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TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL 

 

 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

Az előterjesztést készítette: 

 

Szalontai Tünde  

képviselő-testületi ügyintéző 

Jegyzői Kabinet  

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: 

 

Gazdaságért, költségvetésért, 

városüzemeltetésért és 

projektmenedzsmentért felelős 

alpolgármester kabinet 

Népjóléti alpolgármesteri kabinet 

 

 

 

Testületi ülés időpontja: 

 

 

 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: 

 

 

dr. Lehoczky Balázs aljegyző 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 22/2019 (X.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

SZMSZ) 46. § (7) bekezdése alapján a Képviselő-testületi határozatokról a jegyző 

nyilvántartást vezet, egyben felelős a lejárt határidejű határozatok visszajelentéséért a 

Képviselő-testület felé. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület az SZMSZ 44. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

tájékoztatóként tárgyalja. 

 

A polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, valamint a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel a 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja. 

 

A jegyző visszajelentése alapján az elmúlt testületi ülés óta lejárt vagy jelen testületi ülésig 

lejáró határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 
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1. „Javaslat döntés-előkészítő szakértői munkacsoport létrehozására a székelykapu 

elhelyezéséről” tárgyú előterjesztés keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 7/2020. (I.23.) határozatával úgy döntött, hogy: 

 

1. a Csíkszentgyörgytől kapott székelykapu a Homoktövis parkban történő felállítása 

helyett, a trianoni emlékév kapcsán Déri Tibor polgármester javaslatára egy döntés-

előkészítő szakértői munkacsoportot hoz létre annak érdekében, hogy a székelykapu 

méltó helyét meghatározzák. 

 

2. Déri Tibor polgármester javaslatára a következő tagokat delegálja a döntés-előkészítő 

szakértői munkacsoportba:  

 Szöllősy Marianne – Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője és az 

Újpesti Városvédő Egyesület elnöke  

 Mártonffy István – Újpest főépítésze 

 Czigler László – Újpest várostervezésért felelős alpolgármestere  

 Iványi János – Újpestért-díjas okleveles építészmérnök 

 Dr. Kőrös András – Újpesti Közművelődési Kör ügyvivője 

 Csíkszentgyörgy testvértelepülés részéről egy fő 

 

3. felkéri Déri Tibor polgármestert, hogy a döntés-előkészítő szakértői munkacsoport 

szakmai javaslatának elkészülését követően tájékoztassa a Képviselő-testületet.  

Felelős: Déri Tibor 

Határidő: 2020. március 31. 

(19 igen, 1 tartózkodás, elfogadva) 

 

 

 

A döntés-előkészítő szakértői munkacsoport többszöri egyeztetést és helyszínbejárást 

követően hozta meg döntését. Számos tényezőt figyelembe véve a választás az Egek 

Királynéja templom sarka, a sekrestye bejárat felöli oldalán lévő helyszínre esett. 

A székelykapu ünnepélyes felavatására a tervek szerint 2020. június 4-én kerül majd sor. 

 

 

 

 

2. „Javaslat az Újpesti Parkolási Zrt. alapító okiratának módosítására” tárgyú 

előterjesztés keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testülete – mint az Újpesti Parkolási Zrt. egyedüli részvényese jogkörében eljárva az 

Igazgatóság javaslatára a 38/2020. (II.27.) határozatával úgy döntött, hogy támogatja és 

elfogadja a Társaság elnevezését, és a társaság cégnevét. Egyben felhatalmazza a Társaság 

vezetését az alapító okirat módosítására, egységes szerkezetbe foglalására az alábbi 

módosítások átvezetésével az alábbiak szerint:  

 

Társaság elnevezése, társaság cégneve:  

A társaság új elnevezése: UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt.  

A társaság új rövidített elnevezése: UPP Zrt.  
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében a 

szükséges jognyilatkozatok kiadására, az alapító okirat módosítás, az egységes szerkezetű 

alapító okirat, az alapítói határozat és egyéb okiratok aláírására.  

Határidő: 2020. március 31.  

Felelős: polgármester az illetékes alpolgármester útján 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 
 

A változásbejegyzésre 2020.03.26. napján sor került. 

 

 

 

3. „Javaslat az Újpesti Parkolási Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés 

elfogadására” tárgyú előterjesztés keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 39/2020. (II.27.) határozatával úgy döntött, hogy 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és 

az Újpesti Parkolási Zrt. között kötendő közszolgáltatási szerződést a mellékletben szereplő 

tartalommal jóváhagyja és megköti.  

A szerződés időbeli hatálya: 2020. március 1. napjától 2029. február 28. napjáig.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére és a közszolgáltatási szerződés aláírására.  

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 2020. március 31. 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 
 

A közszolgáltatási szerződés 2020. március 12. napján aláírásra került. 

 

 

4. „Javaslat Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 2020/2021. tanévre 

vonatkozó felvételi körzethatár-módosításának véleményezésére” tárgyú előterjesztés 

keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 

40/2020. (II.27.) határozatával úgy döntött, hogy  

 

1. Képviselő-testület a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) 

bekezdése, és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet 24. § (1a) 

bekezdései alapján egyetért az Észak-Budapesti Tankerületi Központnak azon 

javaslatával, hogy az Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 2020/21. 

tanévre vonatkozó felvételi körzethatárait nem módosítja. 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a testület határozatáról tájékoztassa az illetékes 

hivatalokat. 

Felelős: Bedő Katalin alpolgármester  

Határidő: döntést követően haladéktalanul 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 
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Az Észak-Budapesti Tankerületi Központ igazgatójának és tanügyi osztályvezetőjének 2020. 

február 28. napján elektronikus úton és papír alapon is megküldésre került a képviselő-

testületi határozat egy példánya. 

 

 

 

5. „Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában 

működő Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésére” tárgyú előterjesztés keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 41/2020. (II.27.) határozatával úgy döntött, hogy  

   

A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és engedélyezi a Játék-

Mozgás-Kommunikáció Óvoda maximális csoportlétszám túllépését, a 2019/2020. nevelési 

évre az alábbiak szerint: 

Óvoda/csoport 
Tényleges   

csoportlétszám 

2x-es  * 

szorzóval 

számítandó 

gyermekek 

létszáma 

3x-os  * 

szorzóval 

számítandó 

gyermekek 

létszáma 

 

Számított csoportlétszám 

 

JMK Óvoda     

1.sz., Nyuszi csoport 23 fő 1 fő 1 fő 26 fő 

*”Az enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két 
gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy 
halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe venni az óvodai csoport számításánál.” 

A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert az érintettek értesítésére. 

Felelős: Bedő Katalin alpolgármester 

Határidő: azonnal 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 
 
 

 

A Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda részére a maximális csoportlétszám túllépésének 

engedélyezéséről meghozott képviselő-testületi határozatot az adott óvoda vezetője átvette. 
 

 
 

6. „Előterjesztés Fót Város Önkormányzatával az „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti 

Otthonában férőhely biztosítása tárgyában kötött ellátási szerződés megkötésére” 

tárgyú előterjesztés keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete a 42/2020.(II.27.)határozatával úgy döntött, hogy 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy hozzájárul Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és Fót Város 

Önkormányzata között 2019. június 27. napján létrejött, az „Aranyhíd” Gyermekek 

Átmeneti Otthonában két férőhely biztosítására létrejött ellátási szerződés 

módosításához, amely szerint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az 

„Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában 2020. január 1. napjától 2025. 

december 31. napjáig terjedő határozott öt évre, 5900 Ft/nap/fő szolgáltatási díj 

megfizetése ellenében, egy férőhelyet biztosít Fót Város Önkormányzata részére.  
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a döntés közlésére és felhatalmazza az 

ellátási szerződés aláírására arra az esetre kiterjedően is, ha a felek annak tartalmától 

az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérnek. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 

 

 

Az ellátási szerződés módosítása jelenleg folyamatban van, a szerződés-módosítás tervezete 

2020. március 4. napján továbbításra került jogi átnézésre. 

 

 

 

7. „Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

45/2020. (II.27.)határozata a nemzeti régiókért indított európai polgári 

kezdeményezés támogatásáról” 

Elkötelezett támogatóként a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat a 

rendelkezésére álló valamennyi kommunikációs felületén tájékoztatja Újpest lakosságát a 

kezdeményezés céljáról, és polgári kezdeményezés aláírásának lehetőségének módjáról. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. március 31. 

(13 igen, 7 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 

 

 

A tájékoztatás a képviselő-testületi határozatban foglaltak szerint megtörtént, keretbe 

foglalva jelent meg az Újpesti Naplóban 2020. március 5. napján az 5. oldalon. Ezen 

túlmenően 2020. február 28. napján az UKTV Körkép című műsorában is elhangzottak a 

kezdeményezéssel kapcsolatos információk. 

 

 

 

8. „Javaslat az Önkormányzat 2020. évi közbeszerzési tervének módosítására” tárgyú 

előterjesztés keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testülete a 46/2020. (II.27.) határozatával úgy döntött, hogy a jelen előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2020. évi 

Közbeszerzési Tervét módosítja, és elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

(17 igen, 3 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 

 

 

A módosított Közbeszerzési Terv 2020. február 28. napján az önkormányzat hivatalos 

honlapjára feltöltésre került. 

 

 

 

9. „Javaslat az Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének intézményvezetői 

kinevezés közös megegyezéssel való megszüntetéséről” tárgyú előterjesztés keretében 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 47/2020. 

(II.27.) határozatával úgy döntött, hogy  
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1. Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Dr. Varga József Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének igazgatói 

teendőinek ellátására létrejövő intézményvezetői megbízását, valamint a fennálló 

közalkalmazotti jogviszonyát 2020. február 28. napi hatállyal közös megegyezéssel 

megszünteti. 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

Polgármestert a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

3. Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

Dr. Varga József intézményvezető jogviszonyának megszűnését követően, az 

intézményvezetői pozíció betöltésére kiírt pályázat eredményessé nyilvánításáig tartó 

időszakra az intézményvezetői feladatok ellátására az Újpest Önkormányzatának 

Szociális Intézmény gazdasági vezetőjét Bruzsa Melindát bízza meg. 

Felelős: Polgármester  

Határidő: 2020. február 28. 

(16 igen, 1 tartózkodás, 3 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 

 

 

Dr. Varga József megbízása 2020. február 28. napjával megszűnt, így a hatékony átadás-

átvétel biztosítása érdekében 2020. március 1. napjával megbízási szerződét kötöttek vele. 

A korábbi intézményvezető megbízásának megszűnése és az új intézményvezető megbízása 

közötti átmeneti időszakra Bruzsa Melinda megbízott igazgató került kinevezésre. 

Az intézményvezetői pozícióra pályázat került kiírásra, melyre két személy pályázott, 

azonban a velük tartott két meghallgatás sikertelen volt, ezért a pályázat ismételten kiírásra 

kerül. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében a Polgármester a …../2020. (IV. ….) határozatával úgy dönt, 

hogy  a lejárt határidejű határozatokról az előterjesztés szerinti, 2020. március 31. 

napján lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Budapest, 2020. április ….. 

 

 

 

 

            

          Déri Tibor 


