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Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  
2009. május 26-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,   Mollóné dr. Balog Éva  
Belán Beatrix,  Juhász László,   Nagy István 
Boruzs András, 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,   
Dr. Gergely Zoltán Légrádiné Nagy Klára Dr.Trippon Norbert,                    
Hladony Sándor,   Marsal Géza,     Vasvári László,   
Dr. Hollósi Antal,   Mészáros Ferenc,  Wintermantel Zsolt   
(27 fő) 
       
          

Az ülésre később  érkezett: Koronka Lajos dr. (17,07), Szalkai István (17,42), Hock Zoltán 
(18,30), 
 
Az ülésről távol van:  Bartók Béla, Farkas István, 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,  
Dr. Felleginé Major Katalin, a Személyügyi Osztály vezetője 
Dr. Dallos Andrea a Jogi és Képviselői Iroda vezetője    
Dr. Márkus Györgyi az Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Királyné Kiss Erzsébet a Káposztásmegyeri Kirendeltség vezetője, 
Dobos Tiborné, a Szabálysértési Iroda vezetője, 
Petruska Jenőné a Gyámhivatal vezetője 
Bleitner Attila Lakásügyi Iroda 
Vesza Erzsébet Művelődési és Sport Osztály  
Somogyi Éva a Szociális Iroda vezetője 
Balogh Angéla Piacfelügyelőség 
Dr. Baranyi József Rendőrkapitány 
Márkus Erzsébet 
Prófusz József,  
Agócs Anita referens 
Neufeld Györgyné referens 
Köblös Anita referens 
Tolnai Attila referens 
A Média Kht.  stábja. 
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Dr. Derce Tamás 
Megállapítja a Képviselő-testületi ülés határozatképességét 27 főben. Felteszi szavazásra a 
napirendet. 

 
 

103/2009. (V.26.) önko. hat.  
A képviselő testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  

1. Főtér végleges akcióterületi terve (az anyag CD-n mellékelve) 
 

2. Előterjesztés az Újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról szóló 
rendelet tárgyában       

 
3. Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló - 

többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-
testületének 7/1994  ( V.4.) számú rendeletének módosítására  

 
4. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás 

lezárásáról 
 

5. Előterjesztés az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok takarítása tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról 

 
6. Előterjesztés intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése tárgyában 

közbeszerzési eljárás lezárásáról 
 

7. Előterjesztés a köztéri játszóterek átalakítása tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 

 
8. Előterjesztés önkormányzati intézmények felújítási munkái tárgyában közbeszerzési 

eljárás lezárásáról (a hiánypótlási eljárás miatt a helyszínen kerül kiosztásra) 
 

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

 
10. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 

működő Angol Tagozatos Általános Iskola Pedagógiai programjának módosítása 
tárgyában.  

 
11. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 

közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására.  
 

12. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő 
közművelődési intézmények alapító okiratának módosítására.  

 
13. Javaslat a Civil Alapból és Táborozási Alapból történő támogatásra alapítványok 

javára 
 

14. Átfogó értékelés a 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról  
 

15. Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítására.  
 

16. Egyéb 
 
17. Javaslat intézményvezetők kinevezésére 
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18. Javaslat az „Újpest Gyermekeiért” díj adományozására. 

 
19. Javaslat a Kiváló Diákközösségi Munkáért díj adományozására 

 
20. Javaslat az Újpest Kiváló Diáksportolója cím adományozására 

 
21. Javaslat az „Újpest Kiváló Tanulója” cím adományozására 

 
22. Javaslat a 2009. évi „Újpest Egészségéért” díj odaítélésére.  

 
23. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. 

 
24. Önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelem       

(27 igen) 
 
 
Napirendi pontok előtt: 

 Bizottsági tagcserék 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatja a testületet arról, hogy Szentirmay Sándor a Pénzügyi, Költségvetési Bizottság 
delegált külső tagja május 6-án elhunyt. Néhány mondatban megemlékezett életútjáról és 
méltatta munkásságát. A megüresedett bizottsági helyre Fábián János urat javasolják 
delegálni.  
 
A Képviselő testület egy perces néma felállással adózott Szentirmay Sándor emlékének.  
 
Dr. Derce Tamás 
Felteszi szavazásra a határozati javaslatot és felhívja a figyelmet, hogy minősített többségre 
van szükség. 
 
104/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
FIDESZ frakció javaslatára: 

 A Pénzügyi, Költségvetési Bizottság delegált külső tagja Szentirmay Sándor elhunyt, 
ezért a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságból kikerül Fábián János külső tag, és a 
Pénzügyi, Költségvetési Bizottságban megüresedett helyre kerül delegálásra. 

(28 igen) 
 
105/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
FIDESZ frakció javaslatára: 

 A Népjóléti és Lakásügyi Bizottságból kikerül Fábián János külső tag, és helyére 
Timkó Antalt, külső bizottsági tagot delegálja. 

(27 igen 1 tartózkodás) 
 
Timkó Antallal együtt Sógor Pál is letette az esküt, akit az előző testületi ülésen választott a 
testület a Településrészi Önkormányzat tagjává. 
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1. Főtér végleges akcióterületi terve ( az anyag CD-n mellékelve) 

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
 
 
Dr. Trippon Norbert 
Elmondja, hogy ez az utolsó dokumentáció, amit be kell nyújtani a Nemzeti Fejlesztési 
Ügynökséghez. Már korábban tárgyalt a testület egy előzetes tervet. Ez a végleges 
Akcióterületi Terv szerkezete és összefüggései tekintetében ugyan az, de az útmutatásoknak 
megfelelően átszerkesztésre került. A bonyolító szervezet folyamatosan új és új előírásokat 
fogalmaz meg a dokumentumok tartalmával kapcsolatban. Azzal a kiegészítéssel javasolja a 
Képviselő testületnek elfogadásra a Főtér végleges Akcióterületi Tervét, hogy az esetleges 
útmutatásoknak megfelelően a Polgármester a szükséges pontosításokat, véglegesítéseket 
végrehajthassa.  
 
Szalma Botond 
Kifogásolja az anyagban szereplő „hagyományosan gazdag újpesti reklációs kínálat” 
mondatot. Véleménye szerint ezt nem kellene beleírni az anyagba, mert ez a megfogalmazás 
nem igaz. A közlekedés megújításával kapcsolatban elmondja, ha a metrót nem építik ki 
Káposztásmegyerig, akkor mindegy milyen tervek készülnek a közlekedés megújításával 
kapcsolatosan. A várható társadalmi haszon jelenértékének kiszámítását érdekesnek tartja. A 
befektetői tőkétől 10 milliárdot vár az anyagban leírtak szerint az önkormányzat PPP 
konstrukcióban. Úgy gondolja, hogy ez az összeg irreális és nem ajánlja ezt a konstrukciót. 
Összességében támogatja a Főtér Akcióterületi tervét, de szeretné, ha figyelembe vennék és 
módosítanák az anyagot az elhangzott észrevételeivel.   
 
Pajor Tibor 
A helységek hasznosításával kapcsolatban irreális elvárás, hogy középtávon átlagban 50 %-os 
díjbevétel növekedéssel számol az anyag. Véleménye szerint az itt boltot üzemeltetők 50 %-
os díjtétel emelését nem bírnának ki. Attól, hogy lesz egy szép főtér nem hiszi, hogy többet 
fognak vásárolni az újpesti emberek, főleg, ha a parkolás mélygarázs rendszerrel működne. 
Nem gondolja, hogy egy 3 milliárd forintos beruházást parkolási díjból vissza lehet szedni, 
úgy hogy az újpestiek nem is fizetnek a parkolásért. Nagyon nagynak tartja ennek a 
projektnek a tervezési költségeit, ezért tartózkodni fog a szavazásnál.  
 
Dr. Derce Tamás 
A pályázathoz a tervezési előírásokat megkövetelik, azokat el kell végezni.  
 
Wintermantel Zsolt 
Egy olyan kötelező anyagról van szó, ami ahhoz kell, hogy az uniós pályázatot elnyerhesse az 
önkormányzat. Szerinte érezhető az anyagból, hogy ellentmondásokkal küzd. Véleménye 
szerint a parkolási kérdés megoldása nélkül nem lehet újpest főterét élhetőbbé tenni. Ilyen a 
mélygarázs kérdése és a parkolási rendszer. Úgy gondolja, hogy átgondolatlan lépések helyet 
inkább kerüljön többe a tervezés és az előkészítés, mint hogy kapkodás miatt rossz fény 
vetüljön erre a programra. Ezzel együtt fontosnak tartja a programot. 
 
Koronka Lajos 
Jegyző Asszonyhoz szeretne kérdést intézni. Mivel elég nagy összegről van szó és magát nem 
tartja ebben szakértőnek, nem tudja megítélni, hogy például a tervezési költségnek, amiről itt 
több ízben szó volt, mennyire reális a nagyságrendje. Tudomása szerint a Magyar Építész 
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Kamarának is vannak ajánlásai, ami a beruházási összeg nagyságához viszonyítva megadja a 
tervezési költségeket. Az internet világában ma már ez gyorsan megszerezhető és akkor lenne 
összehasonlítási alap.  
Félelmei vannak ezzel a programmal kapcsolatban, ami onnan indul ki, hogy egy viszonylag 
kis befektetéssel egy látványos eredményt lehet elérni, amit politikailag hasznosítani lehet. Itt 
azonban vannak olyan kapcsolódó problémák, amit ha egyidejűleg nem sikerül megoldani, 
akkor egy ilyen elképzelés nagyon könnyen az ellenkezőjére fordulhat. Úgy látja, hogy az 
újpesti parkolás egyre kritikusabb helyzetű lesz. Ha valaki belenyúl ebbe a rendszerbe, akkor 
kiszámíthatatlan a következménye. Véleménye szerint egy alapos hatástanulmányt kellene 
előzetesen készíteni, de még inkább ezeket a programokat egymással összehangoltan, 
nagyjából egy időben kellene végrehajtani ahhoz, hogy ne az ellenérzést váltsa ki az újpesti 
polgárokból.  
 
Dr. Derce Tamás 
Tájékoztatja Koronka urat, hogy a Jegyző Asszonynak semmi köze a Főtér-programban 
kiadásra került összegekhez, ezek közbeszerzési eljárás részei. Ennek megfelelően bizottsági, 
önkormányzati döntések születtek. A Jegyző a Hivatalt vezeti hivatali ügyeket intéz. Azért 
van Polgármesteri Hivatal és azért van Önkormányzat, mert a törvény ezt szétválasztotta.  
Nem érti a kérdést többi részét, és ezért nem tud rá válaszolni.  
 
Koronka Lajos 
Módosítja a kérdését, mivel álláspontja szerint egy képviselőnek a kellő tájékoztatáshoz joga 
van. Elmondja, hogy a képviselő nem lehet minden kérdésben szakember, viszont az 
önkormányzatnak van egy hivatala, a hivatalban szakemberek ülnek és a szakemberektől 
tájékoztatást kérhet. Nem közvetlen a Jegyzőn keresztül ezt elismeri és ez esetben a 
Polgármester úrnak teszi fel a kérdést. 
 
Dr. Derce Tamás 
A kollégákat fel fogja kérni, hogy a megfelelő jogszabályokat szíveskedjenek átadni Koronka 
úrnak. 
 
Szabó Gábor 
Véleménye szerint örülni kellene annak, hogy a Főtér-program nyert 750 millió forintot uniós 
pályázaton.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Elmondja, hogy aszerint az ütemezés szerint halad a program, ami az eredeti ütemben 
szerepel. A parkolási és közlekedési kérdésekkel kapcsolatban elmondja, hogy az újpesti 
Főtér-programnak semmilyen hatása nincs a közlekedésre. Úgy gondolja, hogy a vásárlói 
parkoló kialakítása nagyon jó és nagyon helyes döntés volt. Igaza van Pajor úrnak nincs 
érdemi parkolási bevétel a piac vásárlói parkolójából, mivel ennek a parkolónak nem az 
autósok megsarcolása a célja, hanem, hogy lehessen parkolni és ne P+R parkolónak 
használják. 
A Főtér-program minden eleme közvetlen vagy közvetett gazdaságfejlesztő hatással jár. 
Várhatóan a környékbeli lakások értéke 15-20 %-kal fog emelkedni, az üzlethelyiségek 
forgalmi értéke még ennél is nagyobb arányban fog növekedni. Vélhetően az új főtér nagyobb 
vonzerőt jelent az ingatlan befektetéseknek.  
Nyár közepére fog kiderülni, hogy nyert-e az önkormányzat a Főtér-programon. Most nagy 
valószínűséggel azt lehet mondani, hogy nyert, ha valami nem várt hatás közbe nem jön. 
Elfogadásra javasolja az Akcióterületi tervet. 
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Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel alpolgármester úr kiegészítésével a 
határozati javaslatot. 
 
106/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
FŐTÉR kiemelt akcióterületre készült végleges Akcióterületi Tervet.  
A Képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Főtér végleges Akcióterületi 
Tervével kapcsolatos jövőbeni feltételeknek megfelelően a szükséges pontosításokat, 
véglegesítéseket végrehajthassa és aláírhassa. 
(20 igen, 1 nem, 3 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
 

2. Előterjesztés az Újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról szóló 
rendelet tárgyában       
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Amikor elfogadta a Képviselő testület a 2009 évi költségvetést, akkor döntött a testület arról, 
hogy az újpesti kisvállalkozások támogatására elkülönített 30 millió forint összegről rendelet-
tervezet készüljön. Ez a tervezet önök előtt van. A támogatás pályázati úton nyerhető el. 
Ennek megfelelően a rendeletben rögzítésre került, hogy a vállalkozás több mint egy éve 
újpesti székhelyű legyen, ne legyen adóhátraléka, köztartozása, munkaügyi bírsága. Nagyon 
fontos kérdés volt, hogy mi minősül kisvállalkozásnak. Az a döntés született, hogy olyan 
újpesti székhellyel rendelkező devizabelföldi vállalkozás legyen az alanya ennek a 
támogatásnak, akinek legfeljebb 200 millió forintos árbevétele van. 
Az a javaslata, hogy életképes, törekvő, tettre kész vállalkozás kerüljön támogatásra annak 
érdekében, hogy új munkahelyeket teremtsenek. Azok a vállalkozások, akik pénzintézeti 
hitelbírálaton átesnek, garancia arra, hogy az adófizetők pénze nem kockázati alapba kerül, és 
garancia arra is, hogy életképes vállalkozásról lehet szó. Ma Magyarországon nagyon 
magasak a kamatok, ezért kell segíteni ezeknek a kisvállalkozásoknak, hogy 
forgóeszközhitelhez, vagy beruházási hitelhez olcsóbb kamattal jussanak hozzá, legfeljebb 10 
millió forint tőkeösszegig és legfeljebb 3 %-os kamattámogatással.  
 
Wintermantel Zsolt 
A magas kamat az elhibázott gazdaságpolitika következménye. A kezdeményezést jónak 
találja, de véleménye szerint kevés lesz ez az összeg. Álláspontja szerint kerüljön fenntartásra 
az a jog, hogy még az év folyamán is módosítani lehessen ezt a rendeletet, ha látszik, hogy az 
igénybevétel szigorúsága, vagy az annak megfelelni képes vállalkozások akár a 
tőkeerősségük, akár hitelképességük miatt kevesebben lesznek, akik pályázni tudnak. Abban 
az esetben, a feltételeket át kell dolgozni.   
 
Dr. Trippon Norbert 
Alapjavaslatként módosítja a rendelet-tervezetet. A 6. § 1 (bekezdés) „G” pontját szeretné 
kivenni belőle. Ez a pont arról szól, hogy az exporthoz kapcsolódó tevékenységet nem 
támogatja az önkormányzat. Ez bizonyos hitelkonstrukcióknak a pályázati feltétele, de úgy 
gondolja, hogy ez itt nem életszerű.  
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A másik módosítási javaslata, hogy a 14. § 2 (bekezdés) „B” és „C” pontját szintén javasolja 
kivenni. Véleménye szerint a Bíráló Bizottságnak nem dolga, hogy rangsoroljon, és értékelési 
szempontokat határozzon meg. Egy dolga van el kell döntenie, hogy érvényes, vagy nem 
érvényes a pályázat, a Pénzügyi Bizottság pedig kihirdeti a győztes pályázót. Az érvényes 
pályázatokat beérkezési sorrendben ennek megfelelően kell elbírálni. 
Év közben ki fog derülni, hogy mekkora igény lesz és szükség szerint módosítani lehet a 
rendelet-tervezetet.  
 
Dr. Derce Tamás 
Az alapjavaslattal kapcsolatban nincs hozzászólás. Felteszi szavazásra a módosított 
alapjavaslatot és felhívja a figyelmet, hogy a rendelet megalkotásához minősített többségre 
van szükség.  
 
Budapest Főváros IV. Ker. Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az újpesti 
kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásról szóló Rendelet-tervezetet megtárgyalta, 
melyet elfogad, és ezzel megalkotja a 16/2009.(V.29.) számú önkormányzati rendeletét. 
(28 igen) 
 
 

3. Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló - 
többször módosított - Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/1994  ( V.4.) számú rendeletének módosítására  
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi 
fel a rendelet-tervezetet és felhívja a figyelmet, hogy megalkotásához minősített többségre 
van szükség.  
 
 
A Képviselő-testület a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 
szóló – többször módosított – 7/1994.(V.4.) számú önkormányzati rendelet módosítására 
megalkotja a 17/2009.(V.29.) számú rendeletét. 
(25 igen, 1 nem, 2 tartózkodás) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: a képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 
 

4. Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési 
eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. 
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107/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
által, „Forgalomtechnikai beruházási munkák” tárgyában általános egyszerű eljárási rendbe 
tartozó közbeszerzési eljárás nyertesének Az AMBÍCIÓ Építőipari Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (1032 Budapest, Bécsi út 223.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, 
hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg. (17 igen, 1 nem, 10 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2009. június 5. 
 
 
 

5. Előterjesztés az Újpesti Piac- és Vásárcsarnok takarítása tárgyában 
közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
 
108/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Újpesti Piac- és Vásárcsarnok takarítása tárgyában kiírt 
általános egyszerű közbeszerzési eljárás nyertesének a TOP-NET Szolgáltató Kft.-t (2113 
Erdőkertes, Thököly út 23.), a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek Porcs Doszpoly Imre 
egyéni vállalkozót (2112 Veresegyház, Harmat u. 49.) jelöli meg. Egyben felkéri a Gazdasági 
Intézmény Igazgatóját, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg.  
(25 igen, 3 tartózkodás) 
Felelős: Gazdasági Intézmény Igazgatója 
Határidő: 2009. június 4. 
 
 
 

6. Előterjesztés intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek telepítése 
tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Wintermantel Zsolt 
Kérdése az előterjesztőhöz, hogy a vállalkozói díj számított mértéke 1 millió forint, erre kér 
választ. 
 
Dr. Trippon Norbert 
Ez a pályázat az intézményi játszóudvarok felújítására, új játékelemek telepítésére kiírt 
közbeszerzés lezárásáról szól. Ezt megelőzően az intézményvezetőkkel egyeztetés történt, 
ahol elmondták, hogy milyen típusú játszóeszközökre van igény. Van egy több oldalas 
táblázat, ahol intézményenként tételesen le van írva, hogy hány darab és milyen típusú 
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játszóeszközöket kell telepíteni. Például, ha egy óvodába öt játszóeszközt telepítenek, akkor 
elosztották öttel azt az ajánlatot, ami oda tartozott és így jött ki a számított érték.   
 
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
109/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az „Intézményi játszóudvarok felújítása, új játékelemek 
telepítése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás nyertesének Kenéz János egyéni vállalkozót 
(1223 Budapest, Gyep tér 2.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a 
nyertessel kösse meg. (18 igen, 9 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. június 4. 
 
 

7. Előterjesztés a köztéri játszóterek átalakítása tárgyában közbeszerzési eljárás 
lezárásáról 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
110/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Budapest Főváros IV. kerület Újpest közterületein 
játszótéri berendezések szabványossá tételével kapcsolatos javítások” tárgyában kiírt nemzeti 
nyílt közbeszerzési eljárás nyertesének a Főkert Parkfenntartó-Kertészeti és Szolgáltató Kft.-t 
(1107 Budapest, Ceglédi u. 30.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést 
a nyertessel kösse meg. (18 igen, 9 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. május 29. 
 
 
 

8. Előterjesztés önkormányzati intézmények felújítási munkái tárgyában 
közbeszerzési eljárás lezárásáról (a hiánypótlási eljárás miatt a helyszínen kerül 
kiosztásra) 
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 
 
Dr. Trippon Norbert 
Az elmúlt időszakban az önkormányzatot komoly bírálatok érték, mert az intézményi 
felújítási munkálatokat az Újpesti Vagyonkezelő Zrt-én és az Újpest Kft-én keresztül 
bonyolította. Ezt kiküszöbölendő, hogy mostantól minden felújítási munkálat közbeszerzés 
útján történik. A műszaki felmérés és a döntés a munkák megindulására meg van, amennyiben 
eldől, hogy melyik pályázó nyeri a munkát, akkor az iskolazárást követően azonnal el lehet 
kezdeni a felújítást.  
A közbeszerzési előterjesztésben három pályázó található. Az ár volt a legfontosabb tényező. 
Az első, a legolcsóbb ajánlatot tevő pályázónak érvénytelen a pályázata, ezért a második 
legolcsóbb ajánlattevőt javasolja nyertesnek kihozni. 
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Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
  
111/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
által önkormányzati intézmények felújítási munkái tárgyában kiírt általános egyszerű eljárási 
rendbe tartozó közbeszerzési eljárás nyertesének a Várépker Építőipari, Kereskedelmi és 
Szolgáltató Kft.-t (1037 Budapest, Aranypatak u. 58.), a következő legkedvezőbb ajánlatot 
tevőként az IMMO Szerviz Szolgáltató és Épületkezelő Kft-t. (1123 Budapest, Alkotás u. 7/b 
1.2.) jelöli meg. Egyben felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést a nyertes ajánlattevővel, 
visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel kösse meg. 
(17 igen, 10 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2009. június 5. 
 
 
 

S Z Ü N E T 
 
 

 
9. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

fenntartásában működő közoktatási intézmény létszámtúllépése tárgyában. 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. 
 
112/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 112/2009. (V.26.) 
számú önkormányzati határozatával  
      a Karinthy Frigyes ÁMK Napköziotthonos Óvoda 2. csoportjában 29 főre, 

a Fóti Óvoda nagy-középső csoportjában 27 főre, 
a Deák Ovi 8-as csoportjában 26 főre 

a létszámtúllépést engedélyezi. (29 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. május 30. 
 
 
 
 

S Z Ü N E T 
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10. Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 
fenntartásában működő Angol Tagozatos Általános Iskola Pedagógiai 
programjának módosítása tárgyában.  
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
 
Szalma Botond 
Kérdése az előterjesztőhöz azzal kapcsolatos, hogy az anyagban szerepel egy mondat, amely 
úgy szól, hogy sok olyan tanuló van, akik nagyon szeretnének bejutni az emelt szintű 
osztályba, de nem tudják felvenni őket. Ennek mi az oka? Nem tud az illető angolul vagy 
nincs hely az osztályban? 
 
Belán Beatrix 
Képviselő urat tájékoztatja arról, hogy jelenleg úgy működik az oktatási rendszer az 
iskolában, hogy két normál első osztály indul, majd 3. évfolyamban az egyik tagozatos lesz. 
Ettől kezdve a nem tagozatos osztályban hiába jó képességű a gyerek nem kapja meg azt a 
többletszolgáltatást, amit a másik osztályban nyújtani tudnak. Ezen úgy módosítanak, hogy 
nívós rendszerű csoportbontással oktatnak, így minden gyermek saját képességének megfelelő 
nyelvoktatásban részesül a jövőben.  
 
Dr. Derce Tamás 
Több hozzászólás nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
113/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  
113/2009.(V.26.) számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Angol Tagozatos 
Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítását. (29 igen) 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. május 30. 
 
 

11. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő közoktatási intézmények alapító okiratának módosítására.  
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
114/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 114/2009. (V.26.) 
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Ambrus Óvoda (1047 Budapest, Ambrus Zoltán u. 2.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
115/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 115/2009. (V.26.) 
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Aradi Óvoda (1043 Budapest, Aradi u. 9.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
116/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 116/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Bőrfestő Óvoda (1048 Budapest, Bőrfestő u. 1-3.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
117/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 117/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Csányi Óvoda (1037 Budapest, Csányi László u. 30.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
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118/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 118/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Dalos Ovi (1044 Budapest, Ugró Gyula sor 5.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
119/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 119/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Deák Ovi (1042 Budapest, Deák Ferenc u. 95.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
120/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 120/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Fóti Óvoda (1047 Budapest, Fóti út 54.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
121/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 121/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Homoktövis Óvoda (1048 Budapest, Homoktövis u. 102.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
122/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 122/2009. (V.26.) 
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda (1043 Budapest, Nyár u. 6.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
123/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 123/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Királykerti Óvoda (1042 Budapest, Király u. 26-28.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
124/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 124/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ (1046 Budapest, Hajló u. 2-8.) 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
(28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
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125/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 125/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Lakkozó Óvoda (1048 Budapest, Lakkozó u. 3.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
126/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 126/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Leiningen Utcai Óvoda (1046 Budapest, Leiningen Károly u. 1.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
127/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 127/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Liget Óvoda (1041 Budapest, Rózsaliget köz 1.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
128/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 128/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Nyár Óvoda (1042 Budapest, Nyár u. 14.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 



 16 

Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
129/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 129/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Óceán Óvoda (1046 Budapest, Óceánárok  u./M.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
130/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 130/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Park Óvoda (1048 Budapest, Külső Szilágyi út 46.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
131/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 131/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Pozsonyi ltp. Óvoda (1043 Budapest, Mártírok u. 1.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
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132/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 132/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Viola Óvoda (1042 Budapest, Viola u. 11-13.) módosított, egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
133/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Virág Óvoda (1041 Budapest, Virág u. 30.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 

 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
134/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 134/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Angol Tagozatos Általános Iskola (1046 Budapest, Fóti út 66.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
135/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 135/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Bajza József Általános Iskola (1046 Budapest, Bajza u. 2.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
136/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 136/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Erzsébet Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Erzsébet u. 31.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
137/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 137/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Homoktövis Általános Iskola (1048 Budapest, Homoktövis u. 100.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
138/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 138/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Megyeri Úti Általános Iskola (1044 Budapest, Megyeri út 20.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 



 19 

139/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 139/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Német Tagozatos Általános Iskola (1043 Budapest,Pozsonyi út 3.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
140/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 140/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola (1041 Budapest, Lőrincz u. 35-
37.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
(28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
141/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 141/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Szigeti József Utcai Általános Iskola (1041 Budapest, Szigeti József u. 1-3..) 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
142/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 142/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Szűcs Sándor Általános Iskola (1046 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
143/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 143/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Testnevelés Tagozatos Általános Iskola (1043 Budapest, Munkásotthon u. 3.) 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
(28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
144/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 144/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Babits Mihály Gimnázium (1048 Budapest, Tóth Aladár u. 16-18.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
145/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 145/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium (1048 Budapest, Bőrfestő u. 5-
9.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
(28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
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146/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 146/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium (1041 Budapest, Erzsébet u. 69.) 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát.  
(28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
147/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 147/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Könyves Kálmán Gimnázium (1043 Budapest, Tanoda tér 1.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
148/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 148/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium (1047 Budapest, 
Langlet u. 3-5.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
149/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 149/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola (1042 Budapest, István tér 21.) módosított, egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
150/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 150/2009. (V.26.) 
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Újpesti Speciális Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény (1042 Budapest, Venetiáner u. 26.) módosított, egységes szerkezetbe foglalt 
Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
151/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 151/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Újpesti Nevelési Tanácsadó (1041 Budapest, Szigeti József u. 1-3.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
152/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 152/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központ (1041 Budapest, Lőrincz u. 35-37.) 
módosított, egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. 
(28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
 

12. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő közművelődési intézmények alapító okiratának módosítására.  
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 
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Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
153/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete  a 153/2009. (V.26.) 
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Ady Endre Művelődési Központ (1043 Budapest, Tavasz utca 4.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
154/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 154/2009. (V.26.)  
számú önkormányzati határozatával jóváhagyja az Újpest Önkormányzat fenntartásában 
működő Újpesti Gyermek- és Ifjúsági Ház (1041 Budapest, István út 17–19.) módosított, 
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (28 igen) 
Határidő: 2009. június 01. 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
 
 
 

13. Javaslat a Civil Alapból és Táborozási Alapból történő támogatásra alapítványok 
javára 
Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester 
 
 
 

Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
155/2009. (V.26.) önko. hat.  
Bp. Főváros IV. ker. Újpest Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta 
és a 155/2009. (V.26.) számú határozatával úgy dönt, hogy az alábbi alapítványok 
részesüljenek támogatásban a Civil-, illetve a Táborozási Alapról: 
Civil Alapból 
Ambrus 2005 Alapítvány     80.000,-Ft 
Gyermekek Világöröksége Alapítvány   60.000,-Ft 



 24 

Káposztásmegyeri Fogódzó Szociális Alapítvány           350.000,-Ft 
Magyar Keresztény Misszió Alapítvány            200.000,-Ft 
Méhecske Alapítvány                          100.000,-Ft 
Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány           250.000,-Ft 
Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány            250.000,-Ft 
Újpesti Helytörténeti Alapítvány             300.000,-Ft, 
valamint a Táborozási Alapból  
Újpesti Hajós Klub Vízi Túrázó Alapítvány            306.150,-Ft 
(27 igen) 
Felelős:  polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2009. június 12. 
 
 
 

14. Átfogó értékelés a 2008. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
ellátásáról  
Előterjesztő:  Nagy István alpolgármester 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot.  
 
 
156/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 156/2009. (V. 26.) 
számú határozatával elfogadja a 2008 évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok 
ellátásról készült átfogó értékelést. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: Képviselő-testületi ülést követő 5 nap 
 
 
 

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

 
 
Dr. Derce Tamás 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Hozzászólás nem lévén felteszi 
szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a döntéshez minősített többségű 
szavazati arány szükséges. 
 
 
157/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 157/2009. (V.26.) 
számú határozatával, jóváhagyja a Szociális és Egészségügyi Intézmény módosításokkal 
egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. június 1. 
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16. Egyéb 
 
Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 
 
 

Dr. Vitáris Edit 
Tájékoztatja a Képviselő testületet, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Bölcsődék  Intézménye 
Alapító Okiratának módosítása törvényből fakadó kötelesség, ezért kéri azok elfogadását. 
 
 
Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a 
döntéshez minősített többségű szavazati arány szükséges. 
 
 
158/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselőtestület úgy dönt, hogy módosítja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Alapító Okiratát, és a korábban hatályos Alapító 
Okirat hatályon kívül helyezésével elfogadja az előterjesztés mellékletében szereplő 
tartalommal a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatalának Alapító Okiratát. A Képviselőtestület felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt a jelen 
határozattal elfogadott és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 1. számú melléklet 
szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására, továbbá felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt, hogy az aláírt Alapító Okiratot a Magyar Államkincstárhoz nyújtsa be. (29 igen) 
Felelős: polgármester, polgármester útján Jegyző (a benyújtás tekintetében) 
Határidő: 2009. május 30. 
 
 
 

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzati Bölcsődék 
Intézménye Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 

 
 
Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot. Felhívja a figyelmet, hogy a 
döntéshez minősített többségű szavazati arány szükséges. 
 
159/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 159/2009. (V.26.) 
számú határozatával, jóváhagyja az Újpest Önkormányzati Bölcsődék Intézménye 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát. (29 igen) 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: 2009. június 1. 
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Újpest név használata 
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző 

 
 
Dr. Vitáris Edit 
Elmondja, hogy Borse Gábor úr az Újpest Futsal Club elnöke azt kérte a Képviselő testülettől, 
járuljon hozzá, hogy az egyesületük nevében az Újpest szót használhassák. A Club neve 
magyarul Terem Foci Klubbot jelent, amelyet Újpesten alakítanak meg az UTE 
kistestvéreképpen. Kéri a testületet, hogy szavazzon arról engedélyezi-e az Újpest név 
használatát az Újpest Futsal Club számára.  
 
Dr. Derce Tamás 
Hozzászólás nem lévén felteszi szavazásra a határozati javaslatot.  
 
160/2009. (V.26.) önko. hat.  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Újpest Futsal Club részére engedélyezi az Újpest név használatát.  
(14 igen, 3 nem, 7 tartózkodás) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 

Előterjesztés Bene Ferenc síremlékének anyagi támogatása tárgyában 
Előterjesztő: Marsal Géza képviselő 

 
 
Marsal Géza 
Néhány mondatban felidézi és méltatja Bene Ferenc labdarúgó, olimpikon, Újpest díszpolgára 
életútját.  Mint ismeretes 2006-ban hunyt el és az akkor emelt egyszerű sírhant a nevét jelző 
fakereszttel mára már megérett az egykori kiváló sportemberhez méltó síremlék felállítására. 
A család tájékoztatása szerint, többek között az MLSZ a MOB is egyetértett a 
kezdeményezéssel, akik már fel is kérték Szórádi Zsigmond képzőművészt az említett 
emlékmű elkészítésére. Javasolja, hogy a Képviselő testület a költségek függvényében, de 
maximum 1 millió forint erejéig nyújtson támogatást Bene Ferenc síremlékének 
felállításához.  
 
Dr. Derce Tamás  
Kérdése, hogy az UTE mit tesz? 
 
Marsal Géza 
Szomorúnak tartja, de sajnos semmit. A mai napig nem tett semmit az MLSZ és a MOB sem. 
Úgy gondolja, hogy miután ez a kezdeményezés elindul ezek a szervezetek az ügy mellé 
fognak állni, és tevőlegesen tesznek hozzá. 
 
Hock Zoltán 
Alapvetően egyetért Marsal képviselő úr indítványával. Úgy gondolja, hogy ezeket a 
kérdéseket nem egyedi elbírálás mellett hanem rendeleti úton kellene rendezni. Meg kellene 
nézni, hogy kik azok az újpesti polgárok, akiket a város valamiért kitüntetett figyelembe 
részesít. Ilyennek tekinti többek között a díszpolgárokat, Újpestért díjasokat is, akikkel 
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szemben a város különös méltányosságot gyakorolva, anyagi áldozatot vállalva adott esetben 
egy igényes síremlék, emlékmű megépítésével adózik emléküknek.  
Javasolja, hogy a Képviselő testület kérje fel a polgármestert, hogy a legközelebbi testületi 
ülésre terjessze be azt a korábban a szakmai körökben már kodifikált rendelet-tervezetet, ami 
ezt a kérdést rendezné. A testület ezt fogadja el, alkosson erről rendeletet és ezt követően a 
rendelet hatályának következményeként automatikusan a felvetett kérdés rendezhető. Úgy 
gondolja, hogy ezt a mai döntést halasszák el a következő testületi ülésre. Kérése, hogy 
javaslatát tekintsék módosító indítványnak.  
 
Juhász László 
Úgy gondolja, hogy Bene Ferenc vitathatatlanul belekerül abba a körbe, akire ez a rendelet 
majd vonatkozni fog, ezért semmi ok nincs arra, hogy ezt a döntést most ne hozzák meg. 
Azzal egyetértenek, hogy legyen egy ilyen rendelet és annak a részleteit majd megvitatják, ha 
a testület elé kerül. Kérik, hogy az eredeti javaslat szerint szavazzanak az előterjesztésről.  
 
Hock Zoltán 
Véleménye szerint az 1 millió forintos összeg nem lesz elég. Úgy gondolja, hogy akkor jár el 
a testület méltóképpen a díszpolgárokkal szemben, ha rendelettel normatív módon rendezi a 
kérdést. A felvetést továbbra is támogatja, ha nincs benne az 1 millió forintos korlát.  
 
Dr. Trippon Norbert 
Úgy látja, hogy alapvetően két szempont ütközik egymással. Az egyik szempont, amit Hock 
úr mond, hogy normatív alapon kellene kezelni ezt az ügyet, ezzel egyetért. A másik 
szempont a Marsal képviselő úr munkája. Úgy gondolja, hogy nem lenne méltó, ha a 
képviselő úr hosszú hónapok alatt végzett munkáját a testület visszadobná, és azt mondaná, 
hogy majd legközelebb foglalkozik a kérdéssel. Javaslata, hogy képviselő úr fogadja el 
alapjavaslatnak azt, hogy a soron következő Képviselő testületi ülésre készüljön egy rendelet-
tervezet, ami az ilyen és ehhez hasonló kérdéseket normatív módon szabályozza. Ezen felül 
azt javasolja, hogy képviselő úr úgy módosítsa alapjavaslatát, hogy legalább 1 millió forinttal 
támogatja a Képviselő testület. Álláspontja szerint ezzel az a kérdéskör, amit Hock úr felvetett 
megoldódik. Arra kell figyelni, hogy ez az egyedi döntés és az elkészítendő rendelet-tervezet 
ne legyen ellentétes egymással.  
 
Dr. Derce Tamás 
Hock úr előterjesztését támogatja, mivel álláspontja szerint sem egyedi döntéseket kell hozni.  
 
Wintermantel Zsolt 
A normatív szabályozással egyetért. A múltban voltak kezdeményezések, de elfelejtődtek. 
Egy rendelet-tervezet készítésében aktívan közreműködik és támogatja azt.  
 
Dr. Derce Tamás 
Az alapjavaslat úgy szól, hogy minimum 1 millió forint. Kérdése, hol a felső határ? 
 
Hock Zoltán 
Javasolja, hogy a testület egy önkormányzati rendelettel tegye világossá és egyértelművé, 
hogy milyen esetekben és milyen feltételekkel vállal szerepet, adott esetben egy megbecsült 
polgárának az emlékének a megőrzésére. A város vállaljon arra kötelezettséget, hogy az 
érintett szervezetekkel - MLSZ, MOB, Önkormányzati Minisztérium – összeg meghatározása 
nélkül Bene Ferenc síremléke a lehető legrövidebb időn belül méltó módon kerüljön 
felállításra a Megyeri úti temetőben.  
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Szabó Gábor 
Úgy látja, hogy a vita elment a pénz irányában. Véleménye szerint Marsal Géza képviselő 
társa nem akart semmi mást csak egy tisztességes síremléket szeretne Bene Ferencnek. 
Egyetért Hock Zoltán úrral abban, hogy általánosságban normatív alapon lehetne szabályozni 
ezt a kérdést.   
 
Nagy István 
Hónapokkal ezelőtt megkereste polgármester urat Bene Ferenc emlékművének ügyében, mert 
a MOB elindított ezzel kapcsolatban egy kezdeményezést. Úgy gondolja, hogy így ez a 
kezdeményezés oka fogyottá válik addig, amíg nem derül ki, hogy a MOB ebben a kérdésben 
hova jutott. Javaslata, hogy meg kell keresni a MOB-ot és meg kell kérdezni, hogy jelenleg 
hol tart ez az ügy. A síremlék elkészítését messzemenőkig támogatja.  
 
Dr. Derce Tamás 
Nem érti, hogy az Újpesti Önkormányzatot miért nem keresték meg. 
 
Hock Zoltán 
Módosító indítványa két részből áll. Az egyik, hogy Bene Ferencnek méltó síremlékének a 
felállításában a város vállaljon anyagi kötelezettséget és részt vesz abban a 
kezdeményezésben, amit az MLSZ, a MOB és az ország települései indítottak.  
A második, hogy felkérik a polgármestert, hogy a következő testületi ülésre terjessze be azon 
rendelet tervezetet, amely az Újpesti Önkormányzat viszonyát szabályozza megbecsült 
polgárainak a halálukat követő kérdések rendezésében.  
Kéri, hogy legyen benne a határozati javaslatban az is, hogy ezt a napirendet Marsal Géza 
képviselő úr kezdeményezésére tárgyalta az Újpesti Önkormányzat, és az ő felvetésére hozott 
pozitív döntést Bene Ferenc síremlékének a felállítására.  
 
Marsal Géza 
Kéri az eredeti határozati javaslat elfogadását. 
 
Dr. Derce Tamás 
Szavazásra teszi fel Hock Zoltán módosító indítványát.  
 
161/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület – elismerve és méltányolva Marsal Géza képviselő úr alapjavaslatát - 
Hock Zoltán frakcióvezető úr módosító indítványára úgy dönt, hogy az Újpesti Önkormányzat 
vállaljon kötelezettséget Bene Ferenc méltó síremlékének felállítására, vegyen részt az 
MLSZ, a MOB és az ország települései kezdeményezésében, hogy az emlékmű 
elkészülhessen. 
A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy tegyen javaslatot a Képviselő testületnek 
rendelet megalkotására, mely szabályozza Újpest megbecsült polgárainak méltó 
megemlékezési, illetve kegyeleti kérdéseit. 
(15 igen, 2 nem, 9 tartózkodás) 
Felelős:    Polgármester 
Határidő:  soron következő testületi ülés 
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Szalma Botond 
Az Újpest Újságban megjelentekkel kapcsolatban lenne néhány észrevétele. Egyik cikkben 
azt írták, hogy 19 millió forintos megtakarítással fog megépülni a Főtér. Véleménye szerint ez 
így nem igaz, mivel miután felemelték az ÁFA-át, ezért ez az újpesti polgároknak 100 millió 
forinttal többe fog kerülni.  
A másik téma amiről szeretne pár szó szólni a Drogprevenciós programmal kapcsolatos. 
Újpesten drogprevenciós előadásokat tartanak az iskolákban és a gimnáziumokban, ami 
nagyon fontos dolog. Tudomása szerint előfordult újpesti középiskolában, hogy a 
drogpevenció ideje alatt az előadó az önkielégítés csodáiról beszélt a gyerekeknek. Ezt nem 
tartja helyesnek, lehet beszélni kell róla, de nem a csodáiról. Az sem jó dolog, hogy a tanár 
nem volt jelen. Azt kéri, hogy alpolgármester asszony hasson oda, hogy az iskolákban ezek az 
emberek semmilyen előadást ne tarthassanak. A dorgprevenciós előadás a drogról szóljon és 
ne másról. Nagyon fontos a szexszuális felvilágosítás, de nem ilyen formában.  
 
Belán Beatrix 
Egy félreértésről volt szó, ami már időközben tisztázódott. Az adott előadássorozatot a 
Kerület Érdekegyeztető Fórum ellenőrizte, amennyiben képviselő úr úgy gondolja, 
csatlakozhat a Kerület Érdekegyeztető Fórumhoz és akkor saját maga is részt vehet ebben a 
zsűrizésekben. Véleménye szerint a drogprevenciós előadásoknak nem a drogról, hanem a 
drogfogyasztás megelőzéséről kell szólnia.  
 
Szalma Botond 
Álláspontja szerint, aki kiment előadást tartani nem mondott igazat. Az osztályfőnök hívta fel 
az igazgató figyelmét az ügyre. Az igazgatókat kell megbízni azzal, hogy az ilyen előadókat 
ne engedjék be az iskolába. Sajnos ez az eset megtörtén és úgy gondolja, hogy ezeket az 
előadásfajtákat meg kell tiltani.  
 
Belán Beatrix 
Tisztázták a félreértést. Véleménye szerint olyan félmondatok kerültek összerakásra, amik 
nem úgy és nem ott hangzottak el. Lehetősége van az intézményvezetőknek jelen lenni az 
előadáson. Előzetesen ezt az alapprogramot a Kerület Érdekegyeztető Fórum végignézte, 
tájékozódott.  
 
Szalma Botond 
Véleménye szerint az a lényeg, hogy ne történhessen meg ez az eset, egyetlen egy újpesti 
iskolában sem.  
 
Dr. Derce Tamás  
Polgármesteri utasítás fog kimenni az intézményekbe, hogy az osztályfőnök mindig legyen 
bent az ilyen előadásokon. Az iskolán keresztül az önkormányzat felelősséggel tartozik azért, 
hogy mi hangzik el. Nem megoldás, hogy korábban meghallgatja az előadást, mert más dolog 
amit ott megnéz és más dolog ami ott el fog hangozni.  
 
Koronka Lajos 
Véleménye szerint ez a lényeg, amit polgármester úr mondott. Ezek a szervezetek a 
drogprevenció is azzal kezdi, hogy az osztályfőnököt megkérik, hogy menjen ki, mert úgy 
közvetlenebb hangulatban tudnak beszélni. A pedagógusok és az igazgatók bizonytalanok, 
hogy ebben a helyzetben mit kell tenniük. Az igazgató egy személyben felelős mindenért, ami 
az iskolában történik, ezt kell nyilvánvalóvá tenni az igazgató és az osztályfőnök számára.  
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Sirányi László úr letette az esküt, akit az előző testületi ülésen választott a testület a 
Közbiztonsági Bizottság tagjává. 
 
 

Újpesti Szakorvosi Rendelő felújítása  
Előterjesztő: Szalkai István 

 
 
Szalkai István 
Tájékoztatja a Képviselő testületet arról, hogy a Fővárosi Közgyűlés felé előterjesztést 
készített. Ebben az előterjesztésben az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításával 
kapcsolatosan a Főváros felé három határozati javaslatot készített elő. Kéri az előterjesztés 
elfogadását. 
 
Szalma Botond  
Ügyrendi javaslata. Először át szeretné olvasni az előterjesztést, és leszögezi, hogy nincs 
bizalma a Fővárosi Közgyűlésben. 15 perc frakciószünetet kér. 
 

S Z Ü N E T 
 

 
Wintermantel Zsolt 
Véleménye szerint az a konstrukció, amit Szalkai úr javasol megfontolandó. Egyetért Szalma 
Botond úrral abba, hogy ennek a konstrukciónak az egyik legnagyobb hibája, hogy nem 
bízhatunk a fővárosban. Ezért nem bízhatunk egy olyan megoldás sikerében sem, ami egy 
részben fővárosi tulajdonú cégen keresztül próbálja ezt a problémát orvosolni. Úgy gondolja, 
ha ezzel a projekttel kibővül az ÉPÍT Zrt. feladata, akkor a rendelkezésére álló likvidforrások 
nem teszik lehetővé, hogy ezt a projektet is és az üzleti tervben lefektetet programok is 
megvalósításra kerüljenek. Ha valóban van arra szándék, hogy fővárosi tulajdonú ingatlanok 
valamikori értékesítéséből befolyó pénzből fel lehessen újítani a Szakrendelőt, és valóban van 
szándék arra, hogy ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonjogát adott esetben átadják, akkor 
véleménye szerint adekvált a megoldás. Álláspontja szerint az lenne a helyes megoldás, ha 
saját hatáskörbe venné az Önkormányzat a gyermek és felnőtt járó-beteg szakrendelést és 
ehhez az Újpesti Önkormányzat tulajdonba kérné a Fővárostól, a Szülőotthon épületét, a Jókai 
utcai Gyermek Szakrendelő Fővárosra eső részét, és a Tüdőgondozó állomás épületét. Ebből a 
pénzből Újpest Önkormányzata méltó módon újíthatja fel és működteti saját hatáskörben.  
 
Dr. Derce Tamás 
Épít Zrt. üzleti tervével nem ért egyet, mert attól tart, hogy a Főváros kivonja a pénzét a Zrt-
ből. Az alapító okirata úgy szól, hogy a befolyó pénzeket Káposztásmegyerre kell 
visszafordítani.  
 
Hock Zoltán 
Véleménye szerint az első tisztázatlan kérdés, hogy pillanatnyilag a Károlyi Sándor Kórház és 
annak felnőtt és gyermek járó-beteg szakrendelő ellátása a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonában van és a szakfeladat és a feladat ellátási kötelezettség is nála van. Másfél évvel 
ezelőtt a város tett egy kötelezettség vállalást, amelyben világossá tette a Főváros számára, 
hogy vállal anyagi terheket annak érdekében, hogy mind a Jókai utcai Gyermek Szakrendelő, 
mind a Görgey Artúr utcai felnőtt járó-beteg szakellátásnak a minősége javuljon. Ehhez a 
feladathoz nyilvánvalóan forrásra van szükség. Az Újpesti Önkormányzatnak és a Fővárosi 
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Önkormányzatnak sem áll ekkora összeg a rendelkezésére. A Fővárosi Közgyűlésnek van egy 
elvi állásfoglalása, hogy a Főváros tulajdonában lévő Szülőotthon, részben a tulajdonában 
lévő Jókai utcai egykori Gyermek Szakrendelő, a Pozsonyi úti egykori orvosi Rendelő és 
Patika ingatlanok privatizációjából származó bevételre kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Görgey Artúr utcát ebből rendbe lehet hozni, amennyiben Újpest is forrást biztosít hozzá. 
Felmerült az is, hogy ennek az ingyenes vagyonjuttatásnak a  kedvezményezettje az ÉPÍT Zrt. 
legyen, aki privatizálná ezen ingatlanokat és az ebből befolyt pénzből elvégezné a felújítási 
munkálatokat. Javaslata, hogy az Újpesti Önkormányzat megerősíti korábbi döntését, hogy 
saját forrásaiból 250 millió forinttal hozzájárul a Görgey Artúr utcai Szakrendelő 
felújításához. Egyetért azzal, hogy ennek a Fővárost terhelő részének a forrásául a három 
említett ingatlan privatizációja szolgáljon. Nem foglal állást abban, hogy ennek a bonyolítója 
ki legyen. Felhatalmazza a polgármestert, hogy ennek az előterjesztésnek az ismeretében 
folytassa tárgyalásait a Fővárosi Önkormányzat vezetőivel, és amennyiben eredményre jut, 
hozza vissza a Képviselő testületnek döntésre.  
 
Boruzs András 
Szalkai úr és Hock úr hozzászólásával alapvetően egyetért, de az indoklásával nem. Úgy 
gondolja, ha az ÉPÍT Zrt-be beapportálják ezt az ingatlanvagyont, amíg azok eladásra 
kerülnek, addig is valakinek finanszírozni kell ezt a beruházást, és ha ezt az ÉPÍT Zrt. 
felhalmozott tőkéjéből finanszírozzák, akkor Káposztásmegyert éri kár. Véleménye szerint, 
ezért indokolt Hock Zoltán javaslata, hogy fontoljanak meg más megoldást, hogy véletlen se 
keveredjen ez a két ügy. Ami az ÉPÍT Zrt-ben Káposztásmegyeri ingatlanok eladásából 
keletkezett, az Káposztásmegyerre legyen befektetve. Ha mégis az ÉPÍT Zrt-vel egyeznek 
meg, akkor térjen ki erre a megállapodás Újpest és a Főváros között. Összességében 
támogatja a javaslatot.  
 
Szalaki István  
Véleménye szerint nem az a lényeg, hogy ki és milyen módon fogja ezt az ügyet elérni, 
hanem az a lényeg, hogy a rendelőt kezdjék el felújítani. Úgy gondolja, hogy a járó-beteg 
szakellátást különválasztani a fekvőbeteg szakellátástól nem szerencsés dolog. Elfogadja 
Hock úr javaslatát. 
 
Nagy István  
Az alapjavaslatnak tekintett Hock Zoltán úr határozati javaslatát támogatja. Álláspontja 
szerint ez az elképzelés ott fog megbukni, hogy ez a három ingatlan jelenlegi állapotában 
forgalomképtelen.  
 
Hollósi Antal  
Elmondja, hogy a szülőotthonra kértek műemléki védettséget, de sajnos elutasították. Jelen 
pillanatban a Szakrendelő első három hónapi egyenlege már csak 10 millió forint mínuszt 
mutat. Ez azt jelenti, hogy már mutatkozik a haszna annak, hogy egybeköltözött a gyerek és a 
felnőtt szakrendelés. A tartalékok a járó-beteg szakellátásban vannak. A laboratóriumi 
ellátásnak a finanszírozása gyakorlatilag lehetetlen az egész országban, átfogó megoldást 
igényelne. A Károlyi Kórház tetőtér felújítása úgy történt, hogy átköltöztethető a Szakrendelő 
7. emelete és úgy gondolja, hogy ez már adja azt a lehetőséget, hogy szintenként lehetne 
megoldani a Szakrendelő felújítását, így ütemezhető a munka. Véleménye szerint, 
amennyiben ez az Önkormányzat tulajdonába kerülne kiválóan el tudná látni ezeket a 
felújítási feladatokat. A forrás biztosított lenne az előzőekben elhangzottak szerint.  
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Dr. Derce Tamás   
Mivel Szalkai úr befogadta Hock úr határozati javaslatát, így csak az ő indítványáról szavaz a 
testület.  
 
162/2009. (V.26.) önko. hat.  
A Képviselő-testület Hock Zoltán frakcióvezető úr módosító indítványára úgy dönt, hogy az 
Újpesti Önkormányzat megerősíti azt a korábbi állásfoglalását, hogy saját forrásaiból 250 
millió forinttal hozzájárul az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet felújításához. Egyetért azzal, 
hogy a Fővárost terhelő rész forrásául a Főváros tulajdonában lévő Szülőotthon, a részben a 
tulajdonában lévő Jókai utcai Gyermek Szakrendelő, illetve a Pozsonyi úti egykori 
Szakrendelő-gyógyszertár ingatlanok privatizációja szolgáljon. A Képviselő testület nem 
kíván állást foglalni a Szakrendelő felújításának bonyolítóját illetően. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a Fővárosi Önkormányzat 
vezetőivel, és annak eredményét terjessze a Képviselő testület elé döntésre.  
( 28 igen, 1 nem) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2009. augusztus 30. 
 
 
Szalkai István 
Néhány mondatban tájékoztatja a testületet arról, hogy Zuschlag ügyben tanúként hallgatták 
meg a bíróságon. 
 
A továbbiakban  a Képviselő-testület  zárt ülés  keretében folytatja  munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 163 - 181/2009. (V.26.) számok alatt hozott 
határozatokat. 
 
 
 

Dr. Vitáris Edit sk.  
jegyző 

Dr. Derce Tamás sk. 
polgármester 

 
 
A kivonat hiteles 
Budapest, 2009. június 15. 
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