
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2009. október 27-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   Pajor Tibor 
Boruzs András   Dr. Kató Balázs  Rádi Attila     
Dr.Dabaus Fayez Kovács  Sándor  Szabó Gábor   
Daróczi Lajos  Koronka Lajos  Szalma Botond   
Dr. Derce Tamás   Kövecses Janka    Dr. Trippon Norbert    
Farkas István  Légrádiné Nagy Klára Vasvári László    
Dr. Gergely Zoltán Marsal Géza     Wintermantel Zsolt   
Hladony Sándor   Mollóné dr. Balog Éva     
(29 fő) 
 
           

Az ülésre később  érkezett: Dr. Kovács  László (17,50), Szalkai István (18,30) 
 
Az ülésről távol van: Hock Zoltán, Kósa Viktória   
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Vitáris Edit jegyző, 
Dr. Budaházy Gábor aljegyző, 
Dr. Molnár Szabolcs a Gazdasági Igazgatóság igazgatója  
Karmosné Hevele Mária, a Költségvetési 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 
Kókai Istvánné a Gyermek-és Ifjúsági Iroda 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 
Prófusz József,  
Moldván Tünde referens 
Fekete Róza referens 
Neufeld Györgyné referens 
Köblös Anita referens 
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Tolnai Attila referens 
A Média Kft. stábja 

 Buzna Ferenc  
 
   

Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 29 főben és felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
419/2009. (X.27.) önko. hat.  
A képviselő testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat intézményvezető kinevezésére (helyszíni kiosztású anyag) 
 

2. Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására. 

 
3. Előterjesztés a Főtér program Szent István tér rekonstrukciós munkái tárgyában 

 
4. Előterjesztés a Főtér program önrész módosítása tárgyában – KMOP 5.2.2/B 

Nagyvárosi Jövő – Új Főtér pályázat  
 

5. Előterjesztés élelmiszer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

6. Előterjesztés úszásoktatás tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 

7. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belsőellenőrzési tervére 
 

8. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő közoktatási intézmény létszámtúllépése tárgyában 

 
9. Előterjesztés Újpest Diákösztöndíjak adományozása tárgyában 

 
10. Javaslat emléktábla állítására az elhurcoltak emlékére 

 
11. Előterjesztés alapítványok Civil Alapból történő támogatására tárgyában 

 
12. Előterjesztés súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására 

irányuló pályázat tárgyában 
 

13. Előminősítő pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók 
befogadására és állami támogatására 

 
14. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról 

szóló 9/2004. (IV.20.) számú önko. rendelet módosítására 
 

15. Előterjesztés Gecse Mária és Hermán Péter Bp. IV. ker. Nádor u. 36. szám alatti 
lakosok 2008. évben étkezésért fizetendő térítési díj elengedésére vonatkozó új eljárás 
tárgyában 
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16. Egyebek 
 

17. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése.  
(29 fő) 
 
 
 
Napirend előtt:  
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a Képviselő testületet arról, hogy Albrecht Péter úr elhalálozott. A testület 
egyperces néma felállással adózik emlékének. Temetése november 3-án 13,00 órakor lesz a 
Megyeri úti temetőben. 
.  
 

Bizottsági tagcserék 
 
Dr. Derce Tamás 
Felolvassa Dr. Kató Balázs személyi változással kapcsolatos hozzá intézett levelét. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén, felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 
 
420/2009. (X. 27.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 Az Újpestért Egyesület a Pénzügyi és Költségvetési Bizottságba Dr. Kató Balázs 
helyett Ress Lajos urat delegálja.  

(25 igen) 
 
Ress Lajos úr letette az esküt. 
 
 
Az 1. napirendi pont tárgyalását a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja le. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 421-425/2009.(X.27.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
Dr. Derce Tamás 
Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatot, miszerint a Képviselő testület Sillye Gergelyt bízza 
meg az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola igazgatói teendőinek ellátásával.  
 
 
Daróczi Lajos 
Szomorú kötelességének eleget téve tájékoztatja a testületet arról, hogy Pécz József 
nyugalmazott állományú tűzoltó ezredes elhunyt. Néhány szóval méltatja munkásságát. A 
testület rövid felállással adózik emlékének. Temetése november 4-én 10,00 órakor lesz az Új 
Köztemetőben.  
 
 
 

2. Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
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Dr. Trippon Norbert 
Elmondja, hogy a költségvetés módosítására azért van szükség, mert amikor a 
pénzmaradvánnyal kapcsolatos előterjesztést tárgyalták, akkor az egyes intézményeknél az 
előző évben képződött szabadon felhasználható pénzmaradványt zárolták, arra tekintettel, 
hogy az év második felében tisztábban fogják látni a gazdasági helyzetet. Most az év vége 
felé úgy létszik, hogy azoknál az intézményeknél ahol zárolt pénzmaradvány képződött, 
javasolják felszabadítani azt, hogy a közoktatás jobb színvonalának ellátására 
felhasználhassák.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a rendeleti javaslatot és felhívja a 
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségre van szükség.  
 
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a – többször módosított – IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a 
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. 
(II. 26.) rendeletet módosító 27/2009 (X.28.) számú rendeletét. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
Határidő: a kihirdetést követően azonnal 
 
 

3. Előterjesztés a Főtér program önrész módosítása tárgyában – KMOP 5.2.2/B 
Nagyvárosi Jövő – Új Főtér pályázat  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Először a 4. napirenddel kapcsolatosan mondana néhány szót. A Főtér pályázat a 2. üteméhez 
ért. Minden anyagot, pályázati dokumentációt elküldtek, egyedül azt a határozatot kell 
pótolni, ami most a Testület előtt van. Nevezetesen, hogy a Képviselő testület a vállalt 
önrészről határozattal döntsön. Ezt be kell nyújtani a Fejlesztési Ügynökséghez annak 
érdekében, hogy lezáruljon a pályázatfejlesztési folyamat. Fontosnak tartja azt is elmondani, 
hogy a Testület elfogadta a végleges Akcióterületi Tervet. Ennek a 7. fejezetében találhatóak 
azok a részegységek, amire a Főtér-program oszlik. A Fejlesztési Ügynökséggel és a Pro 
Régió Kft-vel történ egyeztetések alapján a program belső arányait módosítani kellett. Azt 
kérték, hogy a programban a közterület rehabilitáció ne haladja meg a teljes projekt 50 %-át. 
Ennek megfelelően a végleges Akcióterületi Tervben foglalt összeget korrigálták. A másik 
korrigálandó összeg az ÁFA volt. Kezdeményezték az eljáró hatóságnál, hogy az ÁFA 
növekményt vállalják át. A Pro Régió Kft. úgy döntött, hogy az 5 %-os ÁFA növekményt 
átvállalja, és akként módosította a benyújtott kérelmet, hogy a 750 millió Ft-ot 780 millió 
forintra emelik. A Főtér-program teljes becsült értékéből levonásra kerül a 780 millió forint, 
és a maradékot kell a városnak önrészként biztosítani, ami az előterjesztés szerint bő 818 
millió forint. Ez az összeg zöme már rendelkezésre áll, hiszen az idei költségvetésben már 
elkülönítésre került bő 600 millió forint, így csak a fennmaradó összeget kell biztosítani a 
jövő évi költségvetésben. Bízik abban, hogy ezen a pályázaton nyer az Önkormányzat.   
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
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426/2009. (X.27.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő Testülete úgy dönt, hogy 
a benyújtott KMOP 5.2.2/B számú pályázat teljes körű megvalósításához szükséges 
818.125.586 Ft saját forrás (önrész) rendelkezésre áll és a 2009-2010. évi költségvetésében 
biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat kiadására.  
(19 igen, 1 nem, 11 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

4. Előterjesztés a Főtér program Szent István tér rekonstrukciós munkái tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Jelenleg folyamatban van a Főtér- program kivitelezése. Amikor a közbeszerzési kiírást az 
európai normák szerint a Főtér Kft. kiírta, akkor a tender terveknek megfelelően bizonyos 
mennyiségeket szabtak meg, amiket be kellett árazni az ajánlattevőknek. A kivitelezés 
megfelelően halad, a kiviteli terveket és a tender terveket folyamatosan felülvizsgálják. Egy 
műszaki team felügyeli ezeket a munkákat és néhány mennyiségi eltérésre tett javaslatot:  

- CKT burkolat legyen a teljes burkolat alatt,   
- további különböző szélességű rácsos folyóka kiépítése, 
- a Duna-sétány és a keramitos parkoló egybeépítése miatt monolit folyóka kiépítése, 
- plusz 7 db kandeláber elhelyezése és a hozzá tartozó kábel kiépítése, 
- kis piac parkolójához ideiglenes világításának kiépítése. 

Ez az öt tétel bruttó 61 millió forintos többletterhet jelent az Önkormányzat részére.  
 
Wintermantel Zsolt 
Az imént felsorolt többletmunkákkal szerződést kell módosítani, de ebben az esetben ennek 
az ellentételezését is meg kell nevezni. Kérdése, hogy ez mekkora összeget jelent? Másik 
kérdése, hogy az előbb elfogadott teljes projekt költségvetés összegében ez szerepel-e, mivel 
úgy gondolja, hogy ez többletköltséget jelent.  
 
Szalma Botond  
Mikor dől el véglegesen az, hogy nyert-e az Önkormányzat a pályázaton? Úgy gondolja, hogy 
az előterjesztés 1. pontban leírtak nem fedik a valóságot, mivel nem csak a burkolat felülete 
nőtt meg, hanem a vastagsága is, ezért a költség még nagyobb lesz. A 4. ponttal kapcsolatos 
kérdése, hogy eredetileg hány kandelábert terveztek és ezt a plusz 7 darabot, hogy osztják el? 
Az 5. ponttal nem ért egyet, nem gondolja, hogy a kereskedőknek a közvilágítás hiánya miatt 
bevételkiesésük lenne.  
A nagyságrenddel addig nem tud egyetérteni, amíg nem dől el a pályázat. Amennyiben úgy 
döntenek, hogy nem kapja meg az Önkormányzat a 750 millió forintot, akkor ezzel az 50 
millióval többet kell költeni. Véleménye szerint erre az lenne a megoldás, hogy az előző 
előterjesztésben szereplő P3, P7, P8-as pontot ki kell hagyni, és akkor meg lehet építeni a 
Főteret. 
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Nagy István 
Két előterjesztésben kerül ma tárgyalásra a Főtér-program, és ezekből együtt derülnek ki azok 
a problémák, amire most rá szeretne világítani. Véleménye szerint azok a pályázatok, melyek 
az első fordulón túljutottak, nagy valószínűséggel a második fordulóban elfogadásra kerülnek. 
Van egy másik része a dolognak, ami ezt az egészet bizonytalanná teszi. Nevezetesen, hogy a 
második előterjesztésben az olvasható, hogy a Pro Régió Kft. útmutatása szerint 2009. május 
29-én az Önkormányzat szerződő félként belépett a jogviszonyba. Tudomása szerint a 
pályázatok résztvevői csak az önkormányzatok lehetnek illetve önkormányzatokkal partner 
cégben költségvetési szervek, kis és középvállalkozások, közhasznú szervezetek. A pályázati 
útmutató felhívja a figyelmet arra is, hogy amennyiben a pályázat célja közbeszerzési eljárás 
alá tartozik, akkor a közbeszerzési eljárás során az Önkormányzatnak ajánlatkérőként kell 
szerepelnie a közbeszerzési eljárásban. Úgy gondolja, hogy a kedvezményezett az 
Önkormányzat. Ettől kezdve az Önkormányzatnak kellene ajánlatkérőnek szerepelnie a 
közbeszerzési eljárás során. Hogy került be szerződő félként egy önálló gazdasági társaság, a 
Főtér Kft., illetve Főtér Konzorcium között létrejött szerződésbe? Tudomása szerint az 
Önkormányzat központosította a közbeszerzéseit, ami nagyon pontosan meghatározza azt, 
hogy az Újpesti Önkormányzat esetében hogy indít, hogy folytat le egy közbeszerzési eljárást 
és a végén hogy dönt erről. Ennek a hibának az észlelése után a javítás úgy történik, hogy a 
közbeszerzési eljárás során nyertes céggel kötött szerződésbe az Önkormányzat harmadik 
félként belép. Amikor majd az Európai Uniós támogatással megvalósult projekteket 
célvizsgálattal ellenőrzik, hogy számol el az Önkormányzat, azzal, hogy közbeszerzési eljárás 
nélkül történt ennek a pályázatnak a bonyolítása? Emlékei szerint 1,2 milliárd forintos nettó 
összeg felett, már Európai Uniós közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Most ezzel a 
pótmunkákkal már 1,2 milliárd forint fölé megy az összeg. Nem tudja elképzelni azt, hogy ezt 
az ügyet, hogy lehet úgy megoldani, hogy a végén valaki ne kössön bele és az Újpesti 
Önkormányzatot ne érjék milliós károk. Ennek a kockázatára híja fel a figyelmet és várja a 
választ. Álláspontja szerint az nem megoldás, hogy ezt az Újpesti Önkormányzat a 
Közbeszerzési Értesítőben közzéteszi. Tudomása szerint kétféle módon lehet közzétenni 
változást az értesítőben, de ezek közé nem tartozik bele, amikor a megrendelő személye 
megváltozik.   
 
Dr. Derce Tamás 
Az Önkormányzat már korábban is nyert lakásépítéshez támogatást. Akkor is bizonytalan 
volt, hogy nyer-e vagy sem. 
 
Koronka Lajos  
Módosító indítványa, hogy az előterjesztés 3. pontjáról külön szavazzon a testület. Arra kéri a 
képviselő társait, fontolják meg, hogy ezt a 2 méter széles zöld sávot valóban parkolóval 
szeretnék-e helyettesíteni. Ő az eredetileg tervezett zöld sáv megépítését támogatja. 
 
Szalma Botond 
Alpolgármester úrnak szeretne átnyújtani 337 aláírást, amiben az Újpesti Főplébániára járó 
polgárok tiltakoznak az Egek Királynéja Főplébánia Templomának főbejárata közelében 
készülő pergola (betonmonstrum) építése ellen. Álláspontjuk szerint nem illik a környezetbe, 
eltakarja a templom elejét, az előtte lévő kis teret és a Főtér-program eredeti tervében nem 
szerepelt. Kérése, hogy az alpolgármester úr megnyugtatóan rendezze ezt az ügyet a plébános 
úrral és a hívekkel.   
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Dr. Trippon Norbert 
Volt arról információja, hogy állampolgárok aláírást gyűjtöttek a pergolával kapcsolatban, 
mert csúnya. Úgy gondolja, hogy amikor majd befejezik nagyon szép lesz, nemes anyagokkal 
burkolják, padokat helyeznek el és a tervek szerint lila akácot futtatnak rá. Amennyiben az 
aláírásgyűjtők szeretnék látni a látványtervet, ennek nincs akadálya.  
Koronka Lajos képviselő úr ügyrendi javaslatát nem támogatja, mivel úgy tapasztalja, hogy 
folyamatos kritika érkezik azzal kapcsolatban, hogy kevés a parkoló, gondok vannak a 
parkolással. Nem ért egyet azzal, hogy további parkoló helyeket vegyenek el az újpesti piac 
vásárlói elől. 
A központosított közbeszerzési rendelet azt mondja, hogy az Önkormányzat és egyes 
intézmények esetében, automatizmusként működik a központosított eljárás, nevezetesen a 
közbeszerzési eljárás a Képviselő testület elé kerül, és ott döntenek róla. Emlékei szerint 
gazdasági társaságok esetében azt mondja a rendelet, hogy csatlakozhatnak a központosított 
közbeszerzéshez. A Főtér Kft. esetében, egy gazdasági társaságról van szó, tehát nem 
automatizmus a csatlakozás a központosított közbeszerzéshez. Az az állítás, mely szerint nem 
zajlott le közbeszerzés a Főtér-program ügyében nem igaz. Az Európai Unió legszigorúbb 
normáinak megfelelően nyílt közbeszerzést folytattak le. Ez a Képviselő testület bízta meg az 
általa létrehozott Főtér Kft-t, hogy nevében és képviseletében eljárva folytassa le a 
közbeszerzési eljárást. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pontosította a pályázati útmutatóját, 
és azt mondta, hogy a számla az Önkormányzat nevére érkezzen, ezért lépett be félként az 
Újpesti Önkormányzat. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség ezt levélben jóváhagyta, 
Közbeszerzési Tanácsa a mai napig kifogást nem emelt. 
Arra a kérdésre, hogy hány darab lámpa és hova kerül elhelyezésre elmondja, hogy a 
Városháza és a református templom bejárata között 7-8 lámpaoszlopot terveztek, ehhez képest 
még plusz 7 lámpát szeretnének telepíteni. A pályázat elbírálásának idejét nem tudja 
megmondani. A második fordulóban nem egyszerre bírálják el a pályázókat, hanem 
beérkezési sorrendben. Tudomása szerint 2-3. helyen szerepel az Önkormányzat. Bízik abban, 
hogy novemberben döntés születik. A pótmunkák bruttó 61 millió forint többlet költséget 
jelentenek, erről kell most eldönteni, hogy vállalja-e az Önkormányzat.  
 
Dr. Derce Tamás 
Emlékezteti a képviselő urakat, hogy az SZMSZ szerint a vita lezárása után már nem lehet 
hozzászólni.  
 
Wintermantel Zsolt 
Ügyrendi indítványa, hogy nyissák meg a vitát, mert olyan érdemi információk hangzottak el, 
amit érdemes átbeszélni.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdezi a testület tagjait, hogy egyetért-e ezen ügyrendi indítvánnyal? 
 
427/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr indítványát, 
miszerint újra nyissák meg a napirend vitáját 12 igen, 19 nem szavazati aránnyal elutasítja. 
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra Koronka Lajos képviselő úr módosító indítványát. Az előterjesztő nem 
támogatja. 
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428/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Koronka Lajos képviselő úr módosító indítványát, 
miszerint az előterjesztés 3. pontjárólról külön történjen szavazás 12 igen, 19 nem szavazati 
aránnyal elutasítja. 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel az alapjavaslatot 
 
429/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, és a Szent 
István tér rekonstrukciós munkái tárgyában az Önkormányzat, az Újpesti Főtér 
Városfejlesztési és Beruházó Kft., valamint a Főtér Konzorcium szerződő felek között 
létrejött vállalkozási szerződésbe az alábbiakban meghatározott tételeket beemeli: 
 
1. 2076 m3, 18 cm. vastagságú CKT alap készítés 
2. 10 cm. szélességű folyóka:  108 fm. 
15 cm. szélességű folyóka:  372 fm. 
20 cm. szélességű folyóka:  63 fm. 
15 cm. szélességű folyóka:  30 fm. 
Összesen:     573 fm. 
3. 92 fm. hosszú monolit folyóka kiépítése. 
4. Hét darab kandeláber és a hozzá tartozó 591 fm. kábel kiépítése 
5. Piac és piaci parkoló ideiglenes világításának kiépítése 
Egyben felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedéseket megtételére.  
(19 igen, 2 nem, 8 tartózkodás) 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal 
 

 
SZÜNET 

 
 

5. Előterjesztés élelmiszer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 
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.  
 
430/2009. (X.27.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére 
élelmiszerek beszerzése” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. (28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
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6. Előterjesztés úszásoktatás 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.  
 
431/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
részére csoportos úszásoktatás szervezése gyermekeknek” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárásban nyertesnek a GOLDEN WATER Kft.-t (1082 Budapest, Baross u. 119/A.) jelöli 
meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. 
(27 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2009. november 5. 
 
 
 

7. Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belsőellenőrzési tervére 
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
432/2009. (X.27.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 432/2009. (X.27.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy a 2010. évi ellenőrzési terveket jóváhagyja. (27 igen) 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2009. november 15. 
 
 
 

8. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási intézmény létszámtúllépése tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Kérdése az előterjesztőhöz, hogy mennyiben szolgálja a gyerekek érdekeit a számtalan 
létszámtúllépés? Úgy gondolja, önmagában probléma, hogy egyre nehezebb családi háttérrel 
rendelkeznek a tanulók, nagyon sok elvált szülő gyermeke jár az újpesti iskolákba. Miért kell 
ilyen gyerekekből teljesen feltölteni az osztályokat? 
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Belán Beatrix 
Álláspontja szerint Pajor képviselő úrnak ebben teljesen igaza lenne, ha ők szabályozhatnák, 
hogy melyek azok az oktatási intézményeket, amelyeket egy-egy szülő úgy gondolja, hogy 
gyermeke számára a legalkalmasabb. A kollegák nagy létszámok esetében megpróbálnak a 
többi oktatási intézménybe átirányítani tanulókat. Sok esetben nem újabb gyermek 
beiratkozásáról van szó, hanem évek óta odajáró gyermekről derül ki, hogy sajátos nevelésű 
igényű gyerekek. Nem lenne szerencsés, ha ilyenkor ezeket a gyerekeket, akik 2-3 főnek 
számítanak, kiragadnák abból a környezetből ahol eddig voltak. 
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
433/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 433/2009. (X.27.) 
számú határozatával hozzájárul az alábbi intézmények létszámtúllépéséhez a 2009/2010-es 
tanévre/nevelési évre. 
Angol Tagozatos Általános iskola 1. c 30, Bajza József Általános Iskola 1.a 28, 3.a 31, 
BIOK 9.b 37, Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 1.b 30, 1.c 29, 2.a 29, 
3.a 32, 3.b 32, 4.a 32, 4.b 32, 5.a 32, 5.b 35, 6.b 34, Homoktövis Általános Iskola 3.a 27, 
Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 3.b 27, Megyeri Úti Általános Iskola 2.a 32, 
3.b 27, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 1.e 30, 1.z 31, Szigeti József 
Utcai Általános Iskola 1.b 30, Szűcs Sándor Általános Iskola 1.b 30, Testnevelés 
Tagozatos Általános Iskola 2.b 27, EGYMI 5-6. oszt. 33, 7. oszt. 37, 8. oszt. 39. 
Ambrus Óvoda, Vörösmarty Tagóvoda Pingvin cs. 27, Aradi Óvoda 1-es cs. 28, 5-ös cs. 
26, 7-es cs. 26, Bőrfestő Óvoda Napocska cs. 26, Pettyes Katica cs. 26, Négyes Mézes cs. 
26, Dalos Ovi 3-as, 4-es, 5-ös cs. 26-26, Deák Ovi 3-as cs. 27, 8-as cs. 28, Fóti Óvoda 4-es 
cs. 29, KF ÁMK Óvoda 2-es cs. 27, Lakkozó Óvoda 1-es cs. 26, 2-es cs. 26, 7-es cs. 27, 8-
as cs. 26, Park Óvoda Gyöngyvirág cs. 26, Hóvirág cs. 26, Viola Óvoda 7-es cs. 27. 
(28 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. október 31. 
 
 

9. Előterjesztés Újpest Diákösztöndíjak adományozása tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
434/2009. (X.27.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy a 2009/2010. tanévben – 
2009. szeptember 1-jétől 2010. június 30-ig terjedő időtartamra –  
Ugró Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban részesíti: Dobor Edinát, Dóczy Borbálát, Nagy 
Bálintot, Pásztor Alexandrát, Rossu Renátát, Rudolf Dánielt, Tábori Kristófot, Tóth 
Zsuzsannát és Zelei Barbarát,  
Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjban részesíti: Nguyen Anasztáziát. 
(30 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. november 20. 
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10. Javaslat emléktábla állítására az elhurcoltak emlékére 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Belán Beatrix 
Kiegészítésében elmondja, hogy az 1. határozati javaslatot javasolja a testületnek elfogadásra. 
 
Szalma Botond 
Javaslata, hogy „a német hangzású” szövegrészből hagyják el az „a” betűt. 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel az 1. számú határozati javaslatot. 
 
435/2009. (X.27.) önko. hat.  
Bp. Főváros IV. ker. Újpest Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, 
és 435/2009. (X.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy az alábbi szövegű emléktáblát 
helyezi el a Mártírok útján:  
  „Emlékeztetőül, az 1945-ben, német hangzású nevük miatt a hazai és a szovjetunióbeli 
lágerekbe elhurcolt újpesti lakosok szenvedéseire. Állíttatta: Újpest Önkormányzata 2009-
ben.” (30 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. november 30. 
 
 

11. Előterjesztés alapítványok Civil Alapból történő támogatására tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához minősített 
többségre van szükség. 
 
436/2009. (X.27.) önko. hat.  
Bp. Főváros IV. ker. Újpest Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta 
és 436/2009. (X.27.) számú határozatával úgy dönt, hogy az alábbi alapítványok részesüljenek 
támogatásban a Civil-, illetve a Sport Alapról: 
 
Civil Alapból 
Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért 140.000 Ft 
Humanitas Kulturális Alapítvány 150.000 Ft 
Iskola a Határon. Alapítvány 200.000 Ft 
Jégsport, Jégkorongozó Gyermekekért Közhasznú Alapítvány 200.000 Ft 
Julianus Barát Alapítvány 200.000 Ft 
MS Mester Alapítvány 125.000 Ft 
Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 200.000 Ft 
Professzorok Háza Közhasznú Alapítvány 100.000 Ft 
Szeretet Tanítvány Alapítvány 100.000 Ft 
Veletek Együtt Alapítvány 350.000 Ft 
Vitéz Halassy Olivér Sportalapítvány 180.000 Ft 
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Sport Alapból 
Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány 100.000 Ft 
 
(28 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. november 13. 
 
 
 

12. Előterjesztés súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 
támogatására irányuló pályázat tárgyában 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatokat.  
 
437/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a pályázati előterjesztést megtárgyalta és a 23/2000. (XII.29.) számú 
önkormányzati rendelet alapján, a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő 
támogatására irányuló pályázatot 2009. december 1. napjától - a költségvetésben erre a célra 
biztosított 5.000.000.-Ft pénzügyi forrás terhére  - kiírja. (30 igen) 
Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 

438/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására 
irányuló pályázat elbírálására, az ad hoc bizottság elnökének az NLB elnökét, két tagjának a 
fogyatékosok érdekvédelmi szervezetének delegáltját és Kovács Sándor bizottsági tagot 
megválasztja. (30 igen) 
Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 

13. Előminősítő pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető 
szolgáltatók befogadására és állami támogatására 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
439/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület támogatja, hogy Újpest Önkormányzata, mint a Szociális és 
Egészségügyi Intézmény fenntartója a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető 
szolgáltatók befogadására és állami támogatásra kiírt előminősítő pályázaton részt vegyen. 
(30 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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14. Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek 
megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) számú önko. rendelet módosítására 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a rendeleti javaslatot és felhívja a 
figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségre van szükség.  
 
A Képviselő-testület a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetek 
megállapításáról szóló- többször módosított - 9/2004. (IV.20.) számú önkormányzati 
rendelet melléklet szerinti módosítására megalkotja a 28/2009. (X.29.) számú rendeletet. 
(28 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: kihirdetés tekintetében a Jegyző 
Határidő: 15 nap 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
440/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Szociális és Egészségügyi Intézmény jóváhagyott 
fogászati asszisztensi létszámát két fővel csökkenti. (28 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 15 nap 
 
 

15. Egyebek 
 

Gyermekfogászat ügye 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
 

 
Dr. Trippon Norbert 
Emlékeztetőül elmondja, hogy a legutóbbi testületi ülésen a szociális ágazat jelezte, hogy az 
lenne a legjobb megoldás, ha a közüzemi díjak csökkentése és a humánus emberi 
körülmények elérése érdekében a Jókai utcából kiköltöztetésre kerülne a gyermekfogászat is. 
A legpraktikusabb hely az úgynevezett Koktél Áruház lenne. A Koktél Áruházban 
megnyugtató módon viszonylag kis költséggel el lehet helyezni, és európai színvonalon lehet 
működtetni a gyermekfogászatot. A szakma szerint bő 20 millió forintból megoldható lenne a 
műszaki felszerelése is. A következő Gazdasági Bizottsági ülésre készítenek egy előterjesztést 
arról, hogy a helyiségben biztosítják a gyermekfogászati rendelő elhelyezését és azt, hogy a 
költségvetésben legyen erre fedezet. A végső döntést a szociális ágazat mondja ki arról, hogy 
ez a megoldás jó vagy nem jó.  
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Nádor utca–Vécsey utca torkolatában levő közterület elnevezésére javaslat  
 Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 
 
Belán Beatrix 
Kiegészítésében elmondja, hogy a Testület hozott egy olyan határozatot, ha megtörténik 
ennek a területnek a kiszabályozása, akkor a FIDESZ frakció javaslatára el kívánják nevezni 
Gróf Esterházy János térnek. A javaslat már a Közművelődési és Oktatási Bizottság előtt is 
volt és ennek megfelelően érkezett most a testület elé.  
A másik kiosztott anyaggal kapcsolatban tájékoztatja a testületet arról, hogy ez is egy olyan 
kezdeményezés, ami támogatható azok számára, aki a sportot szereti. Néhány éve alakult 
Újpesten amerikai focicsapat és azóta aktívan részt vesznek a sporttevékenységben. Azzal 
keresték meg a Gyermek és Ifjúsági Házat, hogy a Tábor utcai napközis táborban a füves 
területen egy gyakorlópályát szeretnének kialakítani saját erőforrásból, ha ezt utána bérleti 
díjként lelakhatnák. Úgy gondolja, hogy ezzel mindenki nyer, hiszen lesz egy olyan pálya, 
amin más sportágak is elférnek. A Gyermek és Ifjúsági Ház jogosult szerződést kötni, az 
Önkormányzat csak tulajdonosi hozzájárulást ad.   
 
Dr. Derce Tamás 
Időközben kiosztásra került Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr által lényegében ehhez a 
témához kapcsolódó indítványa. Először szavazásra teszi fel a közterület elnevezésével 
kapcsolatos határozati javaslatot. 
 
441/2009. (X.27.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata úgy dönt, hogy javasolja a Fővárosi 
Közgyűlésnek, hogy a 75028/2 helyrajzi számú új közterület elnevezése továbbiakban Gróf 
Esterházy János tér legyen. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az ügyben illetékes Alpolgármester útján tegye meg az ehhez 
szükséges intézkedéseket a Fővárosi Közgyűlés felé. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. november 5. 
 
Wintermantel Zsolt 
Indítványozza, hogy a most elnevezett gróf Esterházy János parkban állítsanak méltó szobrot 
a park névadójának.  
 
Dr. Derce Tamás 
A szoborállítás gondolatával egyetért, de úgy gondolja, hogy sokkal több szobrot lehetne 
állítani. Kérdése Wintermantel frakcióvezető úr határozati javaslatával kapcsolatban, hogy 
milyen pályázatot írjanak ki, ki fogja elbírálni, milyen anyagból készüljön a szobor?  
 
Wintermantel Zsolt 
Jogosnak tartja, amit Polgármester úr felvetett, de pont ezért, hogy ne a Képviselő testület 
menjen bele ilyen vitákba és részletekbe, ezért ez a határozati javaslat kellő szabadkezet 
biztosít a Polgármester úr részére, mert a felelős Polgármester úr. Ha ezt a határozati 
javaslatot elfogadja a testület, akkor egyező akarattal kinyilvánítja, hogy szeretnének ezen a 
most elnevezett közterületen emléket állítani gróf Esterházy Jánosnak. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Egyetért Wintermantel Zsolt frakcióvezető úrral. Információja van arról, hogy a lakosság 
körében számos ötlet is felmerült arra vonatkozóan, hogy több közterületen is szeretnének 
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szobrot állítani. Az Egek Királynéja Főplébánia mellett négy szoborból álló szoborsétányt 
terveztek és még nem döntöttek arról, hogy milyen koncepció szerint helyeznek el ott 
szobrokat. Javasolja, hogy 1 hónapon belül mindenki gyűjtse össze azokat a lakossági 
felvetéseket, amik ma Újpesten közterületi szobor felállítására irányulnak. Ezt követően 
egyeztessenek, és koncepcionális módon próbálják megoldani. Úgy gondolja, hogy azon 
személyeknek kellene szobrot állítani, akiknek valamilyen kötődése van Újpesthez. Határozati 
javaslata, hogy kérjék fel a polgármestert+, a képviselőket, civil szervezeteket, mindenkit, 
hogy gyűjtsék össze 1-2 hónapon belül azokat az ötleteket, javaslatokat, amik közterületi 
szobor állítására irányulnak. Ezeket összegezzék, elemezzék, folytassanak le egyeztetéseket, 
és akkor el tudnak indulni valamilyen irányban.   
 
Wintermantel Zsolt 
Véleménye szerint, amit Trippon alpolgármester úr elmondott és az ő javaslata nem feltétlenül 
üti egymást. Maga is aktív támogatója volt annak, hogy a szoborsétányra valamilyen egységes 
koncepció alapján válasszák ki, hogy kiket helyezzenek el. Úgy gondolja, hogy a határozati 
javaslatának megfelelően indítsák el az adott ügyet, és ezzel párhuzamosan hajtsák végre azt, 
amit alpolgármester úr javasolt.     
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr határozati javaslatát. 
 
442/2009. (X.27.) önko. hat.  

1. A Képviselő-testület kinyilvánítja szándékát, hogy a most elnevezett gróf Esterházy 
János parkban szobrot kíván állítani a park névadójának. 

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a szobor elkészítéséhez művészeti pályázatot ír 
ki. 

3. A Képviselő-testület előzetes döntésével kötelezettséget vállal, hogy a szobor 
állításának költségére mintegy 10-12 MFt összegre a 2010. évi költségvetésben 
fedezetet biztosít.  

13 igen, 15 tartózkodással elutasítva. 
 
Dr. Derce Tamás 
Alpolgármester úr javaslatát nem teszi fel szavazásra, mert az SZMSZ szerint írásban kell az 
benyújtani.  
 

Bulldogs amerikai futballcsapat 
 Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.  
 
443/2009. (X.27.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata a 443/2009. (X.27.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy az Újpesti Gyermek-és Ifjúsági Ház igazgatója 
megkösse az SRE/Újpest Bulldogs-szal a Tábor utcai Napközis Tábor területén végrehajtandó 
területrendezésre és a kialakított terület használatára vonatkozó megállapodást. 
(22 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. december 31. 
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Az Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde, a Szolgáltatóház, valamint a Testnevelés 
Tagozatos Általános Iskola közötti terület elnevezése 
Előterjesztő: Farkas István 
 

Farkas István 
Kiegészítésében elmondja, hogy több lakótársa megkereste azzal, hogy a térnek nevet kellene 
adni. Az a javaslat vetődött fel, hogy mivel a Berda József utca ott van, ezért legyen Berda 
József park. Néhány szóban méltatja Berda József munkásságát.  
 
Dr. Derce Tamás  
Kérdés hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  
 
444/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Aradi utcai Óvoda és Bölcsőde, a 
Szolgáltatóház, valamint Testnevelés Tagozatos Általános Iskola által határolt területet Berda 
József parknak nevezi el. 
Felkéri a polgármestert, hogy az illetékes alpolgármester útján tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. (25 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. december 31. 
 
A továbbiakban a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 445-463/2009. (X.27.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 

kmf 
 
 

Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Dr. Derce Tamás  
polgármester 

 


