében az eljárást 
megszüntető 30579/2/2008. számú végzést helybenhagyja. (29 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: A polgármester útján, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
Határidő: azonnal 
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Lakásbérbeadás iránti kérelem. 
 
 
78/2009. (III.31.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy B. M., B. P. B., és B. M. A. részére - határozott egy éves 
időtartama szólóan - lakást biztosít. (30 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
 

 
Kmft. 

 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit sk  
jegyző 

Dr. Derce Tamás sk. 
polgármester 

 
 
 
A kivonat hiteles 
Budapest, 2009. április 01. 
 
…………………………….. 


