
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2009. november 24-én (kedd) 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   Nagy István         
Belán Beatrix   Juhász László   Rádi Attila   
Boruzs András   Dr. Kató Balázs  Szabó Gábor     
Dr.Dabaus Fayez Kovács  Sándor  Szalma Botond  
Daróczi Lajos  Koronka Lajos  Dr. Trippon Norbert   
Dr. Derce Tamás   Kövecses Janka    Vasvári László    
Farkas István  Kósa Viktória    Wintermantel Zsolt    
Dr. Gergely Zoltán Légrádiné Nagy Klára    
Hladony Sándor   Marsal Géza       
(28 fő) 
 
           

Az ülésre később  érkezett: Mollóné dr. Balog Éva (17,30), Hock Zoltán (17,39) 
 
Az ülésről távol van: Dr. Kovács  László, Szalkai István, Pajor Tibor,  
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Vitáris Edit jegyző, 
Dr. Budaházy Gábor aljegyző, 
Verebély Gyuláné a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője 
Dr. Felleginé Major Katalin a Személyügyi Osztály vezetője 
Karmosné Hevele Mária, a Költségvetési Iroda vezetője 
T.Kovács Beáta az Adóigazgatási iroda vezetője 
Dr. Dallos Andrea a Jogi és Képviselői Iroda vezetője  
Dr. Márkus Györgyi Általános Igazgatási Osztály vezetője  
Lőrincz Mihály, a Városüzemeltetési Iroda vezetője,  
Királyné Kiss Erzsébet a Káposztásmegyeri Kirendeltség vezetője  
Marosi Csilla Okmányiroda vezetője 
Dobos Tiborné Szabálysértési Iroda vezetője 
Mike Józsefné, az Általános Igazgatási Iroda vezetője, 
Petruska Jenőné a Gyámhivatal vezetője 
Dr. Mihályi Zsolt a Lakásügyi Iroda vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda 
Somogyi Éva a Szociális Iroda vezetője 
Bedő József Újpesti Közterület Felügyelet Osztályvezetője 
Sirka Péter Piacfelügyelőség 
Márkus Erzsébet Építésigazgatási Iroda 
Jobbágy Tamás UV Zrt. vezérigazgatója 
Prófusz József,  
Moldván Tünde referens 
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Agócs Anita referens 
Fekete Róza referens 
Neufeld Györgyné referens 
Köblös Anita referens 
Horváth Dávid fotós 
A Média Kft. stábja 
 
   

Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 28 főben. Tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, hogy a napirendi pontok sorrendje a következőképpen módosul. A 
intézményvezetői állásra kiírt pályázók úgy nyilatkoztak, hogy a nyilvános tárgyaláshoz nem 
járulnak hozzá, ezért a meghívóban szereplő 13. napirendi pont lett az 1. és zárt ülés 
keretében kerül megtárgyalásra. Szintén zárt ülésen tárgyalják az eredeti 1. naprendi pontot, 
ami így a 2. lesz és a többi sorszám ennek megfelelően változik. 
 
464/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A képviselő testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Előterjesztés Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény vezetői álláshelyre 
meghirdetett pályázat tárgyában 

 
2. Javaslat intézményvezetők kinevezésére (helyszíni kiosztású anyag) 

 
3. Előterjesztés Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a 

Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2009. évi 
költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztatás tárgyában 

 
4. Előterjesztés folyószámlahitel tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 

 
5. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 

6. Előterjesztés karácsonyi szociális utalvány beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 

 
7. Előterjesztés köz- és díszvilágítási fejlesztési munkák elvégzése tárgyában 

közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

8. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítására  
 

9. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának 
módosítására  
 

10. Javaslat az „Őszi Fény” Integrált Gondozási Központ szervezeti és működési 
szabályzatának, szakmai programjának és mellékleteinek módosítására  

 
11. Javaslat az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye szervezeti és működési 

szabályzatának módosítására 
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12. Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal hajléktalan személyek nappali ellátására 2008. 
december 18-án kötött ellátási szerződés módosítására 

 
13. Előterjesztés a KMOP-2009-4.5.2. „szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztése és kapacitásának bővítésére kiírt pályázat tárgyában 

 
14. Egyebek 

( 28 igen) 
 
 
Napirend előtt:  
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, hogy elhunyt Petőcz Lajos „Újpestért” díjas 
képzőművész. A testület néma felállással adózik emlékének.  
 
 

Bizottsági tagcserék 
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet a KDNP frakcióvezetőjének Szalma Botond úrnak 
bizottsági tagcserékkel kapcsolatos kezdeményezéséről. Kérdés, hozzászólás nem lévén, 
felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 
 
465/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 az Újpesti Média Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságából 
visszahívja Sillye Gergelyt és helyére Szabára Lászlót delegálja; 

 az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Felügyelő Bizottságából visszahívja Szabára Lászlót 
és helyére Dreiszker Vilmost delegálja.  

(28 igen) 
 
Az 1. és 2. napirendi pont tárgyalását  a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja 
le. Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 466-470/2009.(XI.24.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 

3. Előterjesztés Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2009. évi 
költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztatás tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Elmondja, hogy költségvetési koncepció általában akkor kerül tárgyalásra, amikor még 
nagyon kevés információ áll a rendelkezésre a költségvetés megalkotásáról. Az idei évben 
jobb a helyzet, hiszen az Önkormányzatra vonatkozó adójogszabály módosítások zömében, 
már bekövetkeztek. Nagyságrendileg már lehet tudni, hogy a központi költségvetést mit fog 
az Önkormányzat számára biztosítani. Ez nagymértékben meghatározza a jövő évi 



 4 

gazdálkodás kereteit. Az idei évben bő 4 %-os, a jövő évben szűk 4 % -os inflációs rátával 
lehet kalkulálni, ami az Önkormányzat dologi kiadásainál, felhalmozásánál, fejlesztésénél 
nagyon fontos. A személyi jövedelemadó törvény módosítása jövő évtől hatályba lép. Ez azt 
jelenti, hogy az Önkormányzat dolgozói esetében, akik az átlag bruttó 200 ezer forint körül 
keresnek, bő 10-15 ezer forinttal havonta többet vihetnek haza. Az Önkormányzat 
költségvetésében ez nem fog direkt módon megjelenni. Pozitív hír, hogy a munkáltatói járulék 
összegét a Parlament csökkentette 32 %-ról 27 %-ra. Ez az Önkormányzat tekintetében 300 
millió forintos megtakarítást jelent. Eltörlésre került a tételes egészségügyi hozzájárulás, 
ebből 60 millió forint megtakarítása származhat az Önkormányzatnak. Ezen túlmenően a 
távhő ÁFA-jának a csökkentése. Ettől az Önkormányzat éves szinten 60 millió forintos 
megtakarítást vár. Ezek voltak a pozitív hírek. 
Nagy probléma, hogy a cafetéria juttatások megadóztatásra kerültek, attól függően, hogy 
milyen jellegű juttatásról van szó. Az Önkormányzat dolgozói jelenleg éves szinten 380 ezer 
forint/fő cafetéria juttatásban részesültek. Ha ez adóztatásra kerül, akkor át kell gondolni, 
hogy milyen összegben, és milyen jellegű hozzájárulást tud az Önkormányzat biztosítani. A 
központi költségvetésben a normatívák nagymértékben csökkennek. Az eredeti 
törvényjavaslat szerint 120 milliárd forintos elvonás terhelte volna az Önkormányzatokat a 
központi költségvetését szerint 2010. évben. Részint a különböző nyilatkozatoknak, részint 
bizonyos politikai erők törekvésének köszönhetően visszakerült a költségvetésbe mintegy 17 
milliárd forintos összeggel a kedvezményes étkezés, a minősített alapfokú oktatás és a két 
tannyelvű képzésre vonatkozó támogatás. Ez utóbbi azért fontos, mert Újpesten ez az 
angoltagozatos iskolát sújtotta volna.  
Most úgy kalkulálnak, hogy mínusz 600-700 millió forint fog megjelenni a központi 
támogatásoknál. Szintén rossz hír az ÁFA kulcsának 20 %-ról 25 %-ra történő növekedése, 
ami nagyon hátrányosan sújtja a dologi kiadásokat, a felhalmozási, fejlesztési kiadásokat, 
beruházásokat, és ez 240 millió forintos mínuszt jelent a költségvetésbe.  
Az Önkormányzat költségvetése nem csak állami támogatásokból áll össze, hanem jelentősek 
a helyi adó bevételek. Legfontosabb az iparűzési adó bevétel, ami bő 6 milliárd forintos 
nagyságrendet jelent éves szinten. Ebből könnyen kikalkulálható, ha gazdasági visszaesés 
miatt 10 %-os visszaesés következne be, akkor mínusz 600 millió forint, de ha csak 5 %-os a 
visszaesés, akkor is mínusz 300 millió forint csökkenés sújtja az Önkormányzatot. A 
gépjárműadó mértéke ugyan növekedett, de nem lehet tudni, hogy egy ilyen válságos időben a 
vásárlási hajlandóság hogy alakul, ezért növekedéssel nem javasolja, hogy kalkuláljanak, 
inkább szerény stagnálásra indokolt berendezkedni. Ugyan úgy, az építmény és telekadó, a 
helyi adók illetve a személyi jövedelemadó vonatkozásában is.  
A ma látható pozitív és negatív tényezőket összevéve úgy látszik, hogy nagyságrendileg 1,5 
milliárd forintos lyuk keletkezik a jövő évi költségvetésben. Vannak olyan feladatok, amik 
törvény szerint kötelezőek, és vannak olyanok, amiket a józan ész diktál. Ezekkel 
mindenképpen számolni kell és ezeknek a kiadását mindenképpen tervezni kell. 
A második sorban azok a kötelező feladatok vannak, amiről döntöttek, már szerződés van rá 
vagy futó, áthúzódó projekt. Minden, ami az alapfeladatok illetve a kötelezően vállalandó, 
már eldöntött feladatok fölött van, megfontolás tárgyát kell, hogy képezze. Újpest azon kevés 
Önkormányzat közé tartozik, mely mind a mai napig nem vett fel működési illetve olyan 
beruházási hitelt, ami megnehezítené a gazdálkodását, sőt ebben a ciklusban inkább 
visszafizette a korábbi időszakról áthúzódó beruházási hiteleit. Úgy gondolja, hogy a jövő év 
nagy prioritása, hogy az Önkormányzat továbbra is a saját lábán álljon.  
Becsatolásra került a ¾ éves pénzforgalmi mutató. A decemberi testületi ülésen a költségvetés 
módosításakor, a pénzforgalmi adatok és az előirányzatok egyensúlyba kerülnek és úgy 
gondolja, hogy akkor mindenféleképpen érdemi vitát indokolt lefolytatni. Könyvvizsgáló 
véleményezte és elfogadásra javasolta az anyagot.  
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Mollóné Balog Éva 17,30-kor megérkezett.  
 
Hock Zoltán 17,39-kor megérkezett.  
 
A Képviselő-testület létszáma 30 fő. 
 
 
Koronka Lajos 
Javaslata, hogy az alpolgármester úr szóbeli kiegészítését szó szerint csatolják az 
előterjesztéshez.  
 
Dr. Derce Tamás 
Polgármester úr egyetért vele.  
 
Bartók Béla 
Sötét és borús képet festett alpolgármester úr a jövőről. Elhangzott, hogy a következő évben 
1,5 milliárd forintos lyuk keletkezik a költségvetésben az idei évhez képest. Véleménye 
szerint ez a Kormány döntéseinek a következménye. Tudomása szerint még a költségvetést 
nem fogadták el, és úgy gondolja, hogy nem helyes, hogy kész tényként kezelik azokat a 
meghatározó döntéseket, amelyek súlyos következményekkel járnak Újpest számára. Arra 
kéri az Újpesti Képviselő-testületet, hogy határozzon olyan ügyekben, amelyben ugyan 
közvetlen döntési jogköre nincs, de nagyon fontos, hogy a véleményét kifejtse a Parlament 
döntéshozói számára. Egy határozati javaslatot fogalmaz meg, melyet felolvas a testületnek.  
 
Dr.Trippon Norbert 
Megtisztelőnek tartja, hogy összességében minden felszólaló egyetértett azzal, amit elmondott 
és reméli, hogy a költségvetés elfogadásakor is így lesz. Örömmel vette, hogy képviselő urak 
szó szerint szeretnék kérni a kiegészítését, de úgy gondolja, hogy erre nincs szükség. Bartók 
Béla úr arra hívta fel a figyelmet, ha FIDESZ Kormány lenne, akkor ilyen megszorítás nem 
érné az Önkormányzatot. Áprilisban Kormányváltás lesz, ebből az következik, hogy 
áprilisban az új Kormánytól lehet követelni, hogy adjanak többlettámogatást és ezért egy 
ezzel kapcsolatos határozati javaslatot szeretnek előterjeszteni.  
 
Dr. Derce Tamás 
Bartók Béla indítványa egy kiegészítő határozati javaslat. Először szavaznak az 
alapjavaslatról, utána a kiegészítő javaslatról. 
 
Dr.Trippon Norbert 
Felolvassa a határozati javaslatát, melynek a lényege, hogy minden Újpesti képviselő írjon alá 
most a Képviselő-testületi ülést követően egy nyilatkozatot arról, hogy amennyiben az ő 
pártja lesz a kormányerő Magyarországon, akkor áprilist követően több pénzt fognak kapni az 
Újpestiek. 
 
Dr. Derce Tamás 
Úgy gondolja, hogy alpolgármester úr indítványát az egyebek napirendi pont keretében 
tárgyalják meg. Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel először az alapjavaslatot. 
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471/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A Képviselő - testület megtárgyalta, és elfogadja a IV. Kerületi Önkormányzat és intézményei 
valamint a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési koncepcióját.  
(19 igen, 1 nem, 10 tartózkodás) 
Határidő: 2009. november 30. 
Felelős: Polgármester 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel a testületnek Bartók Béla képviselő úr beterjesztett kiegészítő javaslatát. 
 
472/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A Parlament előtt levő 2010. évi Költségvetési Törvény súlyosan sérti Újpest és az Újpesten 
élők érdekeit, valamint jelentős forráscsökkentést okoz Újpest önkormányzatának.  
Ezért Újpest Képviselő testülete úgy dönt, hogy arra kéri az újpesti parlamenti képviselőket, 
hogy ne támogassák, és ne szavazzák meg a törvényjavaslatot.  
(15 igen, 6 nem, 8 tartózkodás) 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

4. Előterjesztés folyószámlahitel tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
 

Dr.Trippon Norbert 
Kiegészítésében elmondja, hogy a likvidhitel tárgyában annyi a változás a tavalyi évhez 
képest, hogy év elejétől biztosítanak az Önkormányzat részére 2,5 milliárd forint likvidhitel 
keretet. Az euró alapú hitel kamata 1,5 %-ról 2,5 %-ra nő. A nemzetközi euró kamatláb, 
valamint a forint bankközi kamatláb is érdemben csökkent, ezért amennyiben felvennék a 
hitelt, akkor kedvezőbb pozíciókkal tehetnék mind a forint, mind euró alapon, mint ebben az 
évben tehették volna. Ismeretei szerint az Önkormányzat ebben az évben nem vett fel hitelt.   
 
Szalma Botond 
Úgy gondolja, hogy újra kéne tárgyalni a referencia kamatlábot és 1,5 %-ra vagy 1,75 %-ra 
kellene csökkenteni. Javasolja, hogy kötelezzék új eljárásra a Raiffeisen Bankot, mivel 
magasnak tartja a 2,5 %-os kamatot. 
 
Dr.Trippon Norbert 
Nem tartja magasnak a 2,5 %-ot. Úgy számolták, hogy a Raiffeisen Bank 1 %-kal jobb ebben 
a pozícióban.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
473/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Hitelszerződés folyószámlahitel biztosítására” 
tárgyában kiírt hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánítja. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a Raiffeisen Bank Zrt.-vel a szerződést 
kösse meg. (20 igen, 1 nem, 9 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. december 3. 
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5. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni, kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi 
fel a határozati javaslatot. 
 
474/2009. (XI.24.) 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. A fedezetet a 2010. évi költségvetés terhére előzetes 
kötelezettségvállalás biztosítja. (19 igen, 1 nem, 9 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
Dr.Trippon Norbert 
Tájékoztatja a testületet arról, hogy módosítania kell az előterjesztést, és ez vonatkozik a 
közvilágítással kapcsolatos előterjesztésre is, mivel november 1-én hatályba lépő Kormány 
rendelet miatt az értékelés szempontjait változtatni kellett. A rendelet szerint azt már nem 
lehet írni hogy a legalacsonyabb árajánlatot tevő a nyertes, hanem az összességében 
legkedvezőbb ajánlat nyerhet. Javaslata, hogy az ajánlattételi felhívás úgy módosuljon, hogy 
70 %-ban az ár, 20 %-ban a jótállás, 10 %-ban a számlázási rend kerüljön bele a 
szempontrendszerbe.      
 
Dr. Derce Tamás 
Megkérdezi a Képviselő-testületet, hogy az elhangzottak alapján visszavonja-e az előzőekben 
elfogadott határozatot. 
 
475/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
„Forgalomtechnikai beruházási munkák” tárgyában hozott 474/2009. (XI.24.) számú 
önkormányzati határozatát visszavonja. (30 igen) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
Dr. Derce Tamás 
Felkéri az alpolgármester urat, hogy az SZMSZ-nek megfelelően írásban terjessze elő a 
módosító indítványát. Szünetet rendel el. 
 

SZÜNET 
 
 
Dr.Trippon Norbert 
A szünetben elkészült az írásbeli módosító javaslat. Tájékoztatja a testületet, hogy ez a 
módosítás vonatkozik a forgalomtechnikai és a közvilágítással kapcsolatos ajánlattételi 
felhívásra is, ami a 4. és 6. napirendi pontokat érinti. Felolvassa a módosított határozati 
javaslatot.  
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Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel a módosító javaslatot. 
 
476/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Forgalomtechnikai 
beruházási munkák” tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja azzal, hogy az ajánlattételi 
felhívás IV. 2.1. pontja az alábbiak szerint módosul:  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint: 

Az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban                                                  70 
A teljes körű jótállás időtartama (év, maximális mértéke 5 év)                 20 
Fizetési határidő napokban (legalább 30, legfeljebb 120 nap)                   10 

 
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. A fedezetet a 2010. évi költségvetés 
terhére előzetes kötelezettségvállalás biztosítja. (20 igen, 1 nem, 8 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

6. Előterjesztés karácsonyi szociális utalvány beszerzése tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
477/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a karácsonyi szociális ajándékutalvány beszerzés 
tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének az ACCOR 
SERVICES Magyarország Szolgáltató Kft.-t (1075 Budapest, Kéthly Anna tér 1.), a 
következő legkedvezőbb ajánlattevőnek a Le Chèque Déjeuner Étkezési Utalvány Gyártó és 
Forgalmazó Kft.-t (1074 Budapest, Rákóczi út 70.) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel a szerződést kösse meg. (26 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. december 3. 
 
 

7. Előterjesztés köz- és díszvilágítási fejlesztési munkák elvégzése tárgyában 
közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Felhívja a figyelmet, hogy erre a napirendre is az a módosítás vonatkozik, amit az előzőekben 
ismertetett alpolgármester úr. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a módosított 
határozati javaslatot.  
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478/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzata részére köz és díszvilágítási fejlesztési munkák elvégzése” 
tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja azzal, hogy az ajánlattételi felhívás IV. 2.1. 
pontja az alábbiak szerint módosul:  

Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint  
Az alábbiakban megadott részszempontok szerint: 

Az ellenszolgáltatás nettó összege Ft-ban                                                  70 
A teljes körű jótállás időtartama (év, maximális mértéke 5 év)                 20 
Fizetési határidő napokban (legalább 30, legfeljebb 120 nap)                   10 

 
Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. A fedezetet a 2010. évi költségvetés 
terhére előzetes kötelezettségvállalás biztosítja. (19 igen, 1 nem, 9 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

8. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítására  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
479/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 479/2009. (XI.24.) 
számú határozatával, jóváhagyja az I. számú melléklet szerint a Szociális és Egészségügyi 
Intézmény alapító okirat módosító okiratát és a II. számú melléklet szerint a módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (29 igen) 
Felelős:  Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  2009. november 25. 
 
 

9. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 
 
 

Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
480/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 480/2009. (XI.24.) 
számú határozatával elfogadja a Szociális és Egészségügyi Intézmény módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát. (27 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  2009. november 25. 
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10. Javaslat az „Őszi Fény” Integrált Gondozási Központ szervezeti és működési 
szabályzatának, szakmai programjának és mellékleteinek módosítására  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
481/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 481/2009. (XI.24.) 
számú határozatával jóváhagyja az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ, módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szakmai programját, szervezeti és működési 
szabályzatát+mellékleteit. (26 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

11. Javaslat az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye szervezeti és működési 
szabályzatának módosítására 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
482/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat  Képviselő-testülete 482/2009. (XI.24.) 
számú határozatával jóváhagyja az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szervezeti és működési szabályzatát. (27 igen) 
Felelős:  Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő:  Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 
 

12. Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal hajléktalan személyek nappali ellátására 
2008. december 18-án kötött ellátási szerződés módosítására 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
483/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A Képviselő-testület jóváhagyja a 2008. december 18. napján hajléktalanok nappali ellátására 
a Twist Olivér Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítását, mely szerint az 
engedélyezett férőhelyek száma 40 fő. A Képviselő-testület a 2009. évi költségvetésben 
november 1-től biztosítja a hajléktalanok nappali ellátására folyósított önkormányzati 
támogatás és az emelt támogatási összeg különbözetét. (25 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
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13. Előterjesztés a KMOP-2009-4.5.2. „szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények 
fejlesztése és kapacitásának bővítésére kiírt pályázat tárgyában 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Nagy István 
Kiegészítésében elmondja, hogy az Önkormányzat csak ebben az egy bölcsődében tud új 
létesítményt létrehozni. Ebben az intézményben jelentkezik a legnagyobb igény arra, hogy a 
bölcsődei férőhelyek száma növelésre kerüljön. A határozati javaslatban az utolsó sorban az 
önrész összegénél egy tizedesvessző lemaradt. Ezzel a módosítással javasolja az elfogadását.    
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a módosított határozati javaslatot.  
 
484/2009. (XI.24.) önko. hat.  
Budapest, Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a KMOP-
2009-4.5.2. „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális 
fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” 
tárgyában benyújtandó pályázatot. A Képviselő-testület az önrész összegét 21.496.165,9 Ft-ot 
a 2010. évi költségvetésben biztosítja. (29 igen) 
Felelős:  Polgármester 
Határidő:  2009. december 1. 
 
 

14. Egyebek 
 

ÉPÍT Zrt. szerződésének meghosszabbításáról 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az ÉPÍT Zrt. közös tulajdona az Újpesti Önkormányzatnak és a Fővárosi Önkormányzatnak. 
Amennyiben az alapszerződés nem kerül meghosszabbításra, akkor ez év végén megszűnik. 
Márciusban az Önkormányzat hozott egy határozatot, amit a Fővárosnak is megküldtek, 
melyben az áll, hogy az Újpesti Önkormányzat érdekelt az ÉPÍT Zrt. további működésében. 
Miután tudomására jutott, hogy a Főváros már készített egy szerződést-tervezetet, levelet írt a 
Főpolgármesternek, melyben tájékoztatást kért a szerződés-tervezetről. Ezzel kapcsolatban 
három levél is íródott, mire a múlt hét csütörtökön válasz érkezett. Ebben az elküldött 
szerződés-tervezetben alapvetően két hiba található. Úgy fogalmaz a tervezet, hogy 
elfogadása esetén minden korábbi szerződés megszűnne.  
A másik nagy hiányossága, hogy a pénzügyi elszámolással kapcsolatos rész azt tartalmazza, 
hogy a szerződés ezen pontjáról később állapodnak meg. Információja szerint a Főváros úgy 
gondolja, hogy megkötik ezt az alapszerződést és ezután a két Önkormányzat, külön-külön 
köt egy szerződést az ÉPÍT Zrt-vel a szolgáltatások tekintetében. A Főváros  azt tervezi, hogy 
az eladott ingatlanokból befolyó összegből mindenki megkapja a neki járó részt, majd az 
ÉPÍT Zrt-nek visszaküldik és ebből finanszírozzák a működését. A döntéseket a két 
tulajdonosi bizottság, Újpesten a Gazdasági Bizottság hozná meg. Ez a megoldás teljesen 
ellentétes az eredeti elképzeléssel. Ma ismételten levelet írt a Főpolgármester úrnak, melyben 
javasolta, hogy az eredeti szerződést hosszabbítsák meg 2010. június 30-ig, hogy legyen kellő 
idő végigbeszélni az ügyet. Felolvassa a határozati javaslatát. Abban az esetben, ha a Főváros 
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nem hosszabbítja meg a szerződést, javasolni fogja a Képviselő-testületnek, hogy azonnali 
indítsák meg a végelszámolást, mert álláspontja szerint azt az összeget, ami most az ÉPÍT Zrt-
ben van, működésre el fogja használni a Főváros.  
 
 
Wintermantel Zsolt 
Az érvényben lévő megállapodások alapján azt a pénzt, ami az ÉPÍT Zrt-ben van, 
káposztásmegyeri fejlesztésekre kellene fordítani. Ez az összeg Újpestet illeti és jól láthatóan 
a Főváros abban érdekelt, hogy ott maradjon a pénzt és legalább a felét el tudja venni, ha fel 
nem éli működésben, ahogy erre Polgármester úr is utalt. Tájékoztatja a testületet arról, hogy 
érvényben van egy fővárosi döntés, miszerint az Önkormányzat felszólította a 
Főpolgármestert, hogy kezdjen érdemi tárgyalásokat Újpesttel, az ÉPÍT Zrt fenntartásával 
kapcsolatban. Elfogadásra javasolja Polgármester úr által felolvasott határozati javaslatot. 
Amennyiben igény van rá a három újpesti képviselő a csütörtöki közgyűlésre visz egy olyan 
javaslatot, ami ezzel a határozati javaslattal megegyezik, miszerint a Fővárosi Közgyűlés úgy 
dönt, hogy meg kívánja hosszabbítani ezt a szerződést azzal  határidővel, amit Polgármester 
úr javasol.  
 
 
Dr. Derce Tamás  
Most úgy látszik, hogy a Főváros nem kívánja a szerződést meghosszabbítani, és ki akarja 
vonni belőle a pénzt. Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztett 
határozati javaslatot. 
 
 
485/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az ÉPÍT Zrt. működését szabályozó, a Fővárosi 
Önkormányzattal kötött szerződés hatálya 2010. június 30. napjáig meghosszabbításra 
kerüljön.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó okiratok aláírására és a 
szükséges intézkedések megtételére. (29 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

Év végi jutalmazás 
 
 
Dr.Trippon Norbert 
A Polgármesteri Hivatal dolgozói számára ez évi munkájuk elismeréseként átlagosan egy havi 
jövedelemnek megfelelő jutalmat tudnak karácsony előtt folyósítani. A különféle intézmény 
vezetők esetében szintén átlagosan egy havi jutalmat tudnak adni. A közalkalmazottaknak az 
iskolákban, óvodákban, bölcsődékben a kiemelkedő munkavégzésért járó keresett 
kiegészítést, a minőségi bérpótléknak megfelelő jutalmat kívánnak biztosítani. Ezek a 
kiadások együttesen 140 millió forint plusz járulékai értékben terhelik meg az Önkormányzat 
költségvetését. Úgy gondolja, hogy ez az összeg nem fogja megbillenteni a költségvetés 
egyensúlyát. Most szóban, később a decemberi testületi ülésen a költségvetés módosítása 
keretében visszatérnek rá, és szavazatukkal is meg tudják köszönni az Önkormányzat 
dolgozóinak munkáját.  
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Wintermantel Zsolt 
Elhangzott, hogy a Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselők egy havi jutalmat kapnak, a 
közalkalmazottaknál és a vezetőknél átlagosan egy havi jutalom kerül folyósításra. Kérése, 
hogy a következő testületi ülésre kerüljön kiosztásra ennek a differenciálásnak a 
szempontrendszere.  
 
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a frakcióvezető urat, hogy az intézményvezetők jutalmáról az őket felügyelő 
alpolgármester dönt. Minden alpolgármestertől meg fogják kapja a tájékoztatót.  
 
 
 

FRAKCIÓSZÜNET 
 
 
 

Az Képviselő-testületi ülésről 18,37-kor távozott:  
Nagy István,  
Wintermantel Zsolt,  
Koronka Lajos,  
Balázs Erzsébet,  
Bartók Béla,  
Rádi Attila,  
Daróczi Lajos,  
Hollósi Antal,  
Hladony Sándor. (9 fő) 
 
A Képviselő-testület létszáma 21 fő. 

 
 
 
Költségvetéssel kapcsolatos javaslat 

 
 
Dr.Trippon Norbert 
Sajnálattal tapasztalta, hogy a FIDESZ frakció elment és nem várta meg a frakciószünet 
eredményét. Egy korábbi napirendi pont tárgyalásakor elhangzott, hogy vissza fognak térni 
arra a kérdésre, hogy mi lesz Újpest önkormányzati támogatásával. Felolvassa a 
megfogalmazott határozati javaslatot. 
 
 
Dr.Derce Tamás 
Nem támogatja a határozati javaslatot. Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a 
határozati javaslatot. 
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486/2009. (XI.24.) önko. hat.  
A Képviselő-testület felkéri a 2010. évi országgyűlési választásokat követően hivatalba lépő 
Kormányt, valamint az új Kormányt támogató parlamenti képviselőket, hogy a Költségvetési 
Törvény haladéktalan módosításával juttassanak érdemben több forrást az 
önkormányzatoknak, így Újpestnek is az eredetileg elfogadandó Költségvetési Törvényhez 
képest. 
A Képviselő-testület felkéri azon önkormányzati képviselőit, akik esetlegesen az új Kormányt 
támogató parlamenti képviselők lennének, hogy a fentiek figyelembevételével járjanak el. 
Amennyiben a Képviselő-testület kérése nem valósul meg, úgy haladéktalanul mondjanak le 
mind parlamenti, mind önkormányzati mandátumukról. (18 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Az elnök az ülést bezárja. 
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Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Dr. Derce Tamás  
polgármester 

 


