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TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL 

 

 

Az előterjesztést készítette:   Szalontai Tünde  

  képviselő-testületi ügyintéző 

  Jegyzői Kabinet  

 

Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: 

Gazdaságért, költségvetésért, 

városüzemeltetésért és 

projektmenedzsmentért felelős 

alpolgármesteri kabinet, 

Népjóléti alpolgármesteri kabinet, 

Kultúráért, oktatásért, társadalmi 

kapcsolatokért és kommunikációért 

felelős alpolgármesteri kabinet, 

Személyügyi Osztály 
 

 

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 és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021.(I.29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében 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: 

 

 

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat folyószámla 

hitelkeretének megemelésére 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

184/2020.(IX.24.)határozata az önkormányzat folyószámla hitelkeretének megújításáról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
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1./ 2021. naptári évre 3 milliárd Ft folyószámla hitelkeret biztosítására szerződést köt az 

előterjesztés mellékleteként csatolt ajánlat szerinti (1 havi BUBOR + 1,50 % kamat és 0,1 % 

rendelkezésre tartási jutalék) kondíciókkal; 

2./ felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt-vel a bankszámlahitel 

szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

(19 igen, elfogadva) 

 

A Bankszámlahitel-szerződés 2020. december 16-án a Felek által aláírásra került, a 

szerződést a Z1000594 kötelezettségvállalás számon nyilvántartásba vettük. A szerződés 

2020.12.21-én megküldésre került a Bank számára a Raiffeisen Electra terminálon 

keresztül, valamint postai úton. 

 

 

Javaslat közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában kötött szerződés 4. számú 

módosítására  

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

213/2020.(X.29.)határozata a közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában kötött 

szerződés 4. számú módosításáról  
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a polgármestert a 2014. április 22. napján 

közétkeztetési feladatok ellátása tárgyában a Menzaminta Szolgáltató és Vendéglátó Korlátolt 

Felelősségű Társasággal kötött szerződés 4. számú módosítására az üzletág megvásárlásával 

helyébe lépő Szakácstündér Vendéglátó Szolgáltató és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt 

Felelősségű Társasággal (székhely: 7400 Kaposvár, Cseri út 4.), a szükséges jognyilatkozatok 

megtételére.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott feladatellátás 

költségvonzatát az Önkormányzat 2021. évi költségvetése tervezésekor a költségvetésben 

jelenítse meg. 

Felelős: 1. pont: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

2. pont: Jegyző 

Határidő: 1. pont: 2020. december 15. 

2. pont: 2021. február 15. 

 

A szerződés módosítása megtörtént 2020. december 2-án. A feladatellátás költségvonzatát az 

Önkormányzat 2021. évi költségvetésébe betervezésre került.  

 

 

Javaslat a 13. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátására 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módostásáról szóló 2011. 

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

feladat- és hatáskörében meghozott 1/2021. (I.7.) határozata a 13. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 
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katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

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

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

polgármester gyakorolja, úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy a kerületi önkormányzatok által 

kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátás biztosítása érdekében, figyelemmel a 

folyamatos betegellátás biztosításához fűződő érdekre 2021. január 11. napjával kezdődő 

hatállyal megbízza az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaságot (1046 Budapest, Görgey A. u. 30.), hogy a Budapest IV. ker. Vasvári Pál utca 20-

22. szám alatti működési helyű, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 

Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. 

(11.2.) önkormányzati rendelete 1. számú melléklete szerinti 13. számú felnőtt háziorvosi 

körzetében a felnőtt háziorvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel -a praxisjog 

sorsának rendezéséig- ellássa. Egyúttal felkéri Újpest Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Korlátolt Felelősségű Társaságot, hogy a szükséges intézkedéseket a határozat 

végrehajtásához tegyék meg. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A 13. számú felnőtt háziorvosi körzet ellátása folyamatos. Dr. Néma Andrea látja el a 

körzetet az Újpest Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. közreműködésével. 

 

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének az „Egészséges Budapest Program második üteméhez tartozó 

Fejlesztési Terv módosítással kapcsolatban” tárgyú 201/2020.(IX.24.) 

határozatának módosítására 

 

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 2/2021.(I.8.) határozata a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az „Egészséges Budapest 

Program második üteméhez tartozó Fejlesztési Terv módosítással kapcsolatban” tárgyú 

201/2020. (IX. 24.) határozatának módosításáról 

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.  Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere 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 úgy dönt, hogy a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének az „Egészséges 

Budapest Program második üteméhez tartozó Fejlesztési Terv módosítással kapcsolatban” 

tárgyú 201/2020. (IX. 24.) határozatának  

 

1. 3. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „az Egészséges Budapestért Program 

II. ütemének projektmenedzseri feladatok ellátója a Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzat, kapcsolattartója az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit 

Kft. (1046 Budapest, Görgey Artúr u. 30.)” 
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2. 6. pontjának helyébe az alábbi rendelkezés lép: „Felhatalmazza a Polgármestert a 

jelen határozatban foglalt lényeges tartalmi elemek figyelembevételével a szükséges 

nyilatkozatok, megállapodások, intézkedések megtételére, Együttműködési 

megállapodás módosítására és a támogatói okirat aláírására.” 

 

3. Határidő rész helyébe az alábbi rendelkezés lép: „2021. február 28.” 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az Egészséges Budapestért Program II. ütemére vonatkozó Támogatói Okirat 2020. 

december 16-án került aláírásra, a projekt feladatok ellátását Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata végzi és az egyik kijelölt kapcsolattartó az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Kft. Ezzel egyidőben és azóta is folyamatosan zajlanak az 

intézkedések és a szükséges nyilatkozatok, megállapodások megküldése. Így a megadott 

határidő előtt teljesültek a feladatok. 

 

 

A „Parképítés III. – Pácoló-Intarzia utca” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás 

ajánlattételi határidejének meghosszabbításáról  

 

 

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 5/2021. (I.14.) határozata a 

„Parképítés III. – Pácoló-Intarzia utca” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

határidejének meghosszabbításáról 
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.  Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere 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 Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében 

eljárva a „Parképítés III. – Pácoló-Intarzia utca” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési 

eljárásban az alábbi döntést hozza meg: 

 

I. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján 2021. január 29. 8:00 óráig meghosszabbítja. 
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II. 

Felkéri a Polgármester útján a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az EKR-ben a 

szükséges intézkedéseket tegye meg és a döntésről az érintetteket értesítse. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása, az ajánlattevők értesítése az EKR-ben 2021. 

január 14-én megtörtént. 

 

 

A „Parképítés IV. – Kordován tér” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (Kbt.)  115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

határidejének meghosszabbításáról 

 

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 6/2021. (I.14.) határozata a 

„Parképítés IV. – Kordován tér” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 

(Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének 

meghosszabbításáról 
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.  Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere 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 Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében 

eljárva a „Parképítés IV. – Kordován tér” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

törvény (a továbbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárásban az 

alábbi döntést hozza meg: 

 

I. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) pontja 

alapján 2021. január 29. 8:00 óráig meghosszabbítja. 

 

II. 

Felkéri a Polgármester útján a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az EKR-ben a 

szükséges intézkedéseket tegye meg és a döntésről az érintetteket értesítse. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása, az ajánlattevők értesítése az EKR-ben 2021. 

január 14-én megtörtént. 
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Kérelem magántulajdonú pavilon közterület-használati díj-elmaradásának 

részletekben történő megfizetésére 

Előterjesztő: Czigler László 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 Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és 

hatáskörében - meghozott 7/2021.(I.14.) határozata a közterület-használati díj-

elmaradásának részletekben történő megfizetésének ügyében 

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

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XII. 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, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy hogy Mázli Sportfogadó Kft. 

kérelmében foglaltakhoz hozzájárul, és engedélyezi a fennmaradó 730.674,- Ft tőkekövetelés 

4 havi, kamatmentes részletekben történő megfizetését, a folyó havi fizetési kötelezettségek 

egyidejű teljesítése mellett. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A részletfizetési megállapodás 2021. január 14. napján megkötésre került. 

 

Előterjesztés bérleti jogviszony rendezésére irányuló kérelem tárgyában 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté 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 a Népjóléti és 

Lakásügyi Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 10/2021. (I.15.) határozata 

bérleti jogviszony rendezésére irányuló kérelem elbírálására vonatkozóan 

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.  Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere 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 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat és hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy  Tné I. K. (an.:……..) és T. S. B. (an.:……..) részére három hónapos 

időtartamra bérbe adja a Budapest IV. kerület, …..lakást, valamint, hozzájárul ahhoz, 

hogy nevezettek a bérleti szerződés hatálya alatt kötelesek a közüzemi szolgáltatókkal a 
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lakásra nyilvántartott tartozásainak kiegyenlítésére részletfizetési megállapodást kötni. A 

bérleti szerződésben, valamint a részletfizetési megállapodásban foglaltak szerződésszerű 

teljesítése esetén a bérleti szerződés további három hónapos időtartamokkal 

meghosszabbítható a hátralékok teljes kiegyenlítéséig.  

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap 

 

Az Ügyfelek bérbeadói nyilatkozatot kaptak, az UV Zrt.-nél szerződés aláírására várnak. 

 

Előterjesztés önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelem tárgyában 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté 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 a Népjóléti és 

Lakásügyi Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 11/2021. (I.15.) határozata 

lakás bérbeadási kérelem elbírálására vonatkozóan 

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.  Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere 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 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat és hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy  

a) a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 377/2019. (IX.19.) számú határozatát visszavonja, 

b) Sz. T. (an:…….) részére, egyéves időtartamra, de legfeljebb az Országos 

Mentőszolgálatnál fennálló, egészségüggyel összefüggő jogviszonya időtartamára 

önkormányzati lakást ad bérbe beköltözhető állapotban, vagy ilyen lakás hiányában 

oly módon, hogy a bérlő az általa elvégzett, jogszabályban meghatározott 

helyreállítási munkálatok megtérítéseként lakbérkedvezményre jogosult. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap 

 

A szerződés aláírása megtörtént. 

 

 

Javaslat bölcsődei intézményvezetői pályázat kiírására 
Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté 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 a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 12/2021.(I.25.)határozata bölcsődei intézményvezetői 

pályázat kiírásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 
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katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

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

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

polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy  

a) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában álló Újpesti 

Önkormányzat Bölcsődék Intézményének intézményvezetői pályázatának kiírására 

vonatkozó javaslatot elfogadja, 

b) felkéri a polgármestert az Újpesti Önkormányzat Bölcsődék Intézményének 

intézményvezetői pályázatának kiírására vonatkozó intézkedések megtételére. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2021. február 15. 

 

A pályázat kiírásra és módosításra is került, a jelentkezési határidő még nem zárult le. 

 

Javaslat a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 

2021. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet véleményezésére 

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert 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 a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 13/2021.(I.25.)határozata a fővárosi és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról szóló fővárosi 

rendelet-tervezet véleményezéséről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

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

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

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

polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés „A Fővárosi Önkormányzatot 

és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2021. évi megosztásáról” szóló 

rendelettervezetét az Fmt. 5. § (1) bekezdés alapján – a ténylegesen teljesülő adóbevétel 

vonatkozásában erős lefele mutató kockázatokra tekintettel – fenntartással tudomásul veszi. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2021. január 25. 

 

1. Felkéri a polgármestert, hogy a 2021. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezet 

véleményezésére vonatkozó határozatot küldje meg a Fővárosi Önkormányzat részére. 

  

Felelős: polgármester az ágazatért felelős alpolgármester útján  

Határidő: megküldésre 2021. január 26. 

 

A képviselő-testületi döntés 2021.01.26-án megküldésre került a Budapest Főváros 

Önkormányzatnak. 

 

 

 

Előterjesztés rendkívüli települési támogatás iránti kérelme 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 
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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 Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott 14/2021. (I.25.) határozata rendkívüli települési támogatás 

iránti kérelméről  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre tekintettel, 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 vészhelyzet kapcsán, figyelemmel a Magyarország helyi 

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

előterjesztés alapján az alábbi döntést hozom: G. L, 1044 Budapest, …lakos részére  

 

540.000,- Ft, azaz Ötszáznegyvenezer forint rendkívüli települési  támogatást 

állapít meg, melyet az alábbiak szerint folyósít: 

 

   2021. január hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. február hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. március hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. április hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. május hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. június hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. július hónapra   45.000,- Ft-ot 

   2021. augusztus hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. szeptember hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. október hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. november hónapra  45.000,- Ft-ot 

   2021. december hónapra  45.000,- Ft-ot. 

 

A Polgármester nevében a Szociális Osztály megkeresi a Gazdasági Főosztály Pénzügyi és 

Számviteli Osztályát, hogy a 2021. január hónaptól esedékes összegeket minden tárgyhónapot 

követő hó 5. napjáig postai úton történő utalással fizesse ki a Kérelmezőnek. 

 

Az eljárás költség-, és illetékmentes. 

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata Képviselő-testületéhez címzett, de a Szociális Főosztály Szociális 

Osztályához benyújtandó illetékmentes fellebbezéssel lehet élni. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozatban foglaltakról tájékoztatva lett az Ügyfél, a folyósítás kezdetét vette. Az 

ügyintézés a határozatban szereplő feltételek szerint folyamatos. 

 

 

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 meghozott 260/2020 (XII.22.) 

határozatának kiegészítésére 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 



10 
 

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 meghozott 17/2021. (I.28.) határozata a 260/2020 (XII.22.) 

határozatának kiegészítéséről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

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

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

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

polgármester gyakorolja, úgy dönt Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzatának 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 260/2020. (XII.22.) 

határozatát annak 1. és 2. melléklete tekintetében kiegészíti. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Alapító Okirat módosítását a Magyar 

Államkincstár befogadta. További ügyintézés nem szükséges. 

 

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről 

szóló 7/1994. (V. 4.) önkormányzati rendeletének módosítására 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert 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 hatáskörében meghozott 19/2021. (I.28.) határozata  a lakások és 

helyiségek elidegenítésével kapcsolatban: 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3) számú kormányrendelet 1. § 

értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

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, és az alábbi döntést hozza meg: 

1.) Elviekben támogatja az Önkormányzat szociális és költségelvű bérlakásainak 

elidegenítését azokban az esetekben, ahol a lakások folyamatos veszteséget termelnek 

a tulajdonosnak, illetve egyéb szempontok alapján az ingatlan elidegenítése indokolt.  

2.) Felkéri az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, hogy a 

tulajdonosi döntéshez az elidegeníthető lakások körére vonatkozó javaslatát tegye 

meg. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 2020.01.31. 

 

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. a javaslatát megtette. 
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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 hatáskörében meghozott 20/2021. (I.28.) határozata  a lakások és 

helyiségek elidegenítésével kapcsolatban  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3) számú kormányrendelet 1. § 

értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést 

okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány (a továbbiakban: koronavírus világjárvány) 

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, és az alábbi döntést hozza meg: 

 

Az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek elidegenítése kapcsán az egyösszegű 

fizetést preferálja az Önkormányzat.  

 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 2020.01.31. 

 

Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt. részére a határozat megküldésre került. 

 

 

Beszámoló a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről a 

2020. január 1. – 2020. december 31. közötti időszakról 

Előterjesztő: Czigler László 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 meghozott 21/2021. (II.12.) határozata a IV. kerületi 

Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tevékenységéről a 2020. január 1. – 2020. december 

31. közötti időszak beszámolójáról 

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

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. 

§ értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány (a továbbiakban: koronavírus-világjárvány) 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere 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, úgy dönt, hogy a IV. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2020. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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A beszámoló elfogadásáról készül határozat 2021.02.17-én továbbításra került, további 

intézkedést nem igényel. 

 

 

Javaslat az Önkormányzat 2021. évi Közbeszerzési tervének elfogadására 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 

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 23/2021. (II.12.) határozata Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának 2021. évi Közbeszerzési Tervéről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I. 29.) 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. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 

Polgármestere 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 Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 

jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest Főváros IV. Kerület Újpest 

Önkormányzatának 2021. évi Közbeszerzési Tervét elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Február 15-én az EKR-ben publikálásra került és a KBA adatbázisba is feltöltésre került. 

 

 

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai 

Programjának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

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 24/2021.(II.12.) határozata az Újpest 

Önkormányzatának Szociális Intézményének Szakmai Programjának és Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosításáról 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-a értelmében a Kormány az élet- és vagyonbiztonságot 

veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus-világjárvány 

következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása 

érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. Tekintettel, 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, úgy dönt – a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva -, hogy hozzájárul Újpest Önkormányzatának 

Szociális Intézményének Szakmai Programjának jelen előterjesztés 1. számú mellékletével és 
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Szervezeti és Működési Szabályzatának jelent előterjesztés 2. számú mellékletével 

megegyező módosításához. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A módosítás megtörtént, további ügyintézés egyelőre nem szükséges. 

 

Tájékoztató Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata előző évi 

maradvány igénybevételének korrekciójáról 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert 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 a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 26/2021.(II.12.) határozata a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata előző évi maradvány igénybevételének korrekciójáról  

A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 

27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének 

felhatalmazása alapján, mely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-

testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja – az államháztartás számviteléről 

szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet és a Beruházás Előkészítési Alap felhasználásáról szóló 

233/2018. (XII.6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 678/2020. (XII.28.) Korm. rendelet 

alapján  

 

1./ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 2019. évi költségvetési 

maradvány korrekcióját az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja és tudomásul veszi. 

 

Intézmény 

2019. évi 

beszámoló  

7/A űrlap szerinti  

maradvány 

2020. évi időközi 

költségvetési jelentés 

- 12. hó 7/K űrlap 

szerinti maradvány 

Korrekció 

(+/-) 

Budapest Főváros IV. 

Kerület Újpest 

Önkormányzata 

3.954.991.977  Ft 3.601.339.191 Ft 
-353.652.786 

Ft 

 

2./ Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2019. évi 

költségvetési maradvány korrekcióját az alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja és 

tudomásul veszi. 

 

Intézmény 

2019. évi beszámoló  

7/A űrlap szerinti  

maradvány 

2020. évi időközi 

költségvetési 

jelentés - 12. hó 

7/K űrlap 

szerinti 

maradvány 

Korrekció 

(+/-) 

Budapest Főváros IV. 

Kerület Újpest 

Önkormányzat 

30.479.216 Ft 26.341.315 Ft -4.137.901 Ft 
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Polgármesteri Hivatala 

 

3./ a Liget Óvoda-Királykerti Tagóvoda 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját az 

alábbi táblázatban foglaltak szerint elfogadja és tudomásul veszi. 

 

Intézmény 

2019. évi 

beszámoló  

7/A űrlap szerinti 

maradvány 

2020. évi időközi 

költségvetési jelentés 

- 12. hó 7/K űrlap 

szerinti maradvány 

Korrekció 

(+/-) 

Liget Óvoda-Királykerti 

Tagóvoda 
312.199 Ft 312.200 Ft + 1 Ft 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 

A 2019. évi maradvány korrekcióról készült jegyzőkönyveket a Képviselő-testület jelen 

döntésével tudomásul vette. Intézkedést nem igényel.  

Azonban tájékoztatásul közöljük, hogy a maradványkorrekciót szerepeltetni kell a 2020. 12. 

havi időközi költségvetési jelentésben, a 2020. IV. negyedévi mérlegjelentésekben 

(gyorsmérleg, elszámolás) és a 2020. évi költségvetési beszámolóban. A költségvetési 

jelentés és a negyedéves mérlegjelentés 2021.02.05-ig, határidőre benyújtásra került a 

KGR-K11 rendszeren keresztül. A költségvetési beszámoló beadási határideje 2021.03.22. 

 

 

 

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 …../2021. (II…….) határozatával úgy dönt, 

hogy a 2021. február 25. napjáig lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról a szakterületek tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2021. február 25. 

            

          

 

Déri Tibor 


