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TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL 

 

 

Az előterjesztést készítette: Szalontai Tünde  

képviselő-testületi ügyintéző 

Jegyzői Kabinet  

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: 

Népjóléti alpolgármesteri kabinet; 

Kultúráért, oktatásért, társadalmi 

kapcsolatokért és kommunikációért felelős 

alpolgármester kabinet; 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: 

 

dr. Dallos Andrea jegyző 

 

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 478/2020. (XI.3.) 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: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

211/2020.(X.29.)határozata bírósági ülnök megválasztásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budapest IV. és XV. Kerületi Bírósághoz fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bírósági 

ülnöknek megválasztja Vincze Zoltánnét. 

Felkéri a polgármestert, hogy a megválasztott bírósági ülnök névjegyzékét és a jelölt elfogadó 

nyilatkozatait küldje meg a Budapest IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökének, és 

gondoskodjon a megválasztott ülnökök megbízóleveleinek kiállításáról és átadásáról. 

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat és a megválasztott ülnök elfogadó nyilatkozata megküldésre került a Budapesti 

IV. és XV. Kerületi Bíróság elnökének 2020. november 5-én. 

mailto:deri.tibor@ujpest.hu
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

214/2020.(X.29.)határozata a Twist Oliver Alapítvány számára elkülönített támogatás 

maradvány összegének akadálymentesítési beruházásra történő felhasználásának 

engedélyezéséről 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1./ a Twist Olivér Alapítvánnyal (székhely: 1044 Budapest, Fóti utca 4.) 1.430.715,-Ft 

összegű támogatásról pénzeszköz-átadási megállapodást köt, egyúttal felhatalmazza a 

Polgármestert a szerződés aláírására. 

2./ felkéri a Polgármestert az 1./ pontban meghatározott döntés alapján a fedezet 

átcsoportosítására a költségvetés soron következő módosításakor; 

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján  

Határidő: 1./ pont esetén 15 nap; 2./ pont esetén, a költségvetés soron következő 

módosításakor 

 

A pénzeszköz-átadási megállapodás 2020. november 19-én megkötésre került, mely alapján 

a pénzeszköz átutalása folyamatban van. 

 

 

 

Előterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására kiírt 

pályázaton való részvétel tárgyában  

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester  

Czigler László alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

216/2020.(X.29.)határozata az önkormányzati illegális hulladéklerakók felszámolásának 

támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban 

1.     A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja önkormányzati illegális hulladéklerakók 

felszámolásának támogatására kiírt pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását az 

alábbiak szerint: 

a.   Fejlesztési cél: önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető 

illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása 

b.   Megvalósítási helyszín(ek):  

I.               1043 Budapest, Csányi László utca 4-6.  

Helyrajzi szám: 70459/2 

Ingatlan megnevezése: Kivett irodaház 

II.             1045 Budapest, Bécsi utca 58.  

Helyrajzi szám: 72700 

Ingatlan megnevezése: Kivett közterület 

III.           1043 Budapest, Dugonics utca 1-11.  

Helyrajzi szám: 72298/1; 72314 (Berda József utca) 

Ingatlan megnevezése: Kivett közterület  

c.   Igényelt támogatás összege: bruttó 20.000.000 Ft 

d.   Önkormányzati önerő összege: bruttó 1 206 050 Ft 

2.     A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önerő összegét a 2020.évi költségvetésben elkülöníti. 
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3.     Továbbá felkéri az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt-t, mint az 

önkormányzat projektmenedzsment tevékenységét ellátó Társaságot, hogy a 

pályázatmenedzsmentet lássa el.  

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: Polgármester az illetékes alpolgármester útján 

Határidő:  1. pont vonatkozásában 2020. november 5. 

2. és 3. pont vonatkozásában a Támogató okirat szerinti határidő 

 

Az „Illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” kiírt pályázat 2020. 

november 5-én 506 545 azonosítószámon benyújtásra került. A Magyar Államkincstár 

november 16-án hiánypótlást kért, melyet november 18-án teljesítettünk. A Minisztériumi 

elbírálás folyamatban van.  

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

219/2020.(X.29.)határozata Márai Sándor szobrának felállításáról Újpesten 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 8. pontjában biztosított 

jogkörében eljárva az alábbiak szerint dönt: 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért 

azzal, hogy Kocsis László szobrászművész által, Mária Sándorról készített fejszobor 

közterületen történő felállításával. 

2. A Képviselő-testület a szobor helyéül a Budapest IV. Szent László tér (73316 hrsz.) északi 

határvonalánál, a Szent László tér 13. címen található lakóépület előtti zöldterületet jelöli 

ki. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a fejszobor, mint államháztartáson 

kívülről érkezett adomány átvételére, az erre vonatkozó megállapodás megkötésére, azzal, 

hogy a magánadományozó nyilatkozik az elkészült mű Önkormányzat részére történő 

tulajdonba adásáról, és a szerzői jogi kérdésekről is. 

4. A Képviselő-testület 101.700 Ft + ÁFA összegben kötelezettséget vállal a bírálat díjára, 

melynek forrása az Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 

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

önkormányzati rendelet 6. sz. mellékletének C/5. „Szobor és emléktábla állítása” 

elnevezésű sora, továbbá kötelezettséget vállal az alkotás létesítése, felállítása, 

környezetének előkészítése és rendezése terhére 1.870.847 Ft + ÁFA összegben, melynek 

forrása a fent hivatkozott önkormányzati rendelet 4. sz. mellékletének B/4. „Parkfelújítás, 

fasor rehabilitáció” elnevezésű sora. 

5. A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a kultúráért felelős alpolgármestert, hogy 

a szobor ünnepélyes felavatására az ünnepséget szervezze meg. 

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Zsűriztetés, a szobor állítása megtörtént, a magánadományozó részéről az Önkormányzat 

tulajdonba adásáról szóló megállapodás folyamatban van. 
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Előterjesztés az UP Event Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött 

megbízási szerződés felmondása tárgyában 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

220/2020.(X.29.)határozata UP EVENT Zártkörűen Működő Részvénytársasággal 

kötött megbízási szerződés felmondásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a) az UP Event Zártkörűen Működő Részvénytársasággal kötött megbízási szerződést 60 

napos felmondási idővel, indoklás nélkül felmondja  

b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a 

szerződés felmondására. 

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. október 30.  

 

Megbízási szerződés felmondása és annak közlése megtörtént. 

 

Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére 

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

221/2020.(X.29.)határozata az Újpesti Diákösztöndíjak adományozásáról  

1. A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy a 

2020/2021. tanévben – 2020. szeptember 1-jétől 2021. június 30-ig terjedő időtartamraUgró 

Gyula Tanulmányi Diákösztöndíjban részesüljön  

 Csahók Mihály,  

 Csahók Tímea,  

 Ecsedi Maja,  

 Frivaldszky Lőrinc,  

 Lőrik Zsófia,  

 Mészáros Péter,  

 Nemes Anna Zsófia,  

 Sárkány Dénes Károly,  

 Szántó Péter,  

 Szepesi Gabriella,  

 Szigeti Panka Boglárka,  

 Zubor Ildikó; 

Bene Ferenc Sport Diákösztöndíjban részesüljön  

 Megyeri Mihály,  

 Pokornyi Villő,  

 Pótz-Nagy Fanni,  

 Punyi Anna Krisztina,  

 Urbán Tamás Etele; 

Szőnyi István Alkotóművészeti Diákösztöndíjban részesüljön  

 Ősz-Varga Lilla; 

Házy Erzsébet Előadó-művészeti Diákösztöndíjban részesüljön  

 Sándor Anita. 
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2. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a kiértesítés kiküldésére, és az ösztöndíj 

átadására, egyben felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatás finanszírozásához 

szükséges összegnek a 2021. évi költségvetésben történő biztosítása iránt, 

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. november 20. 

 

A diákok 2020. november 11-én kapták meg az értesítéseket elektronikusan és papíron is. 

Az ösztöndíjak utalására december első hetében kerül sor, ezzel kapcsolatban a pénzügyi 

előkészítés megtörtént.  

 

 

Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj 

adományozására (2021. évi pályázati forduló) 

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

 

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 Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott 226/2020. (XI.16.) határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat adományozásáról. 
A koronavírus-világjárvány második hulláma elleni védekezésről a 2020. évi CIX. törvény, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) 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. A vészhelyzet kapcsán figyelemmel a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezésére az 

előterjesztés alapján az alábbi döntést hozom a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat adományozásáról készült javaslatot elfogadom, valamint gondoskodom a 

támogatás finanszírozásához szükséges 10.000 Ft/hó/fő, azaz mindösszesen 1.800.000 Ft 

összeg a 2021. évi költségvetésben történő előirányzásáról a döntési listáknak az Eper-Bursa 

rendszerben történő rögzítéséről, a pályázók értesítéséről, továbbá a döntési listák az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelő részére történő megküldéséről. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. november 25.  

 

2020. november 24-én az Eper-Bursa rendszerben a rögzítés és a pályázók értesítése, 

valamint a döntési listák Támogatáskezelő részére történő megküldés megtörtént.  

 

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 Közbeszerzési 

Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 223/2020. (XI.6.) határozata az 

„Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP program” 
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EKR000985112020 nemzeti hirdetménnyel indult nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívásának visszavonásáról 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a 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 Polgármester 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 a Közbeszerzési 

Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva - az „Egészségügyi alapellátás és 

járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP program” EKR000985112020 nemzeti 

hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárásban (K.É. 19319/2020) az ajánlati felhívását 

visszavonja. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: azonnal 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felkéri a 

közbeszerzési eljárást lefolytató személyt (eljáró  felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó), hogy a döntésről az eljárásban érdekelt gazdasági szereplőket az EKR-en 

keresztül értesítse. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: azonnal 

 

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felkéri a 

közbeszerzési eljárást lefolytatásáért felelős személyt (eljáró felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó), hogy a megismételt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását készítse elő. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 8 munkanapon belül 

 

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása visszavonásra került. Az ajánlati felhíváshoz 

tartozó műszaki leírásban a szükséges korrekciók megtörténtek, az új eljárás kiírásra 

került. 

 

 

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 Közbeszerzési 

Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 225/2020. (XI.16.) határozata 

az „Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP program” 

EKR000985112020 nemzeti hirdetménnyel indult nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati 

felhívásának elfogadásáról 

 

1. A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. §-a 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 Polgármester a 

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

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



7 
 

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

polgár-mester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében eljárva az „Egészségügyi alapellátás és 

járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP program” EKR001182792020 nemzeti 

hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívását – a jelen előterjesztés 1. 

sz. melléklete szerinti tartalommal - elfogadja. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felkéri a 

közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az eljárás megindításához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere felhatalmazza a 

közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy adott esetben a Közbeszerzési Hatóság jogi 

lektorai által tett észrevételek szerinti hiánypótlást saját hatáskörben elvégezze. 

Felelős: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere  

Határidő: 3 munkanapon belül 

 

A közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása kiírásra került, azonban az egyik ajánlattevő 

előzetes vitarendezési kérelme alapján a 223/2020. (XI. 6.) képviselő-testületi határozattal 

az eljárás visszavonásra került. 

 

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. (XI.30.) határozatával úgy dönt, 

hogy a 2020. november 27. napjáig lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról a szakterületek tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2020. november 30. 

            

          

 

 

 

Déri Tibor 


