
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2009. szeptember 29-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  Horváth Imre   Mészáros Ferenc  
Bartók Béla   Juhász László   Nagy István         
Belán Beatrix   Dr. Kató Balázs  Pajor Tibor 
Dr.Dabaus Fayez Dr. Kovács  László  Rádi Attila     
Daróczi Lajos  Kovács  Sándor  Szabó Gábor   
Dr. Derce Tamás   Kövecses Janka    Szalma Botond   
Farkas István  Légrádiné Nagy Klára Dr. Trippon Norbert    
Dr. Gergely Zoltán Marsal Géza     Vasvári László    
Hladony Sándor   Mollóné dr. Balog Éva Wintermantel Zsolt   
Dr. Hollósi Antal        
 (28 fő) 
           

Az ülésre később  érkezett: Hock Zoltán (17,15) Boruzs András  (18,30), Szalkai István 
(18,30) 
 
Az ülésről távol van: Koronka Lajos, Kósa Viktória   
 
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,  
Karmosné Hevele Mária, a Költségvetési Iroda vezetője 
T. Kovács Beáta, az Adóigazgatási Iroda vezetője,  
Dr. Dallos Andrea a Jogi és Képviselői Iroda vezetője  
Lőrincz Mihály, a Városüzemeltetési Iroda vezetője,  
Királyné Kiss Erzsébet a Káposztásmegyeri Kirendeltség vezetője  
Kókai Istvánné a Gyermek-és Ifjúsági 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 
Sirka Péter Piacfelügyelőség 
Stamler Jánosné könyvvizsgáló 
Prófusz József,  
Moldván Tünde referens 
Köblös Anita referens 
Tolnai Attila referens 
Dr.Tátrai Hedvig referens 
A Média Kht. stábja 
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 Horváth Dávid fotós 
Buzna Ferenc  
 
   

Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 28 főben és felteszi szavazásra a 
napirendet. 
 
 
333/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A képviselő testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
 

2. Önkormányzatunk által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak 
módosítása (a közoktatási és művelődési intézmények vonatkozásában a háttér anyag 
a Művelődési Osztályon megtekinthető) 
 

3. Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (a háttér anyag a Jogi és 
Képviselői Irodán megtekinthető) 

 
4. Beszámoló a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről 

szóló – többször módosított – 5/2009. (II.26.) rendeletének I. féléves végrehajtásáról.  
 

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

 
6. Előterjesztés az Újpest FC által alapítandó rendezvényszervező cég „Újpest” név 

használatának engedélyezése tárgyában 
 

7. Előterjesztés a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (SZTK) épületének 
felújításáról a Fővárosi Önkormányzattal közösen, energetikai pályázat keretében. 

 
8. Előterjesztés az Újpest, Petőfi és Hunyadi laktanya szabályozási terve és az ahhoz 

tartozó építési szabályzat jóváhagyása tárgyában (rendelet-tervezet) (a háttér-anyag a 
Főépítészi Irodán megtekinthető) 

 
9. Előterjesztés az Újpest, Szent István tér rendezése II. ütem – mélygarázs és virágpiac – 

engedélyezési terve végleges tervezési programja, valamint az I. ütemmel kapcsolatos 
egyes kérdések jóváhagyása tárgyában (a háttér-anyag a Főépítészi Irodán 
megtekinthető) 
 

10. Előterjesztés az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott 
Újpest – 3. számú városszerkezeti egység szabályozási tervéhez tartozó építési 
szabályzat módosítására (rendelet-tervezet) (a háttér-anyag a Főépítészi Irodán 
megtekinthető) 
 

11. Előterjesztés élelmiszer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
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12. Előterjesztés karácsonyi utalvány beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításáról  

 
13. Előterjesztés takarítás tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
14. Előterjesztés megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, 

portaszolgálat, az objektum őrzése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról  
 

15. Előterjesztés folyószámlahitel biztosítása tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
16. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal homlokzati nyílászáró cseréjének és fűtési 

hálózatának korszerűsítése és a hűtési hálózat kiépítése tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításáról 

 
17. Előterjesztés az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben elvégzendő 

karbantartási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 
 

18. Előterjesztés a „Virágom Világom” alapítvány székhely iránti kérelmének 
engedélyezéséről 

 
19. Előterjesztés „emléktábla állítása vitéz Halassy Olivér tiszteletére” tárgyában 

 
20. Előterjesztés az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bp. IV. ker. Király u. 15. 

szám alatti telephelyén működő vendégszobai férőhelyek, időskorúak gondozóházi 
férőhelyekké való átalakítása tárgyában 

 
21. Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért 

Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére. 
 

22. Előterjesztés a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatával kötendő 
ellátási szerződés tárgyában 

 
23. Javaslat a XV. kerületi Önkormányzattal 2008. október 6-án kötött megállapodás 

módosítása fogyatékos gyermekek ellátására 
 

24. Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel törlesztéseinek 
támogatásáról szóló rendelet javaslat 

 
25. Előterjesztés az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége 

intézményvezetői álláshelyének pályáztatása tárgyában 
 
26. Egyebek 

 
27. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 

(28 igen) 
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1. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosításáról 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a testületet, hogy a módosításokat törvény alapján kell végrehajtani. Kérdés, 
hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a rendeleti javaslatot, és felhívja a figyelmet, 
hogy megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
 
A Képviselő-testület megalkotja az egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló 
26/2009. (X.01.) számú rendeletét. (28 igen) 
 
 

2. Önkormányzatunk által fenntartott költségvetési szervek alapító okiratainak 
módosítása.  
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Pajor Tibor 
Nem ért egyet azzal, hogy Újpest valamennyi óvodájába és iskolájába egységesen veszik fel 
szakfeladatként a sajátos nevelést igénylő gyermekek ellátását. Úgy gondolja, hogy ebben az 
esetben elveszti a fogalom a jelentőségét. Véleménye szerint nem mindegyik iskola van arra 
felkészülve, hogy sajátos nevelési igényű gyerekeket fogadjon. A problémák ezzel nem 
oldódnak meg, ezért nem támogatja az előterjesztést.  
 
Belán Beatrix 
Pajor Tibor képviselő úr hozzászólására reagálva elmondja, ő sem híve annak, hogy mindig 
mindenkit integráljanak. Úgy gondolja, hogy a kerület oktatásában dolgozó kollegák 
szakmailag felkészültek a sajátos nevelést igénylő gyerekek nevelésére is. Valóban vannak a 
sajátos nevelésű gyerekek között olyanok, akiknek a legjobb megoldás az, ha egy szegregáló 
intézményben kerülnek nevelésre. Viszont sok olyan gyerek is van, akinek jobb, ha a többi, 
nem hátrányos nevelésű társaival nevelik együtt. Az intézmények saját maguk döntötték el, 
hogy az ő pedagógiai programjuknak megfelelően, ki milyen sajátos nevelésű gyermeket 
tudott felvállalni. 
 
Mollóné Balog Éva  
Véleményes szerint Pajor képviselő úr aggodalma jogos. Ezt az integrációt a jogszabályok 
kötelezővé teszik az intézmények számára. Álláspontja szerint visszafogottabb eljárás lett 
volna, ha néhány intézményt jelölnek ki erre a célra. Helyesnek tartaná, ha több felkészülési 
idő jutott volna erre a programra. Mielőtt ezt a törvényt megalkották, tudomása szerint nem 
kértek az intézményektől szakmai állásfoglalást. Azokat a szülőket és szakembereket, akik 
ebben a témában saját tapasztalatokat szereztek, szintén nem hallgatták meg. Elviekben 
egyetért Pajor képviselő úrral, de úgy gondolja a gyakorlati kivitelezést jelen körülmények 
között sokkal jobban nem lehetet volna megoldani.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés és hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatokat és felhívja 
a figyelmet, hogy megalkotásukhoz minősített többségre van szükség.  
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334/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben csatolt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat által fenntartott 
költségvetési szervek módosító okiratait és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratait, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, továbbá a törvényi kötelezettség alapján 
tegye közzé. (22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
335/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben csatolt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatal alapító okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
336/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben csatolt Újpesti Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok Felügyelősége alapító 
okirat módosító okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
337/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben csatolt Szociális Foglalkoztató alapító okirat módosító okiratát és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester 
útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a 
törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
338/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben csatolt Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okirat módosító okiratát és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester 
útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a 
törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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339/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
mellékletben csatolt Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye alapító okirat módosító 
okiratát és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
340/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Ambrus Óvoda (1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 2.) 
módosított alapító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
341/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Aradi Óvoda (1043 Budapest, Aradi u. 9.) módosított 
alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
342/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda (1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
343/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Dalos Ovi (1044 Budapest,Ugró Gyula sor 5.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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344/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Deák Ovi (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 95.)  
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
345/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) módosított 
alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
346/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Óvoda (1048 Budapest, Homoktövis u. 
102.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá 
felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
347/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő JMK Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 6.) módosított 
alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
348/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u.26-28.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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349/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Lakkozó Óvoda (1048 Budapest, Lakkozó u. 3.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
350/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Leiningen Óvoda (1046 Budapest, Leiningen K. u. 1.)  
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
351/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
352/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Nyár Óvoda (1042 Budapest,.) Nyár u. 14.) módosított 
alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
353/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Park Óvoda (1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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354/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pozsonyi Ltp. Óvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
355/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Viola Óvoda (1042 Budapest,Viola u. 11-13.) 
módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
356/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) módosított 
alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
357/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ 
(1046 Budapest, Hajló u. 2-8.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
358/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Angol Tagozatos Általános Iskola (1046 Budapest, 
Fóti út. 66.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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359/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bajza Utcai Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza u. 
2.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri 
a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
360/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, 
Erzsébet u. 31.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
361/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, 
Homoktövis u. 100.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a 
Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
362/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest,Megyeri 
út 20.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá 
felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
363/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Német Tagozatos Általános Iskola (1043 Budapest, 
Pozsonyi út 3.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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364/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 
(1041 Budapest, Lőrincz u. 35-37.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
365/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 
Budapest,Szigeti J. u. 1- 3.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a 
Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
366/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Szűcs Sándor Általános Iskola (1046 Budapest, Ugró 
Gyula sor. 1- 3.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
367/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1043 
Budapest, Munkásotthon utca 3.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
368/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Babits Mihály Gimnázium (1048 Budapest,Tóth 
Aladár u. 16-18.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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369/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 
(1048 Budapest, Bőrfestő utca 5-9.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe 
foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye 
közzé. (22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 

 
370/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 
Budapest,Erzsébet u. 69.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító 
okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a 
Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
371/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest,Tanoda 
tér 1.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá 
felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
372/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Bródy Imre Oktatási Központ Általános Iskola és 
Gimnázium (1047 Budapest, Langlet u. 3-5.) módosított alapító okiratát, és egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az 
aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség 
alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
373/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (1042 Budapest,István 
tér 21.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá 
felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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374/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Központ (1042 Budapest, Venetiáner u. 26.) módosított 
alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
375/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Nevelési Tanácsadó (1041 Budapest,Szigeti J. 
u. 1- 3.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, továbbá 
felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
376/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ (1041 
Budapest, Lőrincz u. 35-37.) módosított alapító okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt 
alapító okiratát, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot 
a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
377/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, 
Tavasz u. 4.) módosított Alapító Okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
 
378/2009. (IX.29.) önko. hat. 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Újpest 
Önkormányzat fenntartásában működő Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház (1041 Budapest, 
István út 17-19.) módosított Alapító Okiratát, és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, 
továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar 
Államkincstárhoz nyújtsa be, és a törvényi kötelezettség alapján tegye közzé.  
(22 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. szeptember 30. 
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3. Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására  
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztőként nem kíván kiegészítést tenni. Kérdés hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
379/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az előterjesztés szerint módosítja az 53/2008. (II.26.) számú önko. 
határozatával elfogadott Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala Szervezeti és Működési Szabályzatát. 
A módosítás alapján 2009. november 1. hatállyal az ügyrendje szerint kezdi meg működését 
az Újpesti Közterület-felügyelet, továbbá módosul a Szociális Osztály ügyfélfogadási rendje. 
(28 igen) 
Felelős: a végrehajtás, és kihirdetés tekintetében a Polgármester útján a Jegyző 
Határidő: 2009. november 1. 
 
 
Hock Zoltán megérkezett, így a Képviselő testület létszáma 29 fő. 
 
 

4. Beszámoló a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről 
szóló – többször módosított – 5/2009. (II.26.) rendeletének I. féléves 
végrehajtásáról.  
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Javasolja, hogy a beszámoló és a költségvetés módosítása tartalmilag együtt kerüljön 
tárgyalásra. A beszámolóban az olvasható, hogy a bevételek többé-kevésbé az időarányos 
tervnek megfelelően alakulnak. Az építményadó bevételi előirányzatot megemelték 100 
millió forinttal. Befejeződtek nyáron az intézmény felújítási munkálatok, több mint 235 millió 
forintból. 75 millió forintból az intézményi udvarok EU- szabványosításának második üteme 
is lezárult. Lendületesen zajlanak a park és játszótérépítések és megkezdődtek a 
forgalomtechnikai fejlesztések is.  A járdaépítések visszafogottan alakulnak, útépítés nem 
történt ebben az évben, az ÖKO-PROGRAM is jól halad. A bevételek tekintetében fontos, 
hogy a felhalmozás és tőkejellegű bevételek nagyon alacsonyan állnak, mert az év elején a 
800 millió forintos tervezett ingatlan értékesítési előirányzatot év közben a pénzmaradványból 
csökkentették. Az I. félévben nem került sor sem likvidhitel sem más hitel igénybevételére, 
sőt a pénzt lekötött betétként kamatozott és ebből 87 millió forintot szedett be az 
önkormányzat.  
A II. félévre vonatkozóan az igényeknek és a feladatoknak megfelelően módosították a 
költségvetést. Az Újpesti Önkormányzat alkalmazásában lévő köztisztviselők, 
közalkalmazottak H1N1 vírus elleni oltására 5 millió forint került elkülönítésre a 
költségvetésben. A lakáshitelesekre vonatkozó átmeneti anyagi segítségnyújtásra különítettek 
el 7,5 millió forintot. 6 fővel emelték a Szociális és Egészségügyi Intézmény státuszát az 
Idősek Átmeneti Gondozóháza okán. A FŐTÉR program lendületesen zajlik, az újpesti piac 
fejlesztésével kapcsolatban, az új előtetők és a piac új kapujának kivitelezésére biztosították a 
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költségeket. A Gazdasági Intézmény jelezte, hogy karbantartási előirányzata nem elegendő 
arra, hogy bizonyos munkavédelmi beruházásokat végrehajtson, ezért erre a célra 39 millió 
forintot különítettek el. Az ANTSZ észrevételeinek megfelelően 37 millió forintot 
különítettek el a gyermekpancsolók átépítésére. Egy későbbi napirendben lesz szó a Károlyi 
Sándor Kórház felújításáról. Ebben a költségvetésben már lehet látni, hogy ennek a 
felújítására elkülönített 250 millió forintot két részre bontják. Az egyik az a 10 millió forint, 
amit átutalnának a Károlyi Sándor Kórház részére annak érdekében, hogy elő tudja készíteni 
azt az Európai Uniós pályázatot, ami a Szakrendelő energetikai felújításához szükséges. 10 
fővel bővíteni kívánják a Közterület Felügyeletet és az év második felében a Király utcában 
kialakítanak 50 millió forintból egy európai színvonalú Központi Diszpécser Szolgálatot. 
Bevételeknél áttervezésre került az a 240 millió forint, amit az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 
jegyzett tőke csökkentéséből adódik. Ezek mellet jelentős osztalék bevételeink voltak. 
Összességében ezek a fő prioritások a költségvetésben. Egyenlőre az látszik, hogy év végéig 
nagyjából kiegyensúlyozottan lehet gazdálkodni. A következő esztendőben a megszorítások 
és a gazdasági visszaesés miatt, akár 1,5 milliárdos lyuk is lehet a költségvetésben, amit majd 
megfelelő módon kezelni kell.  
 
Wintermantel Zsolt 
A tisztánlátás miatt szeretné tudni, hogy tervezik az osztalékfizetést az Újpesti Vagyonkezelő 
Zrt. részéről az Önkormányzat felé, és kalkuláltak-e az osztalékadóval vagy ezt majd az 
Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-nek kell kifizetni, amikor az osztalékot fizeti az 
Önkormányzatnak? Amikor döntöttek, akkor jegyzettőke csökkentésről beszéltek és nem 
osztalékfizetésről. Ezt pontosítani kell, mert ha osztalék van, terveztek-e osztalékadóval?  
Örömmel látta, hogy a költségvetésben szerepel, hogy a FŐTÉR Kft. részére végleges 
pénzeszköz átadás sor eltűnt illetve csak egy jelentősen csökkentes összeg a működési 
költségek kerültek át oda és az Önkormányzat fejlesztési kiadásai során szerepel ez az összeg. 
Emlékezteti a testületet, hogy tavasszal a költségvetés tárgyalásánál a frakciónak volt egy 
ilyen javaslata, akkor ez leszavazásra került.    
 
 
Dr. Trippon Norbert 
Úgy gondolja, hogy egészen más célból mondta Wintermantel úr a költségvetés tárgyalásakor, 
hogy nem adják át a FŐTÉR Kft.-nek ezt az összeget, hanem maradjon az Önkormányzatnál. 
Tájékoztatja, hogy az összeg zömében nem került át a FŐTÉR Kft.-hez, hanem az 
Önkormányzat számláján volt. Az osztalékadóval kapcsolatban félreértés történt. Ő mondta, 
hogy 240 millió forintos jegyzettőke csökkentésre kerül sor és ezen túlmenően a pénzügyi 
befektetés bevételei soron osztalék betételek szerepelnek, hiszen különféle részvényei vannak 
az önkormányzatnak és ezekből osztalék bevételek keletkeznek. Itt két típusú bevételről van 
szó.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
380/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló tájékoztatót elfogadja, és ezzel megalkotja a 
380/2009. (IX.29.) sz. határozatát. (19 igen, 1 nem, 8 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
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5. Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására. 
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot, és felhívja a figyelmet, hogy rendelet 
megalkotásához minősített többség szükséges.  
 
 
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a –15/2009. (IV. 29.) sz., valamint a 20/2009. (VI. 24.) sz. rendelettel 
módosított– IV. kerületi Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 5/2009. (II. 26.) rendeletet módosító 
22/2009. (IX.30.) számú rendeletét. (18 igen, 6 nem, 4 tartózkodás) 
Felelős: a Polgármester az ágazatért felelős Alpolgármester útján 
Határidő: a kihirdetést követően azonnal 
 
 
 

6. Előterjesztés az Újpest FC által alapítandó rendezvényszervező cég „Újpest” név 
használatának engedélyezése tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester 

 
 
Wintermantel Zsolt 
Örömmel tapasztalta, hogy alaposan áttanulmányozták a kérést és maximálisan egyetértenek 
az elutasító javaslattal, hiszen ez egy offshort cég.  
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztésben az került, amit kérelmezők leírtak. Több kérdés, hozzászólás nem lévén 
felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 
 
381/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az alapítandó Újpest 
FC Rendezvényszervező Kft. részére az „Újpest” név használatát nem engedélyezi. 
(23 igen, 4 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 

7. Előterjesztés a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet (SZTK) épületének 
felújításáról a Fővárosi Önkormányzattal közösen, energetikai pályázat 
keretében. 
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Trippon Norbert 
Elmondja, hogy a Főváros halogatása miatt nem sikerült előre jutni az újpesti Szakrendelő 
ügyében. Az első lépés az volt, hogy a Képviselő-testület 250 millió forintot különített el, 
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hogy ennyivel hozzájárulnak, a Főváros fenntartásában lévő Szakrendelő felújításához. Úgy 
gondolták, amennyiben ezt felajánlják a Főváros is hozzáteszi a saját részét és így fel tudják 
újítani a Szakrendelőt. Ezt nem sikerült elérni, de fontos lépésként sikerült a Jókai utcai 
épületből átköltöztetni a Gyermek Szakrendelőt színvonalas körülmények közé.  
Mivel a Főváros nem tett semmit az első lépésre, felajánlották, hogy a 250 millió forinton 
túlmenően még az ÉPÍT Zrt-ben meglévő Fővárosi és Újpesti ingatlanvagyon terhére is meg 
lehetne valósítani ezt a felújítást. A halogatás során erre sem került sor.   Ez most az utolsó 
lehetőség arra, hogy valamilyen eredményt elérjenek, annak érdekében, hogy a Főváros újítsa 
fel a Szakrendelőt.  
Tájékoztatja a testületet arról, hogy megjelent egy pályázat, ami energetikai felújításokról 
szól. Ennek lényege, hogy 20-25 %-os önrész mellett 80 %-os Európai Uniós finanszírozással 
lehet közintézményeket felújítani. Ez a nyílászárók, a hűtés-fűtés rendszer és a homlokzat 
felújítását tartalmazza. Nyilvánvaló, hogy ez nem jelentené a szakrendelő teljes felújítását, de 
a nagyberuházás részét mindenképpen fedezné.  
Az a javaslat fogalmazódott meg - a Károlyi Sándor Kórház főigazgatója ezt támogatja -, 
hogy a 250 millió forintot felajánlják pályázati önrészként. A kórház elkészíti a pályázati 
dokumentációt, de ehhez 10 millió forintra van szükség, amit a költségvetésben most került 
megszavazásra. Újpest mindent megtett annak érdekében, hogy a Szakrendelő felújításra 
kerüljön, a továbbiakban a Fővárosi Önkormányzat kezében van a döntés.  
 
Wintermantel Zsolt 
Álláspontja szerint eddig nem történt előrelépés az ügyben. Véleménye szerint ez az 
előterjesztés azt tartalmazza, hogy a Főváros fenntartásában lévő Szakrendelőt kizárólag 
Újpesti Önkormányzati forrásokkal kívánnák felújítani. Nem a célokkal, hanem a 
megvalósításukkal nem értenek egyet. Nem jár el helyesen egy önkormányzat abban az 
esetben, ha egy nemes cél érdekében a saját vagyonát egy más tulajdonában lévő épületre 
költi. Úgy gondolja, hogy az egészségügyi ellátásnak az újpestiek kezében kellene lennie. 
Kéri alpolgármester urat, hogy fogadja be kiegészítést, melyben azzal együtt, hogy 
megszavaznak 10 millió forintot a pályázat előkészítésére, és bízva abban, hogy egy esetleges 
nyertes pályázat esetén biztosíthatja az önrészt az Újpesti Önkormányzat egy fővárosi 
intézmény számára, nyomatékosan szólítsák fel a Fővárosi Önkormányzatot, hogy a 
szülőotthon épületét adja vissza Újpestnek. Nem zsarolásként, nem feltételként ennek a 
támogatásnak a megadásához, de bízva abban, hogy így valamiféle eredmény születne az 
ügyben.  
 
Dr. Derce Tamás 
Nem ért egyet azzal, hogy az Újpesti Önkormányzat újítsa fel a Szakrendelőt a Fővárosi 
Önkormányzat helyett. Lehetőség van arra, hogy a szünetben összeüljenek a frakcióvezetők és 
az Újpesti Önkormányzat hozzon egy határozatot arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat lépjen 
már végre valamit a Szakrendelő ügyében. 
 
Szalma Botond 
Sajnálattal tapasztalja, hogy eddig nem történt semmi előrelépés. Egyetért alpolgármester 
úrral abban, hogy kell 10 millió forintot áldozni erre az ügyre, de abban nem ad igazat, hogy 
nem tudnak erről az újpestiek, és úgy gondolja, hogy ezért tájékoztatni kell őket az újpesti 
újságban. Szólítsák fel saját párttársaikat, akik a Parlamentben és a Fővárosban is 
döntéshozási képességgel rendelkeznek, mert ebben az ügyben is dönteni kellene.  
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Pajor Tibor 
Véleménye szerint fontos tudatosítani a választókban, hogy a Fővárosban az újpesti 
képviselők adják a többséget, ezért kár arra hivatkozni, hogy az SZDSZ vagy MSZP 
képviselők nem szavazzák meg a Szakrendelő felújítását. Úgy látja, hogy a Szakrendelő 
politikai játszmák áldozata. Azzal a javaslattal élne, hogy helyezzenek ki a szakrendelő 
közelében egy táblát, melyre ráírnák, hogy a Károlyi Sándor Kórház fenntartója a Fővárosi 
Önkormányzat. Azt is rá kellene írni, hogy a rendelő sorsával kapcsolatban érdeklődni lehet 
Demszky Gábor főpolgármesternél. Nem érti, hogy miért az Újpesti Képviselő testületet 
kellene felelőssé tenni az Szakrendelő ügyében. Nem szavaz meg semmilyen összeget a 
továbbiakban, mert ez a Főváros dolga.  
 
Bartók Béla 
Pajor Tibor úr hozzászólására reagálva elmondja, hogy megérti elkeseredettségét a 
Szakrendelő állapotával összefüggésben, de úgy gondolja, hogy nem az az elsődleges kérdés, 
hogy ki a fenntartója a Szakrendelőnek, hanem az, hogy milyen állapotban van. Személyes és 
a FIDESZ álláspontja is az, hogy a Szakrendelő kérdése olyan ügy, amivel mindenképpen 
foglalkozni kell, és nem lehet lesöpörni ezt a problémát azzal, hogy ez egy fővárosi 
intézmény.  Polgármester úrral egyetért abban a kérdésben, hogy a Szakrendelő jelenlegi 
állapotáért a Főváros a felelős.  
Két észrevétele lenne. Az első, hogy ez a határozati javaslat pont arról szól, hogy az Újpesti 
Önkormányzat fogja felújítani a Szakrendelőt, mert a jelen állás szerint a Főváros az elmúlt 
két évben egy fillért sem biztosított a felújítására.   
A másik észrevétele, hogy több kerületben a szakrendelő már a helyi önkormányzatok 
tulajdonában van.  
Elmondja, hogy a Fővárosi Önkormányzat döntéshozóinak és végrehajtó testületének 
semmilyen formában nem hisz, számára hiteltelenné váltak.  
Véleménye szerint Újpest nem tett meg mindent a szakrendelőért. A FIDESZ álláspontja, 
hogy át kell venni a Szakrendelőt és azokkal a pénzeszközökkel, amiket arra kívánunk 
fordítani, hogy a működése jobb legyen, hamar pozitív változásokat lehetne elérni.  
 
Dr. Derce Tamás 
Úgy látja, hogy mindenki tudomásul veszi, hogy csak akkor teljesíti a Főváros a feladatát, ha 
az önkormányzat elvégzi helyette. Véleménye szerint határozatot kellene hozni és abban 
felszólítani a Fővárost, hogy teljesítse a feladatát.  
 
Hock Zoltán 
Úgy gondolja, hogy amikor olyan politikai hitvallások hangzanak el, hogy azonnal át kell 
venni a Szakrendelőt, akkor arról is döntés születik, hogy bezárják a Károlyi Sándor 
Kórházat. Úgy gondolja, hogy a teljes kontextusból ezeket a kérdéseket nem lehet kivenni.  
Abban nincs vita, hogy a Szakrendelő nem európai színvonalon tudja ellátni feladatait. 
Elhangzott, hogy a Főváros nem akart hozzájárulni az ÉPÍT Zrt. portfóliójának felhasználása 
tekintetében a Szakrendelő felújításához. Ez nem igaz, mert ebből Újpest hátrált ki. Erre 
önkormányzati tulajdonosi határozat nem születet, mert ha lett volna, akkor ezt végig lehetett 
volna futtatni.  
Emlékei szerint a Főváros 500 millió forintot kézpénzben nem ígért. A megoldások irányában 
kell elindulni. A Szakrendelő kérdése nem elválasztható a kórház kérdésével. A legnagyobb 
probléma, hogy a Főváros, mint tulajdonos nem döntött a Károlyi Sándor Kórház jövőjéről.  
Mindenkinek a figyelmébe ajánlja, hogy amennyiben átveszi az önkormányzat a 
Szakrendelőt, akkor a teljes felújítási költség Újpestet fogja terhelni.  Felmerül még az a 
kérdés is, hogy honnan lesz erre pénz. 
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Úgy gondolja, hogy arra kell koncentrálni, hogy a kiviteli tervek készüljenek el, legyen a 
beruházásnak gazdája, induljon el a felújítás, akkor van esély arra, hogy befejeződik ez a 
beruházás. Ebben a tekintetben nem kidobott pénz, ami az előterjesztésben szerepel.     
 
Dr. Derce Tamás 
Horváth Csabától kapott egy levelet, melyben tájékoztatja arról, hogy a legújabb fővárosi 
felmérés szerint a Szakrendelő felújítása 2,1 milliárd forint.  
 
Nagy István 
Emlékezete szerint 2007. decemberében kapta azt a feladatot, hogy készítsen előterjesztést 
arra vonatkozóan, hogy mi legyen a Szakrendelővel kapcsolatos Újpesti Önkormányzati 
álláspont. A Károlyi Sándor Kórház főigazgatója megfogalmazta azt a kérését, hogy a kórház 
szempontjából jelentős előrelépés lenne, ha az Újpesti Önkormányzat a működtetését átvenné. 
Elkészült egy javaslat, ami azt mutatta, hogy a Szakrendelő, amennyiben az Újpesti 
Önkormányzat átveszi, nullszaldósan működtethető. Középtávon 5 év alatt 500 millió forintos 
beruházási, felújítási igényt mutatott ez a felmérés. Ehhez képest, most ott tart az ügy, hogy a 
Fővárosi Önkormányzat egy fillért sem adott. Polgármester úr által említett felmérés szerint, 
mai 2,1 milliárd forintos felújítási összeget takar, annak a költségét is az Újpesti 
Önkormányzat finanszírozta 4,5 millió forint + ÁFA értékben. Az önkormányzat már tett a 
Szakrendelő ügyének érdekében, felmérte az intézmény műszaki állapotát.  
Nem ismeri a pályázatot, nem tudja mit tartalmaz, de bízik abban, hogy ez a pályázat is 
eredményezheti a szakrendelő felújítását.  
Felmerült a Szakrendelő privatizációjának lehetősége is, de szerencsére ezt sikerült 
megakadályozni.  
Fontos megjegyezni, hogy az elmúlt időszakban olyan sok pénzt költöttek tanulmányok, 
tervek, koncepciók elkészítésére,  amelyekből nem lett semmi, viszont ha ezeket az 
összegeket összeadnák, akkor kijönne belőle zöldmezős beruházásban, egy modern igényt 
kielégítő kórház. 
Miközben jelentős összegeket fordítanak arra, hogy a fővárosi fenntartású intézményekben az 
ellátás javuljon, elfeledkeznek a Jókai utcai rendelőben maradt gyermekfogászatról, ahol a 
fűtés nem megfelelő. Úgy gondolja érdemes lenne arról is beszélni, hogy az Önkormányzat 
fenntartásában működő intézményekben milyen fejlesztéseket fognak végrehajtani a jövőben. 
Összegezve az előterjesztés támogathatónak tartja. Gazdasági racionalitása annak lenne, ha az 
Újpesti Önkormányzat átvenné a Szakrendelőt.  
Úgy gondolja, hogy a kórház, amennyiben nem történik változás és a régi koncepció szerint 
működik tovább, eljut oda, hogy már így nem működhet tovább. Biztos abban, hogy a 
Főváros is kénytelen lesz az Észak-pesti fekvőbeteg ellátás gondjait megoldani egy zöldmezős 
beruházással. Erre kellene odafigyelni. 
 
Dr. Hollósi Antal  
A helyi önkormányzat sok mindenben támogatja a kórházat, ami egyedülálló és példanélküli. 
Nem rózsás a kórház helyezte ez teljesen egyértelmű. A 90-es években pozitív szaldója volt a 
Szakrendelőnek, most nullszaldós. Köszönetet mond a 10 millió forint átadásáért, szakmailag 
jó tartalommal fogják megtölteni. A 240 millió forintos pályázati önrészt is megfelelő 
biztosítékokkal köszönettel veszik. 
 
Dr. Trippon Norbert  
Úgy látja, hogy az előterjesztés tárgyával mindenki egyetértett. A politikai felhangot nem érti. 
A pályázat anyagát nem ismeri részletesen, de azt biztosan tudja, hogy energetikai felújításról 
van szó, hőszigetelésről, nyílászárók cseréjéről, hűtés-fűtés rendszer átalakításáról. 
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Gyermekfogászat elhelyezésére a Templom utcában kerül sor. Felmérés szerint ennek az 
újonnan kialakítandó gyermekfogászati rendelőnek az átalakítási költsége 80 millió forint. 
Ebben az összegben nincs benne az ehhez szükséges orvosi eszközök és infrastruktúra 
költsége. Ennek az összegnek a felmérése még folyamatban van, ha befejeződik, akkor lehet 
erről érdemben tárgyalni.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
382/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület a 376/2009. (XII.18.) számú határozatában vállalt kötelezettségét akként 
módosítja, hogy a Budapest IV. kerület Görgey A. u. 30. szám alatti Károlyi Sándor Kórház 
és Rendelőintézet (SZTK) felújítására a 2009. évi költségvetésében jóváhagyott 250 MFt-ot, 
azaz kettőszázötvenmillió forintot a Fővárosi Közgyűlés fenntartásában működő Szakrendelő 
épületének felújítását és energetikai megtakarítást célzó (KEOP-2009-5.3.0./A) pályázaton 
történő induláshoz  szükséges előkészítő munkálatokhoz és önerőhöz biztosítja, melynek 
feltétele a pályázat eredményessége. A fenti összegből a pályázat előkészítő munkálatainak 
finanszírozásához legfeljebb 10 Mft-t pénzeszköz kerül átadásra a Károlyi Sándor Kórház és 
Rendelőintézet részére.  
A Képviselő-testület felkéri a Fővárosi Önkormányzatot, hogy nyújtson be pályázatot és 
gondoskodjon a Szakrendelő felújításáról. (26 igen, 1 tartózkodás) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 

S Z Ü N E T 
 
 
Boruzs András és Szalkai István megérkezett, így a Képviselő testület létszáma 31 fő.  
 
 

8. Előterjesztés az Újpest, Petőfi és Hunyadi laktanya szabályozási terve és az ahhoz 
tartozó építési szabályzat jóváhagyása tárgyában (rendelet-tervezet)  
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Ezek az ingatlanok az Önkormányzat részéről vagyonhasznosításra kijelölt ingatlanok. 
Korábban arról határoztak - amikor elfogadták a városfejlesztési koncepciót és amelyben 
kijelölt akcióterületi tervként lett megjelölve ez a két ingatlan -, hogy az önkormányzat akkor 
tudja a legkedvezőbb árat elérni, ha szabályozottan adja majd egykor birtokba. A Hunyadi 
laktanya továbbra is munkahelyi övezetben marad, már belterületként. A Petőfi laktanya 
különleges honvédségi besorolásban volt és ez most átkerült intézmény keretövezet 
besorolásba. Ezt még a Fővárosnak jóvá kell hagynia. Ide alapvetően munkahely, iroda, 
logisztika és egyéb hasonló intézményjellegű funkciókat képzelnek el. Befelé a város felé 
később lehetőség van lakásépítésekre is. Amennyiben a testület elfogadja a javaslatot, úgy a 
Petőfi laktanyára vonatkozóan a Fővárosi Közgyűlésnek van döntési joga, hogy átsorolja-e 
vagy sem. A Hunyadi laktanyát több darabba lehet vágni, és el lehet kezdeni a 
vagyonhasznosítás előkészítését.   
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Pajor Tibor 
Nem támogatja az előterjesztést, mert úgy gondolja nincs szüksége Újpestnek újabb 
lakóparkokra. Nem érti, hogy a különleges területté minősítés illetve megváltoztatásáról miért 
a Főváros dönt. Felmerült-e valakiben, hogy a Flottillások hova fognak laktanyát építeni, ha 
mindenhova üzletközpontok és lakóparkok épülnek? A beépítés mértékével sem ért egyet. 
 
Szalkai István 
Úgy gondolja, hogy a folyami harcászat az elmúlt években elvesztette jelentőségét, a területet 
viszont hasznosítani kell. A Fővárosi Közgyűlés döntése szükséges az átsoroláshoz, ez a 
jogszabályi előírás.  
 
Pajor Tibor  
Szalkai István hozzászólására reagálva elmondja, hogy Flottilla a mai napig van, sőt fejlesztik 
és új hajókat is beszereztek. Ezeket a hajókat az egész ország területén működtetik. Például, 
amikor a Dunában aknát találnak, akkor a Flottillások és a tűzszerészek együtt vonulnak.  
 
Dr.Trippon Norbert 
Törvény szerint a fővárosi Szabályozási Kerettervet a Főváros, a kerületi Szabályozási 
Kerettervet Újpest esetében Újpest városa fogadja el, tehát az átsorolásról a Főváros jogosult 
dönteni.  
 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel először a rendeleti javaslatot, és felhívja a 
figyelmet, hogy megalkotásához minősített többség szükséges.  
 
Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
előterjesztése alapján megtárgyalta és elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület – Újpest, 
Petőfi laktanya és Hunyadi laktanya kerületi szabályozási tervéről és a hozzá tartozó építési 
szabályzatról szóló javaslatot, ezzel megalkotja 23/2009. (X.01.) számú rendeletét. 
(25 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra a határozati javaslatot. 
 
383/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján kezdeményezze a Fővárosi 
Önkormányzatnál a fővárosi szabályozási keretterv (FSZKT) – a 23/2009. (X.01.) számú 
rendelettel elfogadott (az Újpest, Petőfi laktanya és Hunyadi laktanya kerületi szabályozási 
tervéről és a hozzá tartozó építési szabályzatról szóló) rendelet tartalmának megfelelő – 
módosítását. (24 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
Határidő: 30 nap 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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9. Előterjesztés az Újpest, Szent István tér rendezése II. ütem – mélygarázs és 
virágpiac – engedélyezési terve végleges tervezési programja, valamint az I. 
ütemmel kapcsolatos egyes kérdések jóváhagyása tárgyában (a háttér-anyag a 
Főépítészi Irodán megtekinthető) 
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr.Trippon Norbert 
Amikor elfogadta a Képviselő testület a Főtér Koncepciót, akkor nem csak arról döntöttek, 
hogy a Főtér program I. ütemét ebben a politikai ciklusban megvalósítják, hanem arról is, 
megterveztetik a Főtér program II. ütemét a mai keramitos parkoló és virágpiac területén, 
annak érdekében, hogy a következő ciklus elején el lehessen kezdeni a beruházás 
megvalósítását. Egy új virágpiacot létesítenek, a vásárlói parkolót megszűntetik és leviszik a 
föld alá. Ennek helyére egy multifunkcionális nagy teret alakítanak ki. A felszín alatt, mintegy 
500 férőhelyes mélygarázs építését tervezik, aminek a lehajtója a Kemény Gusztáv utca felőli 
oldalon lesz. Ez a mélygarázs a legkorszerűbb elvárásoknak is megfelel, autómosó lenne 
benne, esetleg kisebb kereskedelmi létesítmény, családi parkoló, női parkoló, lift. Abban 
gondolkodnak, hogy a mélygarázsból lehetne megoldani az új virágpiac kiszolgálását is. 23 
pályázó jelentkezet erre a kiírt tervpályázatra. Odaítélték az 1. 2. és 3. helyezést és voltak a 
díjazottak. Nem volt olyan terv, ami maradéktalanul és minden szempontból megnyerte volna 
a Bíráló Bizottság tetszését. Viszont sok terv egyes részmegoldásai rendkívül színvonalasok, 
előremutatóak voltak.  
Most a II. ütem tervezési programjának elfogadásáról kell dönteni. Szoborsétány kialakítását 
tervezik, de még nem dőlt el, hogy milyen jellegű szobrokat kellene ott elhelyezni, ezért a 
Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy a Budapest Galériától különféle szakmai 
koncepciókat kérnek, és döntés előtt kikérik az újpesti civil szervezetek, és a lakosság 
véleményét, hogy egy színvonalas, egyedi szoborsétány jöjjön létre. A „Fájdalmas Anya” 
szobor visszaállításának ügye nagy port kavart. Amikor az Főtér megújításáról döntöttek, 
akkor arról is döntöttek, hogy az újpesti Főtér értékeit megőrzik, felújítják, átmentik a 
jövőnek. Nyílván való, hogy itt az ideje, hogy a „Fájdalmas Anya” szobor is visszakerüljön 
méltó helyére, mivel annakidején térrendezés kapcsán került el a térről. A tervek szerint a 
szobor lehetséges helye a Trombita téren lenne. Kéri, hogy hatalmazza fel a testület arra, hogy 
a Budapest Galériával más helyszíneket is megvizsgáltassanak, mielőtt ezt a javaslatot 
továbbítanák a Főváros felé. Úgy gondolja, hogy egy példa nélkül álló civil és politikai 
összefogás eredménye lesz a Főtér program II. üteme. 
 
Dr. Derce Tamás   
Tájékoztatja a Képviselő testületet, hogy az Újpestért Egyesület nem támogatja a 2. számú 
határozati javaslat azon részét, melyben a Főváros hozzájárulását kérik a szobor 
visszaállításához, tekintettel arra, hogy a szobor ott állt 1938 óta. Módosító indítványa, hogy 
az utolsó mondat kerüljön kihúzásra a határozati javaslatból.  
 
Wintermantel Zsolt 
Javaslata, hogy ennek a tervezési programnak mindenképpen legyen része és ezt a tervezőtől 
külön munkarészként követeljék meg, hogy egy olyan kivitelezési ütem-javaslatot adjon, ami 
a Főtér működőképességének a megőrzését biztosítja arra az időszakra, amikor a II. ütem 
elkezdődik. Építési, logisztikai ütemezésre van szükség. A Városfejlesztési és 
Környezetvédelmi Bizottság elfogadta ezt a javaslatot, ugyan nem született róla határozat, de 
mindenki egyetértett vele és úgy gondolta, hogy ez beépítésre kerül az anyagba. Mivel ez nem 
történt meg és a mellékelt tervezési programot kívánják megvalósítatni a tervezővel, akkor 
ennek a programnak szövegszerűen kell ezt tartalmaznia mindenki megnyugtatására.  
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Indítványa, hogy a 2. számú határozati javaslatot a Városfejlesztési és Környezetvédelmi 
Bizottság által elfogadott szöveggel módosítsák, mivel a szobor eredeti címe „Anyai 
Fájdalom” és zárójelben kellene írni, hogy közismert nevén „Fájdalmas Anya” című szobor. 
Álláspontja szerint meg kell kérdezni a szobor állításával kapcsolatban a Fővárost, mivel nem 
szeretné, ha ebből később jogi huzavona lenne.  
 
Szalma Botond 
Felhívná a figyelmet arra, hogy a mélygarázsba ne kerüljön semmi egyéb, mivel az anyagban 
leírtak alapján már szinte raktár lenne. A 6. oldal 5. bekezdését elhagyná, mivel nem szeretné, 
ha a virágpiac alatt teherlift és raktár lenne. Itt található a 200 m2 többfunkciós kereskedelmi 
létesítmény kialakítása, amit szintén kifogásol. A 8. oldalon véleménye szerint ellentmondás 
található, mivel az olvasható az anyagban, hogy az épület környezetében szolgáltató és 
kereskedelmi hely nem létesíthető, akkor be kell zárni a piacot, ami mellette található. Nem a 
virágpiac van a piacért, hanem a virágpiac a piac mellett működő egység. Álláspontja szerint 
ezt a bekezdést el kellene hagyni. Az utolsó előtti bekezdésben szintén a palántaárusítás 
időszakára raktárakat létesítsenek a mélygarázsban, amit szintén javasol kivenni. Úgy 
gondolja, hogy a mélygarázsban csak autókat kellene tartani.  
 
Dr. Derce Tamás  
Kéri, hogy a képviselő úr írásban terjessze be a módosító indítványát. 
 
Mollóné Balog Éva 
Döbbenettel hallgatta, hogy olyan pályázatok esetében sikerdíjakat oszt az Önkormányzat, 
amikor elhangzott, hogy a beérkezett pályaművek közül, igazából egy sem felelt meg a 
pályáztató elképzeléseinek és teljes egészében egyiket sem lehet sikeres pályázatnak tekinteni. 
Elgondolkodtatónak találja, hogy miért díjaznak nem megfelelő pályamunkákat. Egyetértve 
Szalma Botond képviselő úrral, szintén úgy látja, hogy egy rendkívül eltúlzott mértékű 
beruházássá dagadt ez a program. Véleménye szerint a kivitelező nem áll a helyzet 
magaslatán, mivel rendkívüli mértékben zavarja a piac környékének az életét. Például az Egek 
Királynéja Főplébánia megközelíthetősége lehetetlenné vált. Értelmetlenül lezárt részek 
vannak a piac környékén. Személyesen hallotta plébános úr azon panaszát a hívek felé, hogy 
még mindig nem sikerült az akadály-mentestes közlekedéshez normálisan megépíteni a 
rámpát. Megnyugtató választ szeretne kapni arra, hogy a plébánia mennyire lesz része ennek a 
megújulásnak. 
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a testületet, hogy a plébános úrral folyamatosan egyeztetnek, mindenben 
megállapodtak, a rámpa kérdését is megbeszélték. Előkészítés alatt áll egy szerződés, amit az 
önkormányzat és a plébánia fog kötni, arra vonatkozóan, hogy melyek azok az egyházi 
ünnepek, amikor bizonyos területeket használni fognak. Azt is megbeszélték, ha valami 
probléma adódik, plébános úr jelezni fogja.  
 
Daróczi Lajos 
Nem tartja helyesnek engedélyezés kérését a Fővárostól a „Fájdalmas Anya” című szobor 
állítására. Örömmel vette, hogy már belekerült a Főtér programba a szobor, azt viszont 
sajnálja, hogy ez Trippon Norbert saját kezdeményezéseként tűnt fel. Újpesti elődeinkre 
történő emlékezés miatt fontosnak tartja a szobornak a visszaállítását. A FIDESZ frakció 
támogatja a határozati javaslatot.  
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Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a testületet, hogy a szobor visszaállítása nem egy hirtelen ötlet volt. Egy évvel 
ezelőtt 100 újpesti polgár aláírásával kérte, hogy állítsák vissza a „Fájdalmas Anya” című 
szobrot. A kezdeményezőknek azt válaszolta, hogy a Főtér program keretében visszakerül a 
szobor a Főtérre.  
 
Pajor Tibor  
Úgy gondolja, hogy tovább kellene lépni, mivel úgy tűnik, mindenki szeretné visszaállítani 
ezt a szobrot. Ismeretei szerint a szobor eredeti neve „Magyar Fájdalom.”, csak később 
nevezték át „Anyai Fájdalom”-ra.  
 
Szalkai István    
Visszatérve a Főtér programhoz úgy gondolja, hogy hozzáértő szakemberek megtervezték 
logisztikailag, komplex módon. Álláspontja szerint a Képviselő testület nincs olyan 
helyzetben, hogy egyenként projektelemeket ítéljen meg. Ez a tervezési szakaszt már nem 
ebben a ciklusban fog befejeződni, ezért javasolja, hogy szavazzanak, fogadják el és esetleg a 
következő ciklusban meg lehet változtatni többséggel, ha valakinek nem tetszik.    
 
Szabó Gábor 
Mollóné képviselő asszony hozzászólására reagálva elmondja, hogy ne sajnálja a tehetséges 
építészektől a tervpályázatban elfogadott összeget. Összesen 23 fő pályázott, ebből 8 fő kapott 
elismerést és nagyon szép pályaművek érkeztek. Meg van az a lehetőség, hogy mindegyik 
pályaműből kiválasszák azokat az elemeket, amiket fel fognak használni a Főtér programhoz.  
 
Dr. Kató Balázs 
Frakciószünetet kér. 
 
Dr. Derce Tamás 
Egyetért, de előbb Hock Zoltán frakcióvezető úr hozzászólását még meghallgatják.  
 
Hock Zoltán  
Az anyag 550-650 férőhelyes mélygarázs építésére tesz javaslatot. Alpolgármester úrhoz 
intézi kérdését, hogy indokolt-e a városban ilyen nagy férőhelyes mélygarázst építeni? 
Álláspontja szerint jelenleg körülbelül 200-250 parkolóhely van. Milyen gazdasági 
számítások előzték meg, hogy ekkora parkolóra tesz javaslatot? Befolyásolja-e a térségben 
lévő lakóházaknak a gépkocsi tárolási kérdéseit is? Úgy gondolja, hogy ez így önmagában 
eltúlzottnak, elnagyoltnak tűnik. A másik kérdése, hogy mit jelent az anyagban található női 
parkoló? Ez viccesnek tűnik, de véleménye szerint erre ki kellene térni. A harmadik kérdése, 
hogy az előterjesztésben szereplő 200 m2 többfunkciós kereskedelmi létesítmény milyen 
tevékenységet lát el? Ez azért fontos, mert ha van erre elképzelés, akkor előtte kellene erről 
beszélni és nem utólag.  
Szabó Gábor hozzászólásával kapcsolatban elmondja, hogy az előterjesztő alpolgármester a 
szóbeli kiegészítésében fogalmazott úgy, hogy a pályázatok közül egyik sem volt teljes értékű 
és elfogadható. Erre utalt Mollóné képviselőtársa. Ha nem volt teljes értékű pályázat, vagy 
olyan, amit minimális korrekciókkal meg lehetett volna valósítani, akkor mire osztották ki a 
díjakat?  
 
Dr. Derce Tamás 
A frakciószünet a hozzászólások után lesz megtartva. 
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Kovács Sándor 
Jelzi a testület felé, hogy a „Fájdalmas Anya” című szobor visszaállítását az SZDSZ frakció 
támogatja. Szeretné, ha egy méltó megemlékezés keretén belül, egy szobor felállítására 
kerülne sor akár például az Újpesti Uszoda előtti téren.  
 
 
Dr. Derce Tamás  
Az uszoda elő történő szoborállítást nem tartja jó ötletnek.  
 
Mollóné Balog Éva 
Idézi az előterjesztés 2. bekezdését, melyben a pályázatok elbírálásáról van szó. Szeretné 
tudni, hogy milyen sikerdíjakat kaptak az érintettek.  
 
 

FRAKCIÓSZÜNET 
 
Dr. Derce Tamás  
A 2. számú határozati javaslat 2. mondata úgy hangzik, hogy” Felkéri a Polgármestert, hogy a 
szobor felállításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. Szalma Botond képviselő úr nem 
kéri a módosítást. Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a két határozati javaslatot.  
 
Pajor Tibor 
Ügyrendi hozzászólásában kérte, hogy külön szavazzanak a két határozatról. 
 
Dr. Derce Tamás  
Az előző szavazást érvénytelennek nyilvánítja, miután ügyrendi kérdésben szeretet volna 
Pajor képviselő úr szólni és a levezető elnök nem vette észre. Külön-külön teszi fel szavazásra 
a két határozati javaslatot. 
 
 
384/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az alpolgármester előterjesztése alapján megvitatta és elfogadja az 
Újpest, Szent István tér rendezése II. ütem – mélygarázs és virágpiac – engedélyezési terve 
végleges tervezési programját azzal, hogy az elfogadott program változtatás nélkül épüljön be 
az építési (létesítési) engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezési szerződésbe. 
(25 igen, 2 nem, 1 tartózkodás) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
385/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület megtárgyalta az „Anyai Fájdalom” (közismert nevén „Fájdalmas Anya”) 
című szobor  – Kocsis András Munkácsy- és Kossuth-díjas szobrászművész alkotása – 
elhelyezésével, a Főtérre történő visszaállításával kapcsolatos javaslatot és támogatja, hogy a 
műalkotás a mellékletben szereplő helyszínre kerüljön. Felkéri a Polgármestert, hogy a szobor 
felállításával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. (30 igen) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
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10. Előterjesztés az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú rendeletével jóváhagyott 
Újpest – 3. számú városszerkezeti egység szabályozási tervéhez tartozó építési 
szabályzat módosítására (rendelet-tervezet) (a háttér-anyag a Főépítészi Irodán 
megtekinthető) 
Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr.Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Pajor Tibor 
Álláspontja szerint az előterjesztés mind a három pontja az Önkormányzat érdekeivel 
ellentétes. Az egyik, hogy megnövelnék a magasságot szintenként 50 cm-rel, a másik, hogy 
építsék be jobban a területeket. A harmadik, hogy építsenek lakásokat, de ne építsenek annyi 
parkolót, mint amennyi egy évvel ezelőtt elfogadtak. A körülményekre lenne kíváncsi, hogy 
született ez az elhatározás? 
 
Dr. Trippon Norbert 
A 3. számú szabályozási terv az élet által igazolt finomhangolására kerül most sor. Az első 
pontban lehetőség lesz a gépi parkolás kiépítésére. Az építménymagasság változtatására azért 
van szükség, mert nemcsak lakásokat terveznek építeni a városközpontban, hanem vegyes 
rendeltetésű létesítményeket is és annak a belmagassága valamivel nagyobb. A beépítés 
intenzitása is árnyalatnyi eltérést mutat. Picit intenzívebb, de sokkal inkább a befektetők 
igényeihez igazodó. Erre lehet azt mondani, hogy rossz, de véleménye szerint a mai válságos 
időben inkább pozitívnak kell felfogni.  
 
Pajor Tibor 
Nem tudja támogatni az előterjesztést, mert úgy gondolja, hogy neki nem az a feladata, hogy a 
befektetők érdekeit képviselje, hanem az újpestiek érdekeit. Egy évvel ezelőtt végigtárgyalták 
ezt a rendeletet, akkor mindenkinek tetszett.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a rendeleti javaslatot. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület – Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester 
előterjesztése alapján megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat 11/2008. (III. 28.) számú 
rendeletével jóváhagyott Újpest – 3. számú városszerkezeti egység (Váci út – József Attila u. 
– Attila u. – Deák Ferenc u. – István út – Király u. – Kassai u. – Munkásotthon u. – Berda 
József u. – Mártírok útja – vasútvonal által határolt terület) szabályozási tervéhez tartozó 
építési szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot, ezzel megalkotja a 24/2009. (X.01.) 
számú rendeletét. (22 igen, 1 nem, 6 tartózkodás) 
 
 

11. Előterjesztés élelmiszer beszerzés 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. 
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386/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére élelmiszerek beszerzése” tárgyában 
kiírt nyílt közbeszerzési eljárásban az 1. rész tekintetében nyertesnek az ALFA-MEAT Kft. –t 
(1182 Budapest, Tölgyesi u. 6/B), második legkedvezőbb ajánlattevőként az a-Walhalla 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. –t (1133 Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.); a 2. rész 
tekintetében nyertesnek JÁSZTEJ Zrt. –t (5130 Jászapáti, Juhász Máté út 3.) a következő 
legkedvezőbb ajánlattevőnek az a -Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-t (1133 
Budapest, Pozsonyi út 50. Fszt. 3.); a 3. rész tekintetében nyertesnek Jégtrade Kft.-t (2220 
Vecsés, Régi ecseri út 0127/3.); a 4. rész tekintetében az eljárást eredménytelennek, az 5. rész 
tekintetében nyertesnek az a-Walhalla Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. –t (1133 Budapest, 
Pozsonyi út 50. Fszt. 3.) jelöli meg. Egyben felkéri a Gazdasági Intézmény igazgatóját, hogy 
az 1. rész, 2. rész, 3. rész, valamint az 5. rész vonatkozásában a szerződést a nyertes 
ajánlattevővel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg. 
(25 igen, 4 tartózkodás) 
Felelős: A Gazdasági Intézmény Igazgatója 
Határidő: 2009. október 9. 

 
 
12. Előterjesztés karácsonyi utalvány beszerzése 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. 
 
387/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy „Karácsonyi szociális utalvány beszerzése” tárgyában a 
határozat mellékletét képező ajánlattételi 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 
 
 

13. Előterjesztés takarítás tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Trippon Norbert 
Jelenleg az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. takarítja az önkormányzat épületeit és év végén lejár a 
szerződése, ezért mint minden másra erre is közbeszerzést kell ki.  
 
Wintermantel Zsolt 
Javasolja, hogy a takarítás és az élőerős vagyonvédelemmel kapcsolatban kiírt közbeszerzési 
eljárásban szereplő 24 hónapos szerződést 12 hónapra módosítani. 
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Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén, először a módosító indítvány teszi fel szavazásra.  
 
388/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető módosító javaslatát, 
melyben a takarítási feladatok ellátására kötendő szerződés időtartamát 12 hónapban 
határozná meg, 10 igen, 15 nem, 5 tartózkodással elutasítja. 
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra az alapjavaslatot. 
 
389/2009. (IX.29.) önko. hat.  
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat hivatali épületeinek takarítási munkái” tárgyában az ajánlati 
felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének 
közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
Egyben a Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére 
a takarítási feladatok ellátása tekintetében. (20 igen, 6 nem, 4 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
390/2009. (IX.29.) önko. hat.  
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
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(20 igen, 6 nem, 4 tartózkodás) 
 
 
 

14. Előterjesztés megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok 
ellátása, portaszolgálat, az objektum őrzése tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításáról  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kérdés hozzászólás nem lévén, először a 
módosító indítványt teszi fel szavazásra.  
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391/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Wintermantel Zsolt frakcióvezető módosító javaslatát, 
melyben a vagyonvédelmi feladatok ellátására kötendő szerződés időtartamát 12 hónapban 
határozná meg, 10 igen, 17 nem, 3 tartózkodással elutasítja. 
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra az alapjavaslatot. 
 
 
392/2009. (IX.29.) önko. hat.  
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Megbízási 
szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum őrzése” tárgyában az 
ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
Egyben a Képviselő-testület előzetesen kötelezettséget vállal a 2010. évi költségvetés terhére 
a Petőfi laktanya vagyonvédelmi feladatainak ellátása valamint az objektumok őrzése 
tekintetében. (20 igen, 8 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
393/2009. (IX.29.) önko. hat.  
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
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(20 igen, 8 nem, 2 tartózkodás) 
 
 
 
15. Előterjesztés folyószámlahitel biztosítása 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. 
 



 30 

394/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy folyószámlahitel biztosítása tárgyában a közösségi 
hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását, valamint a határozat 
mellékletét képező ajánlattételi felhívást jóváhagyja 2,5 milliárd forint hitelkeret összeg 
erejéig, egyben felkéri a Polgármestert, hogy az ajánlattételi felhívást az Önkormányzat 
folyószámláját vezető pénzintézetnek küldje meg. (20 igen, 2 nem, 8 tartózkodás) 
Határidő: eljárást lezáró döntés meghozataláig folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 

16. Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal homlokzati nyílászáró cseréjének és fűtési 
hálózatának korszerűsítése és a hűtési hálózat kiépítése tárgyában közbeszerzési 
eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Trippon Norbert 
A Főtér program I. ütemének részeként a Polgármesteri Hivatal hűtés-fűtés rendszerének a 
teljes rekonstrukciójára, nyílászárók cseréjére is sor kerül. Már megvannak a kiviteli tervek és 
indokolt a közbeszerzési eljárás kiírása. Mivel itt egy komoly költségigényű beruházásról van 
szó, amennyiben az Európai Uniós pályázatot megnyeri az önkormányzat, úgy mindenképpen 
megvalósításra kerül.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel határozati javaslatokat. 
 
395/2009. (IX.29.) önko. hat.  
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a „Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Polgármesteri Hivatala homlokzati nyílászáróinak cseréje, fűtési 
hálózatának korszerűsítése, hűtési hálózat kiépítése és részleges akadálymentesítése” 
tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény 
szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. 
(21 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
396/2009. (IX.29.) önko. hat.  
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
 

 Időbeli ütemezés   A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus 
az eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításána

k tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

Városháza 
rekonstrukciója 

45000
000-7 

közösségi 
eljárásrend 

nyílt 
eljárás 

2009. IV. 
negyedév 

2010. július 31. 

(21 igen, 1 nem, 5 tartózkodás) 
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17. Előterjesztés az Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben 
elvégzendő karbantartási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Ebben az évben, már a közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező végezte az 
intézmény felújítási munkálatokat. Készült egy előterjesztés, ami arról szól, hogy egységár 
gyűjtemény alapján egy cég meg tudja nyerni a karbantartási munkákat két évre, és a 
Gazdasági Intézménynél a felmerülő munkálatokat elvégzi. Szakmailag ez a legegyszerűbb 
javaslat, de felmerültek ezzel kapcsolatos aggályok is. Nem biztos, hogy az a legpraktikusabb, 
ha különféle egymástól alapvetően eltérő szakipari munkákat egy vállalkozó nyeri meg, 
hanem lehetőséget kellene teremteni több, kisebb vállalkozásnak is, hogy részt tudjon venni 
ebben a programban. Ennek megfelelően az alapjavaslat módosítása került most kiosztásra, 
ami arról szól, hogy az eredeti közbeszerzés tárgyát öt felé bontották. Azt tervezik, hogy 
amennyiben a közbeszerzés eredményesen lezárul, két évre mind az öt részajánlatra lesz 
külön önálló vállalkozó aki elvégzi ezeket a munkálatokat. Ebben az esetben nem a Gazdasági 
Intézmény lesz a megrendelő, hanem az Önkormányzat. A műszaki ellenőrzést is átveszi az 
Önkormányzat. A hivatalban meglévő 3 fős létszámot adott esetben a Gazdasági 
Intézményből történő átszervezéssel lehet növelni. A Gazdasági Intézményen belül a műhelyt 
és a gyorsszolgálatot nem érinti az átszervezés. Többen tudnak majd pályázni, olyan részek is 
vannak, amire kisebb vállalkozások is pályázhatnak. 
 
Wintermantel Zsolt 
Tudomása szerint is van olyan közbeszerzési lehetőség, ami más típusú eljárásra ad 
lehetőséget. Jelen pillanatban, nem közbeszerzés alapján végzi a Gazdasági Intézmény a 
felújítási munkálatokat. A helyben központosított közbeszerzési szabályok alapján a 
közbeszerzés kiírására az Önkormányzat jogosult. A közbeszerzés kiírásakor azt kell 
mérlegelni, hogy Újpest gazdasági érdekeit hogy lehet a legjobban szolgálni. Örömmel 
tapasztalta, hogy ebben a módosított közbeszerzési kiírásban öt részre bontották a munkákat. 
Véleményük szerint ez még mindig nem szolgálja az újpesti kisvállalkozók érdekeit. 
Álláspontjuk szerint a helyes megoldás az lenne, ha egy keret-megállapodásos megoldást 
választanának. Ez a jelenlegi közbeszerzési szabályzat szerint nehézkes, de a testület 
módosíthatja a szabályzatát, erre van lehetőség. Többszereplőssé lehetne tenni a piacot egy 
ilyen keret-megállapodásos eljárással, jobban szolgálná a helyben élő és dolgozó újpesti 
kisvállalkozások érdekeit. Megfontolásra javasolja ezt a megoldást.  
Az Önkormányzat, hogy kívánja megvalósítani a műszaki, ellenőrzési feladatokat? Ez lehet az 
adott intézményeknél vagy a Polgármesteri Hivatalban. Tudomása szerint Újpest 
Önkormányzata korábban azért hozta létra az intézményeit, hogy azok saját hatáskörben 
végezzék a dolgaikat. Minden ilyen intézménynél van műszaki csapat. Kérdése, hogy miért 
csak a Gazdasági Intézménytől hozzák el a műszaki ellenőröket? Miért nem hozzák be a teljes 
műszaki apparátust és terjesztik ki ezt a közbeszerzést valamennyi intézményre?  
 
Dr. Derce Tamás 
Wintermantel Zsolt frakcióvezető úr utóbbi kérdésére reagálva elmondja, hogy a teljes 
műszaki apparátus esetben minden egyes beruházáshoz a Polgármesteri Hivatalnak kellene 
műszaki ellenőrt biztosítani. A következő évi költségvetésnél végig kell gondolni, hogy lehet-
e egy ilyen műszaki, átvételi csoportot létrehozni.  
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Szabó Gábor 
Wintermantel frakcióvezető úr az újpesti kisvállalkozók érdekeit védi. A Gazdasági 
Intézményben 5-10 % azoknak az újpesti kisvállalkozóknak az aránya, akik munkát kapnak. 
Úgy gondolja, hogy az önkormányzat jobban jár azzal, ha közbeszerzési pályázatot ír ki és a 
legolcsóbb pályázók végzik el a munkát. 
 
Bartók Béla 
Úgy gondolja, hogy amit Szabó Gábor mondott logikailag értelmetlen és nincs 
összefüggésben egymással. A közbeszerzésből nem következik, hogy újpesti kisvállalkozókat 
jobban szolgálnának, ez egy külön kérdés.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Úgy látja, abban nincs vita, hogy akkor korrekt egy eljárás, ha van közbeszerzés. A vita abból 
adódhat, hogy a közbeszerzés milyen fajtáját választják. A legegyszerűbb, az alapjavaslat 
volt. Ennek a hátránya, hogy nincs meg annak a lehetősége, hogy kisebb cégek is tudjanak 
pályázni. Másik lehetőség a keret-megállapodásos mód, de ennek az alkalmazását nem 
tanácsolja. Jelenleg arról, hogy egy adott munkát ki végez el a Képviselő testület dönt. Nem 
várható el, hogy a testület folyamatosan ezzel foglalkozzon. Technikailag az Önkormányzat 
jelenlegi közbeszerzési rendszerében ez kivitelezhetetlen. A megoldás az lenne, ha az 
intézményvezető megkapná azt a lehetőséget, hogy kit választ. Ezt a megoldást azonban nem 
javasolja, mivel a központosított közbeszerzési eljárást azért alakították ki, hogy ne legyenek 
kivételezettek és minden a Képviselő testület szeme előtt történjen. Valóban úgy látszik, hogy 
az elvégzendő munkát körülbelül 10 %-át végzik újpesti kisvállalkozások. A mellékletből 
hiányzó számokat, bediktálja. Első rész és második rész vonatkozásában nettó 90 millió 
forint. A harmadik rész 15 millió forint, negyedik rész 20 millió forint és ötödik rész 
vonatkozásában 12 millió forint. Ezeket a munkákat a kisebb vállalkozások is meg tudnak 
nyerni. 
 
Wintermantel Zsolt 
Kérése, hogy Polgármester úr illetve Jegyző asszony vizsgálja ki azt az esetett, ami ma 
történt. Ma délután Aljegyző úrral beszélgetett szakmai kérdésekről és kifejtette neki 
véleményét azzal kapcsolatban, hogy miért tartaná szerencsének egy keret-megállapodásos 
közbeszerzési eljárást, ahol az újpesti kisvállalkozásokat lehet segíteni. Erre itt most Szabó 
Gábor felkészülve arra, hogy ő mit kíván elmondani komplett listával érkezett. Szeretné ha 
fény derülne arra, hogy ez hogy történhetett.  
 
Dr. Trippon Norbert 
A tegnapi napon Pénzügyi Bizottsági ülés volt, amin megjelent frakcióvezető úr és a folyosón 
kifejtette véleményét a közbeszerzési kiírásról, hogy kizárják belőle az újpesti 
kisvállalkozókat. Ennek érdekében Szabó Gábor tájékozódott. Keret-megállapodásról 
személyesen beszélt a Gazdasági Intézmény vezetőjével, Molnár Szabolcs úrral, mintegy 
háromnegyed évvel ezelőtt.  
 
Wintermantel Zsolt 
Keret-megállapodásról ma délután beszélt Aljegyző úrral és ezért úgy gondolja, hogy ez az 
ügy mindenképpen kivizsgálásra szorul. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Visszautasítja, hogy az Újpesti Polgármesteri Hivatal dolgozóját burkolt vagy nyílt inzultus 
érje politikusok részéről. Emlékei szerint Szabó Gábor képviselő úr újpesti kisvállalkozásokat 
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említett. Keret-megállapodást pedig ő beszélt most és fél-háromnegyed évvel ezelőtt Molnár 
Szabolcs úrral.     
 
Belán Beatrix 
Fél-háromnegyed évvel ezelőtt őt is tájékoztatták arról - hiszen főleg az oktatási 
intézményeket érinti a Gazdasági Intézmény karbantartása -, hogy szóba került a keret-
megállapodásos közbeszerzés.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdezi a frakcióvezető urat, hogy mi a pontos kérése ezzel az üggyel kapcsolatban? 
Wintermantel úr elállt a kérésétől. Több kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a 
melléklettel módosított határozati javaslatot.  
 
397/2009. (IX.29.) önko. hat.  
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Önkormányzati 
intézmények karbantartási munkái” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri 
a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési 
eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. (20 igen, 9 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
398/2009. (IX.29.) önko. hat.  
2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának 2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
 

 Időbeli ütemezés   A 
közbeszerzés 

tárgya és 
mennyisége 

  CPV 
kód 

Irányadó 
eljárásrend 

Tervezett 
eljárási 

típus 
az eljárás 

megindításának, 
illetve a 

közbeszerzés 
megvalósításána

k tervezett 
időpontja 

 szerződés 
teljesítésének 

várható 
időpontja vagy a 

szerződés 
időtartama 

Karbantartási 
munkák 

45000
000-7 

közösségi 
eljárásrend 

nyílt 
eljárás 

2009. IV. 
negyedév 

24 hónap 

(20 igen, 9 nem, 1 tartózkodás) 
 
 
399/2009. (IX.29.) önko. hat.  
3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak teljesülése érdekében a Gazdasági 
Intézmény alapító okiratának módosításáról, valamint a szükséges műszaki ellenőri létszám 
átcsoportosításáról gondoskodni, valamint az ehhez szükséges intézkedéseket megtenni 
szíveskedjék. (20 igen, 9 nem, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. november 30. 
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18. Előterjesztés a „Virágom Világom” alapítvány székhely iránti kérelmének 
engedélyezéséről 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 
 
 

Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
 
400/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 400/2009. (IX.29.) számú határozatával 
úgy dönt, hogy engedélyezi a Virág Óvodának a 1043 Budapest, Virág u. 30. szám alatti 
címet székhelyként való bejegyzésre létrehozandó alapítványukhoz. 
(26 igen, 3 nem) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. október 15. 
 
 

19. Előterjesztés „emléktábla állítása vitéz Halassy Olivér tiszteletére” tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Belán Beatrix 
A bizottság támogatta a FIDESZ frakció indítványát, hogy vitéz Halassy Olivérnek állítsanak 
emléktáblát, de a szövegre más javaslat érkezett. A 2. számú határozati javaslatot ajánlja 
elfogadásra, mivel ezt a szövegváltozatot támogatta a bizottság is. 
 
Dr. Derce Tamás   
Nem ért egyet az emléktáblán található „értelmetlenül legyilkolt” kifejezéssel, mivel 
véleménye szerint egy halál mindig értelmetlen. Azzal viszont egyetért, hogy az emléktábla 
szövegének valamilyen módon ki kell fejeznie azt, hogy Halassy Olivér nem hétköznapi 
módon halt meg.  
 
Szalma Botond 
Egyetért Polgármester úrral, mert minden gyilkosság értelmetlen. Javaslata, hogy úgy 
módosuljon a tábla szövege, hogy „szovjet katonák által legyilkolt”. 
 
Kovács Sándor 
Nem ért egyet azzal, hogy belekerüljön a tábla szövegébe a „szovjet katonák” kifejezés. A 2. 
számú határozati javaslatot támogatja. Nem támogatja, hogy egyet-egyet kiemeljünk a 
rendszerből, véleménye szerint egyszerre kellene bocsánatot kérni minden ártatlan áldozattól, 
a leszármazottjaitól és nekik állítani egy közös emlékművet.  
 
Wintermantel Zsolt 
Nem ért egyet a kollektív bocsánatkéréssel. Véleménye szerint itt arról van szó, hogy adott 
egy világhírű, Újpestnek is hírnevet szerzett sportoló, akit idegen megszállók katonái 
értelmetlenül legyilkoltak. Ennek kívánnak emléket állítani és nem annak, hogy volt egy 
kétszeres olimpiai bajnok, mert van még ilyen. Ez a történelmünk része, ezt nem lehet 
elmaszatolni.  
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Dr. Derce Tamás 
Nem lehet a múltat letagadni. Tény, hogy Halassy Olivért csellengő szovjet katonák 
legyilkolták, és egy emléktábla állításánál ezt nem lehet elhallgatni. 
 
Hock Zoltán  
Az emléktáblával kapcsolatban nem érti, hogy mi a vita tárgya. Miért kell szégyellni, hogy 
Halassy Olivért meggyilkolták? Ma is kimondják, hogy a nácik mit műveltek 1940-45 között. 
Nem azt mondják, hogy valakik ott valamit csináltak, hanem akár nevén nevezik őket. Ki kell 
mondani, hogy ekkor és ekkor ez történt. Ez nem a mai orosz emberekről szól.  
 
Pajor Tibor  
Egyetért a FIDESZ által beterjesztett emléktáblával. Egy kompromisszumos javaslata lenne, 
hogy maradna az eredeti szöveg azzal, hogy „Ebben az épületben végezte elemi iskolai 
tanulmányait Újpest kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázója,” és úgy fejeződne be, hogy 
„szovjet katonák meggyilkolták 1946.” és egy pontos dátum.  
 
Dr. Derce Tamás   
Nem támogatja a FIDESZ javaslatát, mert nincs értelmetlen vagy értelmes gyilkolás. Nem 
fejezi ki azt, ami ténylegesen történt. Szalma Botond úr módosító indítványát támogatja, ami 
úgy szól, hogy „Ebben az épületben végezte elemi iskoláit egy szovjet katona által 
meggyilkolt kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó,” 

 
FRAKCIÓSZÜNET 

 
Belán Beatrix 
Felolvassa az alapjavaslatot. „Ebben az épületben végezte elemi iskolai tanulmányait a 
kétszeres olimpiai bajnok vízilabdázó, akit a megszálló szovjet csapatok katonái 
meggyilkoltak” 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel az elhangzott határozati javaslatot. 
 
401/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
emléktáblát kíván állítani vitéz Halassy Olivér tiszteletére a következő szöveggel: 
 

Ebben az épületben végezte elemi iskolai tanulmányait a kétszeres olimpiai bajnok 
vízilabdázó, akit a megszálló szovjet csapatok katonái meggyilkoltak 

 
Vitéz Halassy Olivér 

(1909-1946) 
 

Állította születésének 100. évfordulóján Újpest Önkormányzata. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Képviselő-testülete e javaslatot ajánlja elfogadásra a 
Fővárosi Közgyűlésnek. 
Egyúttal felkéri a polgármester útján az illetékes alpolgármestert a szükséges teendők 
megtételére. (28 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. október 31. 
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20. Előterjesztés az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bp. IV. ker. Király u. 15. 
szám alatti telephelyén működő vendégszobai férőhelyek, időskorúak 
gondozóházi férőhelyekké való átalakítása tárgyában 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
402/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Őszi Fény Integrált Gondozási Központ Bp. IV: ker. 
Király u. 15. szám alatti telephelyén 2009. november 1-től 14 apartmant (28 férőhelyet) a 
továbbiakban időskorúak gondozóházi férőhelyeként működteti, és a Központ létszámát 
megemeli 6 fővel. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 

21. Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs 
Intézetért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére. 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
403/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület hozzájárul Újpest Önkormányzata és a Magyar Honvédség Balatonfüredi 
Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvány között létrejött támogatási szerződés 
megkötéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés 
megkötéséhez. (29 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 

22. Előterjesztés a Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzatával 
kötendő ellátási szerződés tárgyában 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
404/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul Újpest 
Önkormányzata és a IX. ker. Ferencváros Önkormányzat között sajátos nevelési igényű 
gyermek bölcsődei ellátására létrejött ellátási szerződés megkötéséhez 2009. október 1-től 
2011. augusztus 31-ig. Felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés megkötésére. 
(29 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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23. Javaslat a XV. kerületi Önkormányzattal 2008. október 6-án kötött megállapodás 

módosítása fogyatékos gyermekek ellátására 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
405/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a 2008. 
október 6-án a XV. kerületi Önkormányzattal fogyatékos gyermekek nappali ellátására kötött 
megállapodás módosítását, mely szerint Újpest Önkormányzata 2009. október 1-től hét 
gyermek ellátását támogatja. Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás módosítás 
aláírására. (29 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

24. Előterjesztés az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége 
intézményvezetői álláshelyének pályáztatása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
A Képviselő-testület közös megegyezéssel úgy döntött, hogy a napirendben szereplő 24-es és 
a 25-ös napirendi pontot felcserélik. 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén 
szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
406/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok 
Felügyelősége vezetői álláshelyére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, és új 
pályázatot ír ki. (28 igen) 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009.11.29. 
 
 

25. Az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel törlesztéseinek 
támogatásáról szóló rendelet javaslat 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. 
 
Szalma Botond 
Véleménye szerint nincs devizaválság. A rendelet tervezet 2. § (1) bekezdés a. pontjában 
mindenképpen benne kell hagyni az uniós részt? Hány családot fog ez érinteni a hátralévő 
időszakban és elegendő lesz-e a 7,5 millió forint?  
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Pajor Tibor 
Támogatja Alpolgármester úr rendelet tervezetét. Megfontolásra javasolja, hogy a 3 millió 
forintos autó értékhatárát lentebb kellene vinni. Indítványozza, hogy valamilyen módon jogi 
tanáccsal vagy konkrét jogi segítséggel támogassák a hitelkárosultakat.  
 
Szalaki István 
Módosító indítványa, hogy a határozati javaslat 2. § (1) bekezdés „j” pontját 300 %-ra 
emelkedjen. Életszerűbbnek tartja, ha magasabb jövedelmi kategóriájú emberek kerülnek 
ilyen helyzetbe, mert rajtuk még lehet segíteni. Úgy gondolja, hogy a határozati javaslatban 
szereplő 200 % , akik abba beleférnek már nem segít. 
 
Nagy István 
Még a mai napon is módosító indítvánnyal álltak elő, mert úgy érzik, hogy még nem egészen 
kristályosodott ki a rendeleti javaslat. Úgy gondolja arra alkalmas, hogy felmérjék, hányan 
érzik, hogy úgy érdemes az Önkormányzathoz segítségért fordulni. Nagy valószínűséggel a 
fűtési szezon kezdete azoknál a családoknál, akik most is nehéz helyzetben vannak, a terhek 
további növekedése növelni fogja az önkormányzathoz segítségért fordulók számát. Szalkai úr 
módosító indítványa azért fogadható be az általa előterjesztett rendelet javaslatba, mert azokat 
a családokat célozza meg, akiknél a fizetési képesség rövidtávon helyreállítható. Ezt a 
kölcsönt alapesetben vissza kell fizetni, de lehetőség van arra, hogy az illetékes bizottságon 
keresztül, a kifizetett összeget részben vagy egészben elengedi az ügyfélnek. Ott válik ketté a 
Népjóléti és Lakásügyi Bizottság és az ő javaslata, hogy melyik társadalmi réteg az, akinek 
támogatást kell nyújtani. A bizottság javaslatában az kaphat támogatást, ahol a családban egy 
vagy több fő elveszítette a munkahelyét. Az ő javaslata szerint az kapna segítséget, aki 
elveszítette a munkahelyét vagy a lakáshitel törlesztése 25 %-kal megemelkedett. Olyan 
családokat céloznak meg a rendelet tervezetükben, akikről feltételezhető, hogy reálisan 
vállalták fel a hitelt.  
A bizottság javaslatában szereplő feltételekkel azok az ügyfelek élnének, akik nagy 
valószínűséggel elvesztették a munkahelyüket. Az a törvény, ami a díjhátralékosok átmeneti 
segítségéről szól pontosan az ő számukra ad lehetőséget azzal, hogy maximum 24 hónapig 
havi 10.000 forintot törlesztve ki tudnak lábalni a nehéz helyzetükből. Vannak olyanok, akik 
ebbe a rendszerbe nem férnek bele, és az ő esetükben elfér az önkormányzati segítség. 
Amennyiben az önkormányzat rendeletében benne marad az a pont, hogy ez a támogatás csak 
azoknak adható, akik más erre vonatkozó támogatást nem vesznek igénybe, az ő esetükben az 
feltételezhető, hogy a támogatási idő lejárta után ugyan abban a helyzetbe kerülne.  
A bajbajutott polgárok mindig az utolsó pillanatban keresik meg az önkormányzatot. Úgy 
gondolja, hogy az előterjesztett rendelet korrekt megoldás lenne. Akik abba a kategóriában 
tartoznak, hogy fizetőképességük rövidtávon nem oldható meg, nekik pénzügyi tanácsadás 
mellett a 24 hónapos állami kezességvállalásos megoldást javasolják.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több kérdés hozzászólás nem lévén először a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság módosító 
indítványáról szavaznak. A bizottság 2. § (1) bekezdés j) pontjáról az alapjavaslatban 
szavaznak, mivel azt befogadta az előterjesztő.  
 
407/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet-tervezethez 
benyújtott módosító javaslatának 2. § (1) bekezdés f) pontjában leírtakat elfogadja. 
(25 igen, 2 nem) 
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408/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet-tervezethez 
benyújtott módosító javaslatának 2. § (2) bekezdésében leírtakat elfogadja. 
(18 igen, 10 nem) 
 
409/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet-tervezethez 
benyújtott módosító javaslatának 2. § (5) bekezdésében leírtakat elfogadja. 
(18 igen, 10 nem) 
 
410/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet-tervezethez 
benyújtott módosító javaslatának 3. § (3) (4) (5) bekezdésekben leírtakat elfogadja. 
(18 igen, 10 nem) 
 
411/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásával kapcsolatban benyújtott 
módosító javaslatának megfelelően a rendelet-tervezet 3. § (7) bekezdése törlésre kerül.  
(18 igen, 10 nem) 
 
412/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet-tervezethez 
benyújtott módosító javaslatának 4. § (1) bekezdésében leírtakat elfogadja. 
(18 igen, 10 nem) 
 
413/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság az átmenetileg nehéz 
helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról szóló rendelet-tervezethez 
benyújtott módosító javaslatának 5. § (5) bekezdésében leírtakat elfogadja. 
(18 igen, 10 nem) 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel a módosított rendelet javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy 
megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
A Képviselő-testület megalkotja az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-
törlesztéseinek támogatásáról szóló 25/2009. (X. 01.) számú rendeletét. 
(19 igen, 2 nem) 

 
 

Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel a 2. számú határozati javaslatot, amely a pályázat kiírásáról szól. 
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414/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek 
támogatásáról szóló 25/2009. (IX.01.) számú rendelet alapján biztosítható támogatás 
elnyerésére pályázatot ír ki.  
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 

26. Egyebek 
 
 

Csatlakozási szándék a Magyar Állammal szemben indítandó próbaperhez 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja a testületet, hogy levelet kapott Bernáth László Tetétlen Község 
polgármesterétől, aki arra kérte, hogy csatlakozzon a Magyar Állammal szemben indítandó 
próbaperhez. Szavazásra teszi fel a javaslatot. 
 
415/2009. (IX.29.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Tetétlen Község Önkormányzatának 
felhívására úgy dönt, hogy csatlakozik azon próbaper elindításához, melyet az 
önkormányzatok indítanak a kötelező feladataik ellátásához nem biztosított normatíva 
behajtása céljából a Magyar Állammal szemben, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 
LXV. törvény (Ötv.) 1. § (5) bekezdésében biztosított jogai védelmében. (29 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 

Futball torna 
 
Horváth Imre 
Tájékoztatja a testületet, hogy volt egy kerületek között szervezet Futball torna, ahol a 20 
csapatból a 11. helyezést ért el csapatunk. Megkeresték azzal a kéréssel, hogy az Újpest-
Ferencváros meccs előtt az Önkormányzat csapatai mérkőzzenek meg. Ezt Polgármester úr el 
is fogadta, de MLSZ előírások miatt elmarad a mérkőzés. Azt reméli, hogy a második 
fordulóban, amikor Ferencváros-Újpest meccs lesz, létrejöjjön ez a találkozó.  
 
 
 

Média támogatás 
 
 
Szalma Botond 
A METROPOL című újságban található fél oldalas hirdetés, melyben az szerepel, hogy ez a 
rovat Újpest Önkormányzatának megbízásából készült. Kérdése, hogy erre ki fizetett elő?  
 
Dr. Trippon Norbert 
Tudomása szerint a METROPOL újság kereste meg az Újpesti Média Kft-t azzal, hogy 
városmarketing akciójukra tartanak-e igényt. A Kft. jelezte, hogy erre van mérsékelt kerete, 
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ha az önkormányzat is meg tudná ezt támogatni. Információja szerint megkötöttek egy ilyen 
megállapodást, amit még nem olvasott. Álláspontja szerint nem baj, hogy nem mindig 
ugyanazokon a fórumokon szerepelnek az önkormányzati projektek.    
 
Szalma Botond 
Továbbra is szeretné látni a szerződést, mivel tudomása szerint plusz pénzeket kellett adni a 
Média Kft-nek, hogy elvégezhesse a feladatát, plusz hetente jelennek meg. Véleménye szerint 
Újpestnek erre nincs szüksége. 
 
Nagy István 
Úgy gondolja, hogy a Helyi Témának is kellene támogatást adni, mivel az is az Újpesti 
Önkormányzatról jelentet meg cikkeket. Havi 1 millió forintos támogatásra tesz határozati 
javaslatot.   
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel Alpolgármester úr határozati javaslatát.  
 
416/2009. (IX.29.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Nagy István alpolgármester úr azon indítványát, melyben 
a Helyi Téma című újság részére havi 1 millió forintos támogatást javasol, 9 igen, 9 nem, 3 
tartózkodással elutasítja.  
 
 
 
A továbbiakban  a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 417-418/2009. (IX.29.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Dr. Derce Tamás  
polgármester 

 
 
 


