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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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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 Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 78/2020. (IV.30.) határozata 2020-ban az 

arra jogosultak részére beiskolázási támogatás biztosításáról 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármestere 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 úgy 

dönt, hogy a 2020-ban az arra jogosultak részére beiskolázási támogatást biztosít jogosult 

gyermekenként 10.000.- Ft-os összegben. 

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

Az Önkormányzat rendeletben szabályozza, hogy minden év május 31. napjáig a Képviselő-

testületnek döntést kell hoznia a támogatás ősszel esedékes folyósításához. A kivitelezés 

2020. augusztustól lesz esedékes a döntés alapján, végrehajtás előkészítése folyamatban 

van. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 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 meghozott 79/2020. (IV.30.) határozata a CSIBÉSZEK 

Fiatalokat Támogató Alapítvány szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadásáról és 

a kivitelezés során keletkezett többlet költségek utólagos finanszírozásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület döntési hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 

 

a) a CSIBÉSZEK Fiatalokat Támogató Alapítvány kuratóriumi elnöke által benyújtott, 

Z1090161 számú pénzeszköz-átadási megállapodás 7. pontjában rögzített 

feltételeknek megfelelő szakmai és pénzügyi beszámolót elfogadja, valamint 

 

b) hozzájárul a pénzeszköz-átadási szerződés megkötéséhez a 75.213 Ft, azaz 

hetvenötezerkétszáztizenhárom forint többletköltség utólagos finanszírozása tárgyában 

a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi 

összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 7/2020. (II.28.) számú 

önkormányzati rendelet 5/a melléklet I.B - egyéb működési célú kiadásokról szóló - 

fejezet 25. sora terhére. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A szerződés módosítása folyamatban van. 
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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 Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 84/2020. (IV.30.) határozata 

intézményvezetői megbízásról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület döntési hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Virág Óvoda vezetői teendőinek 

ellátásával Pedagógus II/14. fokozat közalkalmazotti besorolással 2020. 08.01-től 2025. 

07.31-ig terjedő időtartamra Palatinus Antalnét bízza meg. 

Felelős: Polgármester az illetékes Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

A Virág Óvoda vezetőjének megbízásáról meghozott képviselő-testületi határozatot az óvoda 

vezetője átvette. A kinevezés határidőben megtörténik.  

 

 

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 Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 85/2020. (IV.30.) határozata 

intézményvezetői megbízásról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület döntési hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Viola Óvoda vezetői teendőinek 

ellátásával 2020. 08. 01-től 2021. 07. 31-ig terjedő időtartamra Fodorné Gombos Tímeát 

bízza meg, azzal a kikötéssel, hogy legkésőbb 2021. július 31-ig a pedagógusi szakvizsgáját 

megszerzi.  

Felelős: Polgármester az illetékes Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

A Viola Óvoda vezetőjének megbízásáról meghozott képviselő-testületi határozatot az óvoda 

vezetője átvette. A kinevezés határidőben megtörténik.  

 

 

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 Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és 

hatáskörében - meghozott 87/2020. (IV.30.) határozata az Az UPP Újpesti Pályázati 

Projektmenedzsment Zrt.  2020. évi közszolgáltatási és üzleti tervének elfogadásáról  
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 
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egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy tulajdonosi 

jogkörében eljárva UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. 2020. évi 

közszolgáltatási és üzleti tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett 

gazdálkodási adatokat jóváhagyja.   

Határidő: Folyamatos 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

Határozati kivonat az UPP Zrt. részére megküldésre került.    

 

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 Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és 

hatáskörében - meghozott 88/2020. (IV.30.) határozata az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 

2020. évi közszolgáltatási és üzleti tervének elfogadásáról  
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy tulajdonosi 

jogkörében eljárva az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 2020. évi közszolgáltatási és üzleti tervét, az 

abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat jóváhagyja.   

Határidő: Folyamatos 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

Határozati kivonat az UV Zrt. részére megküldésre került. 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 89/2020. (IV.30.) 

határozatával úgy dönt, hogy: 

1. támogatja az UPP Zrt. által benyújtott és az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. által jóváhagyott az „Egészséges Budapest Program”-hoz kapcsolódó pályázat II. 

ütemének Fejlesztési Terv módosítását.   

2. hozzájárul, hogy Újpest Önkormányzata a módosítási javaslatot megküldje az Állami 

Egészségügyi Ellátó Központ részére.  
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A Polgármestert a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi és 

az együttműködési megállapodást megköti. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A Fejlesztési Terv módosítása  2020. május 7-én az AEEK részére egyeztetésre megküldésre 

került. Az AEEK orvos-szakmai illetve építészeti szakértőivel az egyeztetések folyamatban 

vannak. Az első egyeztetésre 2020. május 21.-én 10 órakor került sor. 
 

 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva a 90/2020. (IV.30.) 

határozatával úgy dönt, hogy 

 

1. támogatja az „Egészséges Budapest Program”-hoz kapcsolódó 73 000 000 Ft összegű 

orvosieszköz-fejlesztési pályázat megvalósítását.  

 

2. az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kibocsátott Támogatói Okiratot elfogadja, és a 

Támogatói Okiratban rögzített fejlesztési célok megvalósításához szükséges nyilatkozatokat, 

intézkedéseket végrehajtja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2020. 05.05-én a támogatási összeget az 

önkormányzat bankszámlájára átutalta. A Támogató Okiratban rögzített beszerzések 

előkészítése megkezdődött, az ajánlatkérési anyagok összeállításához a műszaki 

specifikációk és paraméterek meghatározása folyamatban van.  
 

 

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 Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 93/2020. (V.14.) határozata az  Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának elfogadásáról: 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének hatáskörében, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az 

Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója 

jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

1./ a Társaság könyvvizsgálójává 2020. június 1. napjától kezdődően 2025. május 31. napjáig 

terjedő határozott időtartamra (2020-2024 üzleti évekre) megválasztja Bocsi Mária egyéni 

vállalkozót (székhely: 3000 Hatvan, Dembinszky u. 59., édesanyja leánykori neve: Nyeste 

Mária adószám: 63982349-1-30, Kamarai tagszám: 002487, lakcím: 1012 Budapest, Attila út 

133. II.3.)  
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2./ A Polgármester a fenti alapítói határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket megteszi, a jognyilatkozatokat kiadja, az okiratok aláírja, ide értve az alapító 

okirat módosítás aláírását is. 

Felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket 

a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.  

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

Az Alapító Okirat módosításának előkészítése folyamatban van, a Kft. ügyvédje a szükséges 

intézkedést a változások átvezettetése érdekében megteszi. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 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 meghozott 94/2020. (V.14.) határozata feladat-ellátási szerződés 

hatályba lépés dátumának módosításáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a 2020. április 14. napján kelt a Kalinics és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Kalinics Viktor felnőtt háziorvossal 

(pecsétszám: 49483) a 14. számú felnőtt háziorvosi körzetben ellátási kötelezettséggel járó 

felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására kötött feladat-ellátási szerződés hatályba lépésének 

kezdő dátuma 2020. július 1. napra módosuljon. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

 

A határozat egy példánya Dr. Kalinics Viktor részére kézbesítésre került, az ügyintézés 

folyamatban van az illetékes hatóságok felé. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 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 meghozott 95/2020. (V.14.) határozata bizottsági tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testület hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottságból 

Vass Tamás delegált tagot 2020. május 14-ei hatállyal visszahívja és helyére 2020. május 

15. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Mező 

Tímea delegált tagot választja meg.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A bizottsági tagok listája a honlapon módosításra került. A Polgármesteri Hivatal 

Személyügyi Osztálya intézi a szükséges dokumentumokat. A bizottsági tag a KIRA 

rendszerben rögzítésre került. 
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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 Képviselő-

testület  feladat- és hatáskörét gyakorolva - a Városüzemeltetési és Városfejlesztési 

Bizottság feladat- és hatáskörében - meghozott 98/2020. (V.14.) határozata társasház 

részére nyújtott támogatási szerződés megkötésére vonatkozó szerződéskötési határidő 

másodszori meghosszabbításáról  

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján - a Városüzemeltetési és 

Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében - 1042 Budapest, Árpád út 7-11. szám 

alatti Társasház esetében úgy dönt, hogy hozzájárul  a Társasház és az Önkormányzat közötti 

megkötésre váró törlesztési támogatási megállapodások végső megkötési határidejének 

másodszori meghosszabbításához, a Társasház által  kérelmezett időtartam – további 5 hónap 

– vonatkozásában.  

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján. 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatról a Társasház kiértesítése megtörtént, a támogatási megállapodás módosítása 

folyamatban van. 

  

  

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. (V. ….) határozatával úgy dönt, 

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

lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2020. május 28. 

            

  

 

 

Déri Tibor 


