
 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 

JJOOGGII--  ÉÉSS    KKÉÉPPVVIISSEELLŐŐII  IIRROODDAA    

 :1041 Budapest,  István u.  14       :231-3140      e-mail : kepviseloi_iroda@ujpest.hu 

 
K I V O N A T 

 
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  zárt  ülés jegyzőkönyvéből. 

 
 
Napirendi pont: 
 

1. Javaslat intézményvezető kinevezésére (helyszíni kiosztású anyag) 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
421/2009. (X. 27.) önko. hat. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr indítványát, 
miszerint csak a Közművelődési és Oktatási Bizottság által javasolt személyekről történjen 
szavazás 10 igen, 18 nem szavazati aránnyal elutasítja. 
 
422/2009. (X. 27.) önko. hat. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola igazgatói teendőinek 
ellátásával I 9 közalkalmazotti besorolással 2009. november 1-jétől – 2015. július 31-ig 
terjedő időtartamra Eisenbacher Zoltánt bízza meg.  
11 igen, 19 nem szavazati aránnyal elutasítva. 

 
423/2009. (X. 27.) önko. hat. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola igazgatói teendőinek 
ellátásával I 6 közalkalmazotti besorolással 2009. november 1-jétől – 2015. július 31-ig 
terjedő időtartamra Marics Istvánt bízza meg.  
15 igen, 10 nem szavazati aránnyal elutasítva. 
 
424/2009. (X. 27.) önko. hat. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola igazgatói teendőinek 
ellátásával I 10 közalkalmazotti besorolással 2009. november 1-jétől – 2015. július 31-ig 
terjedő időtartamra Hoós Sándort bízza meg. 
16 igen, 6 nem szavazati aránnyal elutasítva. 
 
425/2009. (X. 27.) önko. hat. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola igazgatói teendőinek 
ellátásával F 4 közalkalmazotti besorolással 2009. november 1-jétől – 2015. július 31-ig 
terjedő időtartamra Sillye Gergelyt bízza meg. (20 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009.10.31. 
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16. Előterjesztés G. M. és H. P. Bp. IV. ker. Nádor u. 36. szám alatti lakosok 2008. 
évben étkezésért fizetendő térítési díj elengedésére vonatkozó új eljárás 
tárgyában 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
445/2009. (X.27.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete G. M. és élettársa H. P. 
Bp. IV. Nádor u. 36. sz. alatti lakosok 2008. évben benyújtott személyi térítési díjuk 
elengedése iránti kérelmét elutasítja. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 15 nap 
 
 

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

 
 
446/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Cz. T. 1042 Budapest, Lebstück Mária 8/47. szám alatti (volt) lakos 
kérelmére, az ápolási díj címén jogosulatlanul felvett támogatás, azaz 79.041.-Ft összeg 
visszafizetését méltányosságból elengedi. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
447/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület B. S. Lné, 1043 Budapest, Dugonics u. 44. 10/42. szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítását elutasító 
33422/2/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
448/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület H. Zné, 1041 Budapest, Megyeri út. 228. 7/27. szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítását elutasító 
32809/2008. számú I. fokú határozat helybenhagyja. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: A polgármester útján, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
449/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület J. Fné, 1046 Budapest, Erdősor 26/a. fsz. 5. szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély keretösszeget meghaladó 696.811.-Ft. támogatás 
megállapítását elutasító 7134/8/2009. számú I. fokú határozatot helybenhagyja. 
(30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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450/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület T. K. 1043 Budapest, Erzsébet u. 35. 2/9. szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, a helyi lakásfenntartási támogatás megállapítását elutasító 
29052/2009. számú I. fokú határozat helybenhagyja. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
451/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület U. G. 1043 Budapest, Munkásotthon u. 61 6/19. szám alatti lakos 
fellebbezését elutasítja, az átmeneti segély keretösszeget meghaladó 367.359.-Ft támogatás 
megállapítását elutasító 20048/4/2009. számú I. fokú határozatot  helybenhagyja. 
(30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
452/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület M. Jné, 1043 Budapest, Virág u. 19. fsz. 1. szám alatti lakos 
adósságkezelési szolgáltatás megállapítását elutasító 23399/2009. számú I. fokú határozat 
ellen benyújtott fellebbezését érdemi vizsgálat nélküli elutasítja. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: A polgármester útján, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
Fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatása iránti kérelem  
 
453/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület B. I. R. és Bné F. K. fiatal házasok első lakáshoz jutását segítő 700.000.-
Ft vissza nem térítendő támogatással kapcsolatos jogorvoslati kérelmére, a támogatást 
elutasítja. (30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
 
 
454/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr módosító 
indítványát - miszerint az Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
Igazgatóságának tagjává válassza meg Dr. Telek Zoltánt - 10 igen, 21 nem szavazati aránnyal 
elutasítja. 
 
455/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr módosító 
indítványát - miszerint az Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
vezérigazgatójának Szabó Lászlót válassza meg - 11 igen, 19 nem szavazati aránnyal 
elutasítja. 
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456/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 az UV Zrt. Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának valamennyi tagját 2009. 
október 28.-ai hatállyal visszahívja, egyben megállapítja, hogy Albrecht Péter Károly 
igazgatósági elnök megbízatása elhalálozása miatt 2009. október 16. napján a Gt. 31. 
§-a (1) bekezdésének e) pontja alapján megszűnt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. (31 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
457/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 2009. október 28. napjától kezdődően, 2011. május 31. napjáig terjedő határozott 
időtartamra megválasztja 

 -  az UV Zrt. Igazgatóságának tagjává: 
  - Boros Áront, 
  - Dr. Dékány Tamást, 
  - Hőbéné Bálint Andreát,  
  - Kovács Norbert Istvánt. 
  - Dr. Kulcsár Ferencet, 
  - Laczkóné Oleari Veronikát, 
  - Lapu Attila Pált, 
  - Dr. Schneider Péter Sándort,  
  - Vandrus Pétert, és 
  - Dr. Zsigmond Barna Pált 
 -  az UV Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjává: 
  - Balázs Sándort, 
  - Dr. Bodnár Máriát, 
  - Boruzs Andrást, 
  - Dr. Chikány Gábort, 
  - Hegedüs Miklós Andrást, 
  - Hlavács Árpádot, 
  - Kósa Viktóriát, 
  - Kovács Sándort, 
  - Mészáros Ferencet, 
  - Renge Zoltánt, 
  - Szabára Lászlót, 
  - Szabó Gábort, és 

- Szabó Tibornét, 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(20 igen, 10 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
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458/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 felkéri az UV Zrt. Igazgatóságát, hogy az elnökének válassza meg Dr. Schneider 
Péter Sándort. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(30 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
459/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 felkéri az UV Zrt.  Felügyelő Bizottságát, hogy az elnökének válassza meg Boruzs 
Andrást. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(19 igen, 9 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
460/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 egyetért azzal, hogy az UV Zrt. vezérigazgatója 2009. október 28. napjától 
kezdődően Jobbágy Tamás Gábor legyen, 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(22 igen, 9 nem) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
461/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

 utasítja az UV Zrt. igazgatóságát, hogy legkésőbb 2009. november 7. napjáig  
 - tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése 

érdekében, 
- Jobbágy Tamás Gáborral létesítsen a vezérigazgatói tisztség ellátására egy éves 
határozott időtartamú munkaviszonyt azzal, hogy a munkaviszony időtartama – ha 
valamelyik fél az ettől eltérő akaratáról a határozott időtartam lejártát megelőzően 
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legalább kilencven nappal nem nyilatkozik – minden alkalommal további egy évvel 
meghosszabbodik. 
- a vezérigazgató személyi alapbérét havi 690.000,- Ft-ban állapítsa meg, egyben 
állapítson meg a vezérigazgató részére reális prémiumfeltételeket, melyek teljesülése 
esetében a vezérigazgatót éves személyi alapbére 100 %-ának megfelelő összegű 
prémium illeti meg, 
- a társaság belső szabályzatait oly módon módosítsa, hogy az ügyvezetés körébe 
tartozó feladatok ellátása – az igazgatóság hatáskörébe tartozó feladatok kivételével – 
a vezérigazgató feladata legyen, továbbá a társaság munkavállalói tekintetében a 
vezérigazgató gyakorolja a munkáltatói jogokat. 
- az igazgatóság ügyrendjét akként módosítsa, hogy valamennyi a jogszabályok, az 
alapító okirat és az ügyrend alapján az igazgatóság hatáskörébe tartozó döntés 
meghozatalára az igazgatóság testületként legyen jogosult, 
- a társaság belső szabályzatait oly módon módosítsa, hogy a közbeszerzési eljárások 
kiírásához és azok eredményének megállapításához, valamint minden nettó 8 millió 
forint értéket meghaladó jogügylet jóváhagyásához az igazgatóság döntése legyen 
szükséges, az egyéb jogügyletek – időszakos beszámolási kötelezettséggel - a 
vezérigazgató döntési jogkörébe tartozzanak, 
- továbbá tegye meg az egyéb szükséges intézkedéseket a fenti döntések végrehajtása 
érdekében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(20 igen, 11 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
462/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 az UV Zrt.-nél a cégjegyzési jogot úgy szabályozza, hogy az igazgatóság elnökének és 
a vezérigazgatónak önálló cégjegyzési joga legyen, míg a többi igazgatósági tag és a 
többi cégjegyzésre feljogosított munkavállaló együttes cégjegyzési joggal 
rendelkezzen. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(20 igen, 8 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
463/2009. (X.27.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az UV 
Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese 
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

 egyetért azzal, hogy az UV Zrt. alapító okirata a fenti döntéseknek megfelelően 
módosuljon, egyben elfogadja a mellékelt – az alapító okirat módosítását is magában 
foglaló – tulajdonosi határozatokat. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okirat módosítása 
érdekében szükséges intézkedéseket megtegye és a szükséges okiratokat aláírja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására. 
(18 igen, 10 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
 
 
Az elnök az ülést bezárja. 

 
Kmf. 

 
 

Dr. Vitáris Edit sk  
jegyző 

Dr. Derce Tamás sk. 
polgármester 

 
 
A kivonat hiteles 
Budapest, 2009. október 28. 
…………………………….. 
 


