
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2009. június 23-án (kedden) 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,   Pajor Tibor  
Bartók Béla  Juhász László,   Rádi Attila 
Belán Beatrix  Dr. Kató Balázs,  Szabó Gábor 
Boruzs András Koronka Lajos  Szalma Botond     
Dr.Dabaus Fayez Kovács Sándor  Dr.Trippon Norbert    
Daróczi Lajos   Kövecses Janka,    Vasvári László   
Dr. Derce Tamás Légrádiné Nagy Klára Wintermantel Zsolt                     
Dr. Gergely Zoltán Mészáros Ferenc       
Hladony Sándor  Mollóné dr. Balog Éva    
(25 fő) 
       
          

Az ülésre később  érkezett: dr. Szalkai István (17,12), Hock Zoltán (17,14), Kósa Viktória 
(17,50), 
 
Az ülésről távol van:  Farkas István, Dr. Hollósi Antal, Dr. Kovács  László, Marsal Géza, 
Nagy István. 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 
 Dr. Vitáris Edit jegyző, 

Dr. Budaházy Gábor aljegyző, 
Verebélyi Gyuláné, a Pénzügyi és Számviteli Osztály vezetője,  
Dr. Felleginé Major Katalin, a Személyügyi Osztály vezetője 
Karmosné Hevele Mária, a Költségvetési Iroda vezetője 
T. Kovács Beáta, az Adóigazgatási Iroda vezetője,  
Dr. Dallos Andrea a Jogi és Képviselői Iroda vezetője    
Dr. Márkus Györgyi az Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Lőrincz Mihály, a Városüzemeltetési Iroda vezetője,  
Kókai Istvánné,  a Gyermek- és Ifjúsági Iroda vezetője,   
Mike Józsefné, az Általános Igazgatási Iroda vezetője, 
Dobos Tiborné, a Szabálysértési Iroda vezetője, 
Petruska Jenőné a Gyámhivatal vezetője 
Dr. Mihályi Zsolt a Lakásügyi Iroda vezetője 
Somogyi Éva a Szociális Iroda vezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda  
Sirka Péter Piacfelügyelőség 
Dr. Baranyi József Rendőrkapitány 
Bedő József Újpesti Közterület Felügyelet Osztályvezetője 
Prófusz József,  
Agócs Anita referens 
Fekete Róza referens 
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Neufeld Györgyné referens 
Köblös Anita referens 
Tolnai Attila referens 
Tátrai Hedvig referens 
A Média Kht.  stábja. 
Petkó András 

 
Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 26 főben. Mielőtt szavazásra 
kerülne a napirend alpolgármester asszony kér szót. ( A gépnapló szerint és a tényleges 
megjelenés alapján jelen van 25 fő.) 
 
Belán Beatrix 
Az 1. napirendi pontot úgy módosítaná alapjavaslatként, hogy a határozati javaslatból csak 
Gyermek és Ifjúsági Ház pályázatát szeretné ma megtárgyalni, a másik négy határozati 
javaslatot visszavonja.  
 
Dr Trippon Norbert  
Javaslata, hogy a 3. napirendi pont, az egyebek elé 22. pontba kerüljön.  
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra a módosított napirendet. 
 
182/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A képviselő testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat intézményvezetők kinevezésére 
 

2. Előterjesztés kegyeleti rendelet megalkotására. 
 

3. Előterjesztés az Újpesti Média Kht. non profit korlátolt felelősségű társasággá 
alakulása tárgyában. 

 
4. Előterjesztés a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet felnőtt szakrendelő felújítása 

tárgyában. 
 

5. Az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Miniszter  által  kiírt „A távhővel ellátott 
lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas 
eszközök beszerelésének támogatására” (ÖKO-PROGRAM) című pályázatra 
beérkezett anyagok elbírálása 

 
6. Előterjesztés településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat 

készítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról. 
 

7. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézménye valamint az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Alapító Okiratának 
módosításáról  

 
8. Javaslat a volt Bródy Gimnázium épületének hasznosítására 
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9. Előterjesztés akkreditált pedagógus-továbbképzések tartása és közoktatási tanácsadói 
feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
10. Előterjesztés élelmiszer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 

 
11. Előterjesztés tisztító- és takarítószer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás 

megindításáról 
 

12. Előterjesztés közvilágítási fejlesztési munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról (a hiánypótlási eljárás miatt a helyszínen kerül kiosztásra) 

 
13. Előterjesztés városüzemeltetési szolgáltatások tárgyában közbeszerzési eljárás 

lezárásáról (a hiánypótlási eljárás miatt a helyszínen kerül kiosztásra) 
 

14. Előterjesztés közétkeztetés tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról (a hiánypótlási 
eljárás miatt a helyszínen kerül kiosztásra) 
 

15. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 
rendelkezés szabályairól szóló – többször módosított – 22/2006. (XI. 15.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására. 
 

16. Előterjesztés támogatás nyújtására az N.J. Pro Homine Alapítvány Földobott kő című 
könyvsorozata két kötetéhez 
 

17. Előterjesztés emléktábla állítására Lőwy Izsák tiszteletére 
 
18. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 

működő közoktatási intézmények létszámtúllépésének tárgyában 
 
19. Előterjesztés az Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány támogatására filmsorozat 

készítéséhez 
 

20. Javaslat a területi védőnői körzet módosítására. 
 

21. Javaslat a Szociális Foglalkoztató alapító okiratának módosítására.  
 

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

 
23. Egyebek 

 
24. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 

 
25. Önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelem       

(24 igen, 1 tartózkodás) 
 
 
Az 1. napirendi pont tárgyalását  a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 183/2009. (VI.23.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
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Szalkai István és Hock Zoltán úr megérkezett. Jelen van 28 fő. (A gépnapló szerint és a 
tényleges megjelenés alapján jelen van 27 fő.) 
 
 

2. Előterjesztés kegyeleti rendelet megalkotására. 
Előterjesztő: Dr. Derce Tamás 

 
Dr. Derce Tamás 
Elmondja, hogy az előző testületi ülésen elfogadottaknak megfelelően került a testület elé a 
kegyeleti rendelet tervezet. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a rendelet 
tervezetet, és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a kegyeleti szabályokról szóló rendelet-
tervezetet megtárgyalta és a 18/2009. (VI.25.) számú rendeletét megalkotja. (27 igen) 
 
 

3. Előterjesztés az Újpesti Média Kht. non profit korlátolt felelősségű társasággá 
alakulása tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Tájékoztatja a testületet arról, hogy a Média Kht. közhasznú társaság volt és a törvényi előírta, 
hogy 2009. június 30-áig át kell alakítani non profit korlátolt felelősségű társasággá.  Ez az 
előterjesztés ennek tesz eleget.   
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatokat, és felhívja a 
figyelmet, hogy minősített többségre van szükség. 
 
 
184/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő – testület a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. § (3) 
bekezdésében foglaltakra tekintettel elhatározza, hogy az Újpesti Média Kht. nonprofit 
korlátolt felelősségű társaságként működik tovább, és erre tekintettel elfogadja az előterjesztés 
mellékletét képező Alapító Okirat módosítást. Egyben felkéri az Újpesti Média Kht. 
igazgatóját, hogy intézkedjen az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról.  
(20 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Újpesti Média Kht. igazgatója 
Határidő: azonnal 
 
 
185/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Közhasznúsági Szerződés 
módosítást. Egyben felkéri az Újpesti Média Kht. igazgatóját, hogy intézkedjen a 
Közhasznúsági Szerződés egységes szerkezetbe foglalásáról, melynek aláírására a Képviselő-
testület felhatalmazza a Polgármestert. (20 igen, 2 nem, 5 tartózkodás) 
Felelős: Újpesti Média Kht. igazgatója 
Határidő: azonnal 
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4. Előterjesztés a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet felnőtt szakrendelő 

felújítása tárgyában. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert  
Elmondja, hogy tárgyalások folynak az ügyben. A Fővárosi Önkormányzat kialakított 
álláspontja módosult, ezért jelenleg nem ismeri az új álláspontját, ebből adódóan az 
előterjesztést visszavonja. Amennyiben a szakrendelő ügye ezen a nyáron nem rendeződik, 
úgy javaslatot fog tenni arra, hogy egy másik irányból közelítsék meg a kérdést.  
 
 
 

5. Az  Önkormányzati  és  Területfejlesztési  Miniszter  által  kiírt „A távhővel 
ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére 
alkalmas eszközök beszerelésének támogatására” (ÖKO-PROGRAM) című 
pályázatra beérkezett anyagok elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
 
Dr. Trippon Norbert  
Ezzel az előterjesztéssel egy újabb pályázati kör kerül elbírálásra. Amennyiben a testület 
elfogadja a határozati javaslatot, akkor Újpesten már 5.300 olyan panellakásról beszélhetünk, 
akik az Újpesti Önkormányzat támogatásával részt vehetnek az ÖKO-programban és ezekben 
a lakásokban mérhetővé és szabályozhatóvá válik a távfűtés. Ehhez az Önkormányzat 
legfeljebb 15 %-kal járul hozzá a beruházás bekerülési költsége tekintetében, és a 
költségvetésben 100 millió forint került elkülönítésre erre a célra. Ezzel belátható időn belül 
mintegy 600 millió forintos beruházási program indulhat el Újpesten. Aki az ÖKO-
programban részt vesz annak az alapdíjából 10 % kedvezmény jár. Ha jól használja ezt a 
szabályozó műszert, akkor a hődíjból további 15-17 %-os megtakarítás érhető el. A távhő ára 
nem csak alapdíjból és hődíjból áll, hanem ÁFA is terheli. Szorgalmazza, hogy a Kormány 
terjesszen elő olyan javaslatot, amely szerint legkésőbb 2010. január 1-től a mindenkori 
legalacsonyabb ÁFA-kulcs alá sorolja a távhőt.   
 
Wintermentel Zsolt 
A tegnapi ülésen a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta ezt az 
előterjesztést és támogatásra ajánlotta a Képviselő testületnek. Elmondja, hogy örül annak, 
hogy az MSZP frakció is támogatja az ÁFA csökkentést. 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
186/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy: 
- Az előterjesztés mellékleteként becsatolt táblázatban szereplő társasházak, és 
lakásszövetkezetek által benyújtott 24 db pályázatot érvényesnek minősíti, az abban foglaltak 
szerint. 
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- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege 25.817.676  
Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
187/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1042 Árpád út 32-36. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
918.584,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
 
188/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1043 Dugonics u. 42/A szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
1.012.000.-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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189/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Járműtelep 9,11,13,15. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
854.891,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
190/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Óceán-árok u. 3-7. Lóverseny 
1-4. szám alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
4.503.082,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
191/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Sárpatak u. 7-9. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
552.000,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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192/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Farkaserdő u. 7. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
2.195.645,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
193/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1046 Lakkozó u. 41-47. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
1.182.257,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
194/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1043 Nyár u. 11-31. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
432.346,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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195/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Székpatak u. 15. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
207.000,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
196/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Galopp u. 1,3,5,7,9. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
1.080.005,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
197/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Bőröndös u. 11,13,15. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
903.459,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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198/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1046 Dunakeszi u. 1-3. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
874.000,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos  
 
 
199/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1046 Nádasdy Kálmán u. 38. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
503.734,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
200/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1046 Nádasdy Kálmán u 24-30. 
szám alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
682.763,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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201/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1046 Dugonics u. 40/A szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
1.012.000,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
202/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1046 Ügető u. 22-24-26-28-30. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
839.494,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
203/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Külső-Szilágyi út 54. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
552.000,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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204/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1041 Görgey Artúr u. 35-41. szám 
alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
552.000,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
205/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Székpatak u. 7. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
207.000,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
206/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1043 Tél u. 32-50. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
460.368,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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207/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1045 Nyár u. 43-63. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
414.331,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
208/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1046 Nádasdy Kálmán u. 21-35. 
szám alatti társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
3.646.898,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
209/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Hajló u. 42-44-46. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege  
2.039.658,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
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210/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a Budapest, 1048 Sárpatak u. 19. szám alatti 
társasház által benyújtott pályázatot érvényesnek minősíti. 
- Hozzájárul ahhoz, hogy a támogatás összege a bekerülési költség 15 %-a, de legfeljebb 
lakásonként 23.000.- Ft, melyet vissza nem térítendő támogatásként saját forrásból biztosít. 
Az önkormányzati támogatás feltétele az önkormányzattal történő támogatási szerződés 
megkötése, mely csak a miniszter támogató döntésének bemutatása után köthető meg.  
- Kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az állami támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati támogatás összegét a költségvetésben biztosítja, melynek összege     
192.161,-Ft. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatást elnyert pályázóval az 
Önkormányzat a támogató szerződést kösse meg. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: folyamatos 
 
 
 

6. Előterjesztés településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési szabályzat 
készítésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyásáról. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A jogszabály kimondja, hogy egész Újpest területén egy egységes szabályozási tervet kellene 
készíteni. Ezzel nem ért egyet, hiszen már korábban a Városfejlesztési Koncepcióban is, helyi 
sajátosságokra tekintettel, városszerkezeti egységekre tagolták Újpest területét és ennek 
megfelelően zajlik a szabályozási tervek készítése. Kisebb terület-felhasználási egységekre is 
megállapítható kerületi építési szabályzat, de ezt csak abban az esetben lehet megoldani, ha a 
Fővárosi Önkormányzattal szerződést köt az  Újpesti Önkormányzat. Ez a Megállapodás, 
mely az előterjesztés melléklete, ezt a célt szolgálja, ebben szerepelnek a kijelölt 
akcióterületek, városszerkezeti egységek is. Kéri a Képviselő testület támogatását. 
 
 
Pajor Tibor 
Emlékezete szerint ezt az előterjesztést nem tárgyalta meg a Városfejlesztési Bizottság. Úgy 
gondolja, hogy ezt a bizottság elé kellett volna vinni. Véleménye szerint ezeknek a rendezési 
és szabályozási terveknek mér el kellett volna készülni. Ezt már javasolta évekkel ezelőtt a 
Polgármester úrnak. Álláspontja szerint ez semmi másról nem szól, mint arról, hogy a 
befektetői igényeket ez alapján ki lehessen elégíteni. Arra kéri az alpolgármester urat, hogy 
vonja vissza az előterjesztést és vigye a Városfejlesztési Bizottság elé.  
 
 
Dr. Derce Tamás  
Képviselő úr összekeverte a dolgokat. Itt nem rendezési tervek elfogadásáról van szó, hanem 
kerületi építési szabályzat megalkotásáról. Javasolja, hogy ne vonja vissza az alpolgármester 
úr az előterjesztését.  
 
Szalkai István 
Javasolja a határozat tervezet elfogadását. 
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Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
 
211/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület az alpolgármester előterjesztése alapján megtárgyalta a Fővárosi és az 
Újpesti Önkormányzat – a településszerkezeti egységekre vonatkozó kerületi építési 
szabályzat készítésével kapcsolatos – megállapodás tervezetét és azt elfogadja, egyben 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy Újpest Önkormányzata nevében a megállapodást aláírja. 
(23 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 
 

7. Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 
Intézménye valamint az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Alapító Okiratának 
módosításáról  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti 
szavazásra a határozati javaslatokat, és felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre van 
szükség. 
 
 
212/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 
Gazdasági Intézmény Alapító Okiratát, valamint felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt 
az egységes szerkezetbe foglalt módosító Alapító Okirat aláírására, továbbá felkéri a 
Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz 
nyújtsa be. (27 igen) 
Felelős: Polgármester útján a Jegyző a benyújtás tekintetében 
Határidő: 2009. június 30. 
 
 
213/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 
Újpesti Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok Felügyelősége Alapító Okiratát, valamint 
felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az egységes szerkezetbe foglalt módosító Alapító 
Okirat aláírására, továbbá felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító 
Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be. (27 igen) 
Felelős: Polgármester útján a Jegyző a benyújtás tekintetében 
Határidő: 2009. június 30. 
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8. Javaslat a volt Bródy Gimnázium épületének hasznosítására 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
214/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
tulajdonában levő, Újpest József A. u. 12, Attila u. 8-10. (70351/1 hrsz-ú) ingatlanra kiírt nyílt 
többfordulós pályázatot a pályázati dokumentáció 13.1 pontja alapján eredménytelennek 
minősíti. (27 igen) 
Felelős: Polgármester útján az illetékes alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

9. Előterjesztés akkreditált pedagógus-továbbképzések tartása és közoktatási 
tanácsadói feladatok ellátása tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. 
 
 
Belán Beatrix 
Annak idején a tájékoztatta a testületet arról, hogy a TÁMOP pályázatot be kívánják nyújtani. 
Most örömmel tudatja a testülettel, hogy 80.231.087,- Ft-ot sikerült nyerni. Tekintettel arra, 
hogy a pályázatban foglalt feladatok közül ez az oktatási forma túllépi a közbeszerzés 
értékhatárát, ezért ki kell írni ezt a közbeszerzést. A pályázat nem szól másról, minthogy 
olyan kompetencia alapú oktatási és képző központokat kell létrehozni – 5 darabot a 
kerületben -, melyek később ezeket a szakmai információkat tovább tudják adni a többieknek. 
Itt a gyakorlatban kivitelezésre kerül ez a kompetencia alapú oktatás, ehhez kapcsolódik ez a 
fajta pedagógusképzés, illetve különböző könyvek és egyéb hasonló eszközök beszerzése, de 
a kiírás kizárólag a képzésre szól. Felolvassa az új határozati javaslatát, mely a TÁMOP 
program elfogadásával kapcsolatos.  
 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
215/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a „Kompetencia 
alapú oktatás implementációja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
intézményeiben” tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. (26 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
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216/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
2009. évi közbeszerzési tervét a következők szerint módosítja: 
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mennyisége 
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 szerződés 
teljesítésének 

várható időpontja 
vagy a szerződés 

időtartama 

Kompetencia 
alapú oktatás 

80000
000-4 

egyszerű 
eljárásrend 

egyszerű 
eljárás 

2009. II. negyedév 2010. július 31. 

(26 igen, 1 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
 
217/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A képviselő-testület a TÁMOP-3.1.4/08/1-2009-0014 jelű pályázatról szól tájékoztatót 
elfogadja. (26 igen, 1 tartózkodás) 
 
 
 

10. Előterjesztés élelmiszer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
218/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményhez tartozó intézmények részére 
élelmiszerek beszerzése” tárgyában az ajánlati felhívást jóváhagyja, egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a közbeszerzési eljárás 
lebonyolításáról gondoskodjék. (24 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 

11. Előterjesztés tisztító- és takarítószer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás 
megindításáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti 
szavazásra a határozati javaslatot. 
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219/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete „Budapest Főváros 
IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézmény ellátási körébe tartozó intézmények 
részére tisztító- és takarítószerek beszerzése” tárgyában az ajánlattételi felhívást jóváhagyja, 
egyben felkéri a Polgármestert, hogy a hirdetmény szövegének közzétételéről, valamint a 
közbeszerzési eljárás lebonyolításáról gondoskodjék. (25 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: az eljárás lezárásáig folyamatos 
 
 
 

12. Előterjesztés közvilágítási fejlesztési munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról       (a hiánypótlási eljárás miatt a helyszínen kerül kiosztásra) 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A következő három napirendről együtt kíván tájékoztatást adni. A Közvilágítási munkák 
tekintetében elmondja, hogy a lakossági igényekre tekintettel két kiemelt helyszín van az 
egyik a Hajló utcai parkoló, a másik a Szigeti József utca. A közbeszerzés ugyanakkor 
egységárakra lett kiírva, ami azt jelenti, ha egyéb eltérő igény merül fel közvilágítás 
fejlesztésre, a költségvetési kereteken belül ennek nem lesz akadálya.  
A városüzemeltetési szolgáltatásokra korábban nem írtak ki közbeszerzést. Most az a 
koncepció, hogy mindent közbeszereztetni kell. Ez alól ebben a tárgykörben kettő kivétel van, 
az egyik a kisállat tetemek elszállítására, a másik a roncsautók elszállítására vonatkozik, 
mivel ezekre már van érvényes szerződés. Itt is egységárakról van szó, mégpedig súlyozott 
egységárakról. 
A közétkeztetés tárgyában kiírt pályázat öt évre szól, több mint 2 milliárd forint becsült 
értékkel. Négy intézmény nyújtott be közétkeztetési igényt. A Gazdasági Intézménynél és a 
Karinthy Frigyes ÁMK-nál a JUNIOR Vendéglátó Zrt. – a korábbi cég – nyerte a 
közbeszerzést. Az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház és a Szociális és Egészségügyi Intézmény 
tekintetében egy új cég a JULIENNE Kft. nyert. 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
220/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
részére közvilágítási fejlesztési munkák elvégzése tárgyában kiírt egyszerű közbeszerzési 
eljárás nyertesének a VIALUX Elektromos Tervező és Kivitelező Kft. –t (1045 Budapest, 
Széchenyi tér 10.), a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőként a VIRON Szolgáltató és 
Kereskedelmi Kft.-t (1139 Budapest, Fáy u. 1/b.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, 
hogy a szerződést a nyertessel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevővel kösse meg. (25 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2009. július 10. 
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13. Előterjesztés városüzemeltetési szolgáltatások tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról      (a hiánypótlási eljárás miatt a helyszínen kerül kiosztásra) 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot. 
 
221/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési szolgáltatások tárgyában kiírt 
közösségi nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének a Magyar Kőris Kft. -t (2117 Isaszeg, 
Gyöngyvirág u. 25.), a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek a Zöld Nívó Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. –t (1024 Budapest, Buday László u. 14.) jelöli meg. Egyben felkéri a 
Polgármestert, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel, visszalépése esetén a következő 
legkedvezőbb ajánlattevővel kösse meg. (25 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2009. július 10. 
 

14. Előterjesztés közétkeztetés tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról (a 
hiánypótlási eljárás miatt a helyszínen kerül kiosztásra) 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a határozati javaslatot. 
 
222/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
fenntartásában működő intézményekben közétkeztetés biztosítása” tárgyában kiírt egyszerű 
közbeszerzési eljárásban az  
1. rész tekintetében nyertesnek a Junior Vendéglátó Zrt. –t (1095 Budapest, Mester u. 29-31.), 
a 2. rész tekintetében nyertesnek a Junior Vendéglátó Zrt. - t (1095 Budapest, Mester u. 29-
31.), a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek a Sodexo Magyarország Kft. - t (1143 
Budapest, Ilka u. 31.),  
a 3. rész tekintetében nyertesnek a JULIENNE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - t (1165 
Budapest, Újszász u. 45/B „O” épület), a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek a Junior 
Vendéglátó Zrt. - t (1095 Budapest, Mester u. 29-31.),  
a 4. rész tekintetében nyertesnek a JULIENNE Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. - t (1165 
Budapest, Újszász u. 45/B „O” épület), a következő legkedvezőbb ajánlattevőnek a Junior 
Vendéglátó Zrt. - t (1095 Budapest, Mester u. 29-31.) jelöli meg.  
Egyben felkéri a Gazdasági Intézmény igazgatóját, hogy az 1. rész vonatkozásában, a 
Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ igazgatóját, hogy a 2. rész vonatkozásában, 
az Újpesti Gyermek – és Ifjúsági Ház igazgatóját, hogy a 3. rész vonatkozásában, a Szociális 
és Egészségügyi Intézmény igazgatóját, hogy a 4. rész vonatkozásában a szerződést a nyertes 
ajánlattevővel, visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg. 
(25 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: A Gazdasági Intézmény igazgatója az 1. rész tekintetében, a Karinthy Frigyes 
Általános Művelődési Központ igazgatója a 2. rész tekintetében, az Újpesti Gyermek – és 
Ifjúsági Ház igazgatója a 3. rész tekintetében, a Szociális és Egészségügyi Intézmény 
igazgatója a 4. rész tekintetében  
Határidő: 2009. július 9. 
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15. Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 
rendelkezés szabályairól szóló – többször módosított – 22/2006. (XI. 15.) számú 
önkormányzati rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A gazdasági társaságok létével kapcsolatos kérdésekben - alapítás, megszűnés, alapító okirat 
módosítás – a Képviselő testület dönt. Stratégiai kérdésekben, vagy komolyabb 
vagyonpolitikai kérdésekben – éves beszámoló elfogadása, üzleti terv – a Gazdasági Bizottság 
dönt. A napi operatív irányítás körébe eső kérdésekben a Polgármester döntene. Ezzel a 
finomhangolással a többi kerület vagyonrendeletéhez is igazodik, és a már kialakult 
mindennapi gyakorlatnak felel meg.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a rendelet tervezetet, és felhívja a 
figyelmet, hogy megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
A Képviselő-testület az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és 
rendelkezés szabályairól szóló - többször módosított – 22/2006. (XI.16.) számú rendelet 
módosítására a 19/2009. (VI.25.) számú rendeletét megalkotja.  
(18 igen, 6 nem, 2 tartózkodás) 
 
 
 

16. Előterjesztés támogatás nyújtására az N.J. Pro Homine Alapítvány Földobott kő 
című könyvsorozata két kötetéhez 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
223/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta, azzal egyetért, és úgy dönt, hogy 550 000 Ft támogatást nyújt az N. J. Pro 
Homine Alapítványnak könyvkiadáshoz és kiállítás rendezéséhez. 
Forrásalap: KOB keret, egyéb kulturális tevékenyég sora. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. július 7. 
 
 

17. Előterjesztés emléktábla állítására Lőwy Izsák tiszteletére 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. 
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Juhász László 
Egyetért Lőwy Izsák megörökítésével, de nem tudja támogatni ebben a formában. Nem ért 
azzal egyet, hogy különböző méretű és alakú táblákat tesznek fel a Városháza falára. Úgy 
gondolja, hogy a jelenleg fent lévő táblákat is inkább le kellene szerelni és az épületen belül, 
vagy más méltó helyen elhelyezni. Amennyiben erre nincs lehetőség javasolja, hogy 2 
táblánál több ne legyen a homlokzaton.  
 
Dr. Derce Tamás 
Lőwy Izsák Újpest első bírója volt. Sajnos abból a korból nem maradt fenn épület ezért nem 
tudnák máshova tenni az emléktáblát. Tájékoztatja a testületet, hogy a homlokzatról az 1956-
os tábla átkerül a másik oldalra és a Bajcsy-Zsilinszky táblát leveszik és felajánlják a Fővárosi 
Galériának. Álláspontja szerint Újpest nevezetes személyeinek emléktábláit ide fel kell tenni.  
 
Wintermantel Zsolt 
Csatlakozik Polgármester úr véleményéhez. Úgy gondolja, hogy az újpesti Városháza méltó 
hely arra, hogy azokról akikről a Képviselő testület meg kíván emlékezni elhelyezésre 
kerüljenek. 
 
Dr. Derce Tamás 
Emlékezteti a testületet arra, hogy most került elfogadásra a Kegyeleti rendelet. Dr Kató 
Balázzsal végigbeszéli és eldöntik, hogy ez a vagyonnal való rendelkezés vagy sem.  
 
Kovács Sándor  
Egyetért Wintermantel Zsolt úrral. Véleménye szerint is a Városháza, méltó hely arra, hogy 
oda felkerüljenek megbecsült elődeink. Támogatja Lőwy Izsák emléktáblájának elhelyezését 
a Városháza falán. 
 
Szabó Gábor 
Javasolja, hogy a jövőre elkészülendő Főtérre készüljön egy Újpest Nagyjai fal, és ide 
kerüljenek elhelyezésre az emléktáblák.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kicsinyesnek találja a javaslatot. Több hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati 
javaslatot.  
 
 
224/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Képviselő testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta, azzal egyetért és a tábla szövegét elfogadásra ajánlja a Fővárosi Közgyűlésnek.  
Egyúttal felkéri a polgármester útján az illetékes alpolgármestert a szükséges teendők 
megtételére. (24 igen, 2 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. július 7. 
 
 
 

18. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő közoktatási intézmények létszámtúllépésének tárgyában 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti 
szavazásra a határozati javaslatokat. 
 
 
225/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
225/2009. (VI.23.) számú határozatával engedélyezi az alábbi intézmények létszámtúllépését 
a 2009/2010-es tanévre: 

 
Babits Mihály Gimnázium 8.a 33 fő, 8.b 31 fő, Bajza József Általános Iskola 1.a 27 fő, 

1.b 28 fő, 2.a 29 fő, 3.a 29 fő, 3.b 32 fő, 4.a 32 fő, 4.b 32 fő, BIOK 7.a 34 fő, 8.a 36 fő, 
Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 3.b 28 fő, 4.a 31 fő, 4.b 31 fő, 5.b 31 
fő,  Homoktövis Általános Iskola 4.a 32 fő, 4.b 29 fő, KF ÁMK Általános Iskola 1.a 32 fő, 
1.b 30 fő, 2.a 29 fő, 2.b 30 fő, 3.a 30 fő, 3.b 31 fő, 4.a 30 fő, 4.b 31 fő,  Megyeri Úti 
Általános Iskola 1.a 27 fő, 1.b 20 fő, 2.a 31 fő, 2.b 31 fő, 3.a 28 fő, 6.a 31 fő, Német 
Tagozatos Általános Iskola 3.a 31 fő, Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 
1.é 28 fő,1.z 29 fő, Szigeti József Utcai Általános Iskola 1.a 28 fő, 1.b 29 fő, 2.a 32 fő, 2.b 
32 fő, 3.a 29 fő, 3.b 29 fő, 4.b 27 fő, Szűcs Sándor Általános Iskola 1.a 30 fő, 1.b 28 fő, 3.a 
30 fő, 3.b 32 fő, 4.a 29 fő, Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 1.a 28 fő, 4.a 28 fő, 4.b 
27 fő. 

(27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. június 30. 
 
 
226/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
226/2009. (VI.23.)  számú határozatával hozzájárul, hogy az Önkormányzat, mint fenntartó, 
kérelmet nyújtson be az Oktatási Hivatalhoz az alábbi intézmények 
csoportjainak/osztályainak létszámtúllépés engedélyeztetéséhez: 
Angol Tagozatos Ált. Isk. 1.a 27 fő, 1. b 27 fő, 1.c 28 fő, (2009/10-2012/13-es tanévre) 3. c 
27 fő, (2009/10-2010/11-es tanévre), Csokonai V. M. 12 Évf. Gimn.:1.a 28 fő, 1.b 27 fő, 
(2009/10-2012/13-es tanévre) 2.a 27 fő, (2009/10-2011/12-es tanévre) Homoktövis Ált. Isk.: 
1.a 28 fő, 1.b 29 fő, 1.c 28 fő (2009/10-2012/13-es tanévre) 3.b 29 fő, 3.c 27 fő, (2009/10-
2010/11-es tanévre); Ambrus Óvoda- Vörösmarty Tagóvoda: Pingvin csop.27 fő, Aradi 
Óvoda: 7-es csop. 26 fő, 8-as csop. 26 fő, Bőrfestő Óvoda: Százszorszép csop. 28 fő, Epres 
csop. 27 fő, Deák Ovi : 1-es csop 28 fő, 2-es csop.28 fő, 5-ös csop.28 fő, 7-es csop.27 fő. 8-as 
csop.27 fő, Fóti Óvoda: 4-es csop. 27 fő, Homoktövis Óvoda  1-es, 2-es csop. 26 fő, 3-as, 7-es 
csop.28 fő, JMK Óvoda: 1-es csop.26 fő, KF ÁMK Óvoda 1-es, 2-es, 3-as, 4-es csop. 26 fő, 
5-ös, 7-es csop. 27 fő, 8-as csop. 28 fő, Királykerti Óvoda: 1-es, 2-es csop 29 fő, 3-as, 6-os 
csop 27 fő, 4-es csop 28 fő, 5-ös csop. 26 fő, Lakkozó Óvoda: 1-es, 2-es 5-ös csop. 26 fő, 7-es 
csop. 28 fő, 8-as csop. 27 fő, Leiningen Utcai Óvoda: 3 vegyes csop., kiscsop. 26 fő, Liget 
Óvoda: 3-as, 4-es csop. 26 fő, 5-ös csop. 29 fő, 6-os csop. 28 fő, Nyár Óvoda: 4-es csop. 27 
fő, 8-as csop. 26 fő, Óceán Óvoda: 2-es, 3-as csop. 29 fő, 4-es csop 27 fő, 5-ös csop. 26 fő, 
Pozsonyi ltp. Óvoda: nagy csop. 29 fő, Virág Óvoda: kis csop,  2  középső csop, 2  nagy csop 
26 fő,  - 2009/2010 nevelési évre. (27 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. június 30. 
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19. Előterjesztés az Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány támogatására 

filmsorozat készítéséhez 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Belán Beatrix 
A közművelődési és Oktatási Bizottsági ülésen felmerült egy javaslatkérés, amit most 
szeretne megválaszolni. A javaslat úgy szólt, hogy van-e arra lehetősége, hogy a felajánlott 
500.000,- Ft egy részét műszaki háttér ingyenes rendelkezésre bocsátására fordítsák. Utána 
járt a kérdésnek és megtudta, hogy a meglévő technikai háttér nem alkalmas erre. Fenntartja 
az eredeti javaslatát. 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Köszöni a tájékoztatást és elfogadja a választ. 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  
 
227/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Képviselő testülete az előterjesztésben foglaltakat 
megtárgyalta, azzal egyetért, és úgy dönt, hogy 500 000 Ft támogatást nyújt az Újpesti Hajós 
Klub Vízitúrázó Alapítvány részére a Tisza filmsorozat készítéséhez. 
Forrásalap: KOB keret, egyéb kulturális tevékenyég sora. (26 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. július 7. 
 
 
 

20. Javaslat a területi védőnői körzet módosítására. 
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő Nagy István alpolgármester urat távolléte okán Polgármester úr helyettesíti. 
Nem kíván kiegészítést tenni, kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a 
határozati javaslatot. 
 
 
228/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 228/2009. (VI.23.) 
számú határozatával jóváhagyja a területi védőnői körzetek módosítását, amely alapján a Bp. 
IV. ker. Király és Galopp utcai tanácsadóban 1-1 új körzet kerül kialakításra. (26 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
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21. Javaslat a Szociális Foglalkoztató alapító okiratának módosítására.  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő Nagy István alpolgármester urat távolléte okán Polgármester úr helyettesíti. 
Nem kíván kiegészítést tenni, kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a 
határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre van szükség. 
 
 
229/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 229/2009. (VI.23.) 
számú határozatával jóváhagyja Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatójának 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (26 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 5 nap 
 
Kósa Viktória megérkezett. Jelen van 29 fő. 
 
 

22. Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására. 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
A Költségvetési módosító javaslatban vannak technikai átvezetések. Ezek részint a 
pénzforgalommal, részint a legutóbbi testületi ülésen a tavalyi pénzmaradványról hozott 
döntéssel kapcsolatosak. Érdemi kiegészítés, hogy az Építményadó és Telekadó bevételi 
előirányzata 10-10 %-kal csökken, ez 132 millió forintot jelent. A másik lényeges döntés, 
hogy a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi Bizottság vonatkozó döntése értelmében az Újpesti 
Vagyonkezelő Zrt.-től 240 millió forint kerül elvonásra. Ez a jegyzett tőke csökkentésével jár 
együtt. A határozati javaslat az ehhez szükséges módosításokat is tartalmazza. Ez a 240 millió 
forint az Önkormányzatnak egy bevételi többlet lesz. Most úgy látszik, hogy az ingatlan 
bevételi előirányzat sem alakul úgy ahogy tervezték. Javaslata, hogy 150 millió forinttal 
csökkenjen az ingatlan értékesítési bevétel. A fennmaradó 90 millió forintot a hatályba lévő 
ÁFA növekedés miatt az intézményeknél az ÁFA kiadási sorra javasolja tenni.  
 
 
Wintermantel Zsolt 
Kérdése, hogy készül az Önkormányzat az ÁFA emeléséből adódó terhekre? Mikor kerül a 
Képviselő testület elé a többlet ÁFA miatti költségvetés módosítás? 
 
 
Dr. Trippon Norbert 
A beterjesztett módosító indítvány már foglalkozik az ÁFA növekedés miatti kiadás 
növekedéssel. Lehet látni a 90 millió forintot az önállóan gazdálkodó intézményeknél. Egyéb 
beruházások tekintetében folynak a háttérszámítások és amennyiben szükséges a szeptemberi 
féléves beszámoló keretében még az esetleges maradék átvezetések is sorra kerülnek.  
 



 25 

 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén előterjeszti szavazásra a rendelet tervezetet, és felhívja a 
figyelmet, hogy megalkotásához minősített többségre van szükség. 
 
 
A Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi 
költségvetési rendelet módosítására tett előterjesztést megtárgyalta, és azt elfogadja, ezzel 
megalkotja a – a 15/2009. (IV. 29.) 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 20/2009(VI.24.) számú rendeletét. 
(22 igen, 5 tartózkodás) 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a módosított határozati javaslatot.  
 
 
230/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Újpesti Vagyonkezelő Zrt jegyzett tőkéjét 240.000 
eFt-tal csökkenti, mely összeget a Vagyonkezelőnek 2009. szeptember 15-éig kell a Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat, mint tulajdonos által megadott, a Raiffeisen Bank 
Zrt-nél vezetett 12010422-00208592-01500006 sz. számlára átutalni. 
Egyben úgy dönt, hogy felkéri az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatóját, hogy a jegyzett 
tőke csökkentéséhez, ill. az alapító okirat módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
(25 igen, 2 tartózkodás)  
Felelős: Polgármester az illetékes Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  
 
231/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő–testület úgy dönt, hogy a Családok átmeneti otthona működtetésének 
biztosítására 2009. II. félévében egyszeri működési támogatást nyújt az előterjesztésben 
szereplő keretösszegig. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján intézkedjen az 
SOS Krízis Alapítvánnyal a feladat ellátására szóló szerződés megkötéséről. 
(27 igen) 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
 

S Z Ü N E T 
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23. Egyebek 
 
Ingyenes vagyonjuttatás iránti igény bejelentése a Budapest, IV. Jókai utca 1. szám 
alatti ingatlan vonatkozásában. 
 
Dr. Kató Balázs 
Tájékoztatja a testületet, hogy a Jókai utcai rendelőben van egy állami tulajdonú ingatlanrész, 
amely az előzményeket feltárva Újpestet illetné meg. Sikerült egyességre jutni a Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt.-vel, hogy ingyenes juttatásként nagy valószínűséggel megkapja az 
Önkormányzat ezt az ingatlanrészt.     
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  
 
 
232/2009. (VI.23.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy határoz, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 108. §-ának (2) bekezdése, valamint 
az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. §-ának (1) bekezdése, illetve (2) 
bekezdésének c) pontja alapján ingyenes tulajdonba adásra vonatkozó igényt jelent be és 
ennek megfelelően kezdeményezi a Budapest IV. kerület 71815 helyrajzi szám alatt felvett, 
kivett orvosi rendelő megjelölésű 2292 m2 alapterületű, természetben a Budapest, IV. ker. 
Jókai Mór utca 1. szám alatti ingatlan – az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés szerint a Magyar 
Állam tulajdonában lévő - 1139/2292 arányú tulajdoni illetőségének az Önkormányzat 
tulajdonába történő ingyenes átadását és az ingatlanra bejegyzett vagyonkezelői jog törlését. 
A Képviselő-testület a felhasználási célt és a segítendő közfeladatot a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében előírt 
településfejlesztési, településrendezési, valamint a helyi közutak és közterületek fenntartására 
irányuló feladatokban jelöli meg. 
A Képviselő-testület úgy nyilatkozik, hogy a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek - 
ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét - megtérítését az 
Önkormányzat vállalja. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ingyenes tulajdonba adásra irányuló 
igény bejelentésére, valamint a tulajdonjog megszerzése érdekében szükséges szerződések és 
okiratok aláírására. (27 igen) 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
Az épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című pályázat előkészítő 
munkálatai 
 
 
Szalkai István  
Tájékoztatja a testületet a KEOP 5.3-as pályázatról. Ez a pályázat energetikai fejlesztéseket 
támogat úgy, hogy komplex felújítási projektek támogatására nyílik lehetőség. Kéri a 
testületet támogassák az előterjesztésben foglaltakra tekintettel. 
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  
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233/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta, és mérlegeli az „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás 
korszerűsítése”szóló pályázaton való részvételt. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester Urat, hogy szakértők bevonásával vizsgálja meg, 
annak lehetőségét, hogy az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közül, 
melyek vonhatók be az energiaracionalizálási programba. 
A felmérés eredményének ismeretében készüljön előterjesztés konkrét döntési javaslatokkal a 
KEOP 5.3-as pályázaton való részvételről és a szükséges források biztosításáról. (21 igen) 
Felelős: polgármester útján a hatáskörrel rendelkező alpolgármester  
Határidő: folyamatos 
 
 
HELP- Pont hálózati rendszer 
 
Hladony Sándor 
Tájékoztatja a Képviselő testületet a HELP-Pontok segítő rendszeréről, melyek példaértékűek 
nemzetközi szinten is a hirtelen szívhalál elleni küzdelemben.  
Javasolja, hogy az Önkormányzat is csatlakozzon ehhez a rendszerhez és működjön közre 
abban, hogy Újpesten is legyen közterületen kihelyezett életmentő készülék. A pályázati úton 
elnyerhető közterületi megvalósulásig azonban, a Piacfelügyelőségre és a Káposztásmegyeren 
működő Okmányirodára egy-egy jóval olcsóbb készülék elhelyezését javasolja kihelyezni.  
 
Dr. Derce Tamás 
Az Önkormányzat már elkezdte ezt a programot. Így került az Ügyfélszolgálati Irodára egy 
hasonló készülék. A testület döntött arról is, hogy az Ön által említett intézményekbe is kerül 
ilyen készülék. Egy ilyen készülék beszerzése 200-300 ezer forint. A közterületre való 
kihelyezést nem tartja jó ötletnek a rongálások miatt.  
 
Hladony Sándor 
Kiegészítené az elmondottakat. Az általa javasolt készülék egy közepes kategóriájú autó árába 
kerül és akkora mint a szelektív hulladékgyűjtő. Nem ugyan arról beszélnek. Ő a HELP-Pont 
rendszerről beszél, ami 2009. június 16-án indult útjára. Ez a rendszer aktiválása után 
automatikusan hívja a mentőket, orvosi kapcsolatot létesít. Egy ilyen készülékkel az 
életmentés esélye körülbelül 36 %.   
 
Dr. Derce Tamás 
Javaslata, hogy a legközelebbi testületi ülésen térjenek erre vissza, addig tájékozódik erről a 
programról. Addig a határozati javaslati döntést függesszék fel.  
 
 
Játszótéri illemhely 
 
Dr. Trippon Norbert 
Álláspontja szerint jelenleg nincs hatósági törvény arra vonatkozóan, hogy minden játszótéren 
el kellene helyezni illemhelyeket. Felhívná a figyelmet, hogy jelenleg az önkormányzatok 
nagyon nehéz helyzetben vannak és erre költségvetési fedezetet a központi kormányzat nem 
biztosított. Újpesten jelenleg 118 játszótér van, ezek átalakítása EU kompatibilissá sem olcsó. 
A valóságtól elrugaszkodottnak találja az illemhelyek kialakítását a játszótereken. 
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Amennyiben a központi költségvetés forrást biztosít rá, akkor nem látja akadályát ennek a 
feladatnak a teljesítésére.  
 
Szalkai István 
A következő fővárosi Városüzemeltetési Bizottsági ülésén ezt a témát fel fogja vetni.  
 
Dr. Derce Tamás 
Régen az Árpád úton valóban volt nyilvános WC, de a Metro építése során ez eltűnt. Úgy 
gondolja valóban, kellene építeni legalább egy nyilvános WC-t Káposztásmererre és egyet 
Újpestre.  
 
Bartók Béla  
Jelezni szeretné, hogy az ombudsman jelentésből a 2. és a 4. oldal kimaradt. 
 
Hock Zoltán 
Egy ország kulturális fokmérője az illemhelyeinek állapota. Úgy gondolja, hogy nem a 
legégetőbb társadalmi kérdéssel foglalkozik a téma. Nincs pénze a városnak arra, hogy 
nyilvános WC-ket építsen. Káposztásmegyeren például 1 db sincs. Véleménye szerint el 
kellene gondolkodni azon, hogy helyes gyakorlat-e működési engedélyét kiadni éttermeknek 
és különböző vendéglátóipari egységeknek úgy, hogy ki van írva, csak a vendégek 
használhatják az illemhelyeket.  
Ettől sokkal fontosabb dolognak tartja és szerette volna, ha Hladony képviselő úr bővebben 
kifejti az életmentő készülék kérdését. Felhívja a figyelmet arra a fontos információra, amit 
Hladony úr csak szóban közölt, hogy ez a városnak még pénzébe sem kerülne.  
 
Dr. Derce Tamás 
Ez utóbbival tökéletesen egyetért, azért mondta, hogy a következő testületi ülésen erre a 
témára vissza kell térni.  
Álláspontja szerint is valóban egy ország kultúráltságát mutatja, hogy milyenek a nyilvános 
WC-i. Sajnos ez siralmas. Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
 
234/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete megtárgyalta az 
állampolgári jogok országgyűlési biztosa OBH 3962/2007. számú jelentését. A jelentésben 
foglalt kezdeményezésnek nem látja akadályát abban az esetben, amennyiben a játszótéri 
illemhelyek létesítéséhez a központi költségvetés külön maradéktalanul biztosít forrást az 
Önkormányzat számára, és a jogszabály módosítás, illetve jogalkotás során az 
Önkormányzatnak kötelezően előírja e feladat ellátását. (17 igen, 7 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
Média 
 
Szalma Botond 
Hiányolja az újpesti választási eredményeket az újságból. Kifogásolja, hogy az újság előző 
számában az ÁFA emeléssel kapcsolatban leírt nyilatkozata nem felel meg a valóságnak és 
kéri ennek kijavítását. A KDNP logóját kifejeltették a választási eredmények közlésénél. Nem 
érti, hogy miután írásban kérte, javítsák ki a képviselői fogadóórát miért újra a régi került az 
újságba.  
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Városrehabilitációs alapszerződés 
 
Dr. Trippon Norbert 
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előírása, hogy a korábbi egy szerződést ketté kell bontani. 
Az egyik szerződés a korábban megkötött keretszerződés általános részét tartalmazza, ez az 
Együttműködési Alapszerződés. A korábbi együttműködési megállapodásban foglalt konkrét 
részeket egy későbbi szerződésben szerkesztik bele, de érdemi változás nem történik. 
Elmondja, hogy ismét kérnek egy határozatot arról, hogy biztosítja az Önkormányzat az 
önrészt.  
 
Dr. Derce Tamás 
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatokat. 
 
 
235/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Újpest 
Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft-vel kötendő együttműködési alapszerződést és 
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. (17 igen, 8 tartózkodás)  
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
236/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert a FŐTÉR projektre vonatkozó konkrét együttműködési megállapodás aláírására 
az Újpest Főtér Városfejlesztési és Beruházó Kft-vel, a Pro-Regió Kht. által kiadott és a 
projektfejlesztési folyamatban meghatározott feltételeknek megfelelően.  
(17 igen, 8 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
237/2009. (VI.23.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete biztosítja a FŐTÉR 
projekt teljes körű megvalósításához szükséges önrészt a 2009-2010 évi költségvetésében. 
(17 igen, 8 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
A továbbiakban  a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 238-247/2009. (VI.23.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit   
jegyző 

Dr. Derce Tamás  
polgármester 

 


