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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 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: 

 

 
 

Javaslat az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap (UGYJA) létrehozására  

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

210/2020.(X.29.)határozata az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap létrehozásáról és 

pénzügyi támogatásáról  

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a korábbi CSERITI-csoport tevékenységével kapcsolatos 

kiadások fedezetére, az erre a célra elkülönített bankszámlán lévő összegből 2.000.000 Ft – 
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azaz kétmillió forint – keretösszeg terhére Újpesti Gyermekekért Jótékonysági Alapot hoz 

létre, és felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap 

létrehozásával kapcsolatos bevételi és kiadási vonzatait az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésének soron következő módosításakor jelenítse meg.  

(18 igen, elfogadva) 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. november 30. 

 

A határozat végrehajtásra került, további intézkedést nem igényel. 

 

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatala Alapító Okiratának módosítására 

Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

212/2020.(X.29.)határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala alapító okiratának valamint a Újpest Önkormányzat 

törzskönyvi nyilvántartásának módosításáról: 

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

 

1) elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 

Alapító okiratának módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, míg az 

egységes szerkezetű alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti formában és 

tartalommal. 

 

2) felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának 

módosító okiratát, valamint az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező módosítással 

egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát aláírja - melytől szükség esetén, kizárólag 

formai okok alapján az Önkormányzat érdekeit nem sértő módon eltérhet – továbbá 

felkéri a Polgármestert, hogy tegye meg a szükséges változás-bejelentési/adatszolgáltatási 

intézkedéseket és a szükséges jognyilatkozatokat a Magyar Államkincstár felé. 

 

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

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata törzskönyvi kivonatát módosítja a 

Magyar Posta Zrt. nyilvántartása alapján az alábbiak szerint: 

A törzskönyvi nyilvántartásban a törzskönyvi alapadatok között szereplő székhely 

megjelölésben irányítószámot a Képviselő-testület 1042-ről, 1041-re módosítja. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg, és a változás 

bejelentést a Magyar Államkincstár felé küldje meg. 

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. december 31. 

 

A Polgármesteri Hivatal alapító okirat módosítása a Magyar Államkincstár által vezetett 

közhiteles törzskönyvi nyilvántartásban november 26. napjától átvezetésre került, amelyről 

a MÁK által záradékolt kivonat 2020. november 27-én megérkezett. 

Az Önkormányzat székhelyváltozása (irányítószám korrekciója miatt) benyújtásra került, 

amelyet a Magyar Államkincstár elutasított és új eljárás megindítását írta elő. Az SZMSZ 

csatolásával az új eljárás megindításra került. 
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Előterjesztés a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati lehetőségére 

Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű 

beruházások Budapesten (SUNBUD) címen benyújtott pályázaton való részvétel 

tárgyában 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

215/2020.(X.29.)határozata a LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati 

kiíráson Alacsony szén-dioxid kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű 

beruházások Budapesten című pályázattal kapcsolatban 

 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 68. § (3) bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel Budapest 

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

Szabályzatáról szóló 22/2019. (X.30.) önkormányzati rendelet 70.§ (2) bekezdésére - 

tudomásul veszi a polgármester tájékoztatását és egyetért a napenergia hasznosítása 

témakörében benyújtandó pályázat fő céljaival: demonstrációs beavatkozásokon keresztül 

a jogi, adminisztratív, műszaki, a városi prosumerizmus (elektromos áramot termelő és 

felhasználó „fogyasztó” egyidejűleg) pénzügyi és társadalmi, viselkedési akadályaira való 

válaszadás, a napenergia integrálása a városba. Ennek alapján megerősíti és támogatja a 

LIFE Éghajlat-politika alprogram 2020. évi pályázati kiíráson Alacsony szén-dioxid 

kibocsátású, megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten című 

pályázatban Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata megvalósító partnerként 

történő részvételét. 

 

2. A Képviselő-testület megerősíti és vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén minta 

beavatkozásokat megvalósító partnereként közreműködik, előzetes kötelezettségvállalás 

nélkül azzal, hogy a pályázat pozitív elbírálása esetén az Támogató és a vezető partner 

között kötendő Támogatási Szerződést és a csatlakozási okiratokat, valamint a partnerek 

között kötendő megállapodást terjessze be a Képviselő-testület ülésére jóváhagyás céljából. 

 

3. A Képviselő-testület továbbá felkéri az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt-t, 

mint az önkormányzat projektmenedzsment tevékenységét ellátó Társaságot, hogy a 

pályázatmenedzsmentet lássa el, és munkájáról e körben évente tájékoztassa a Képviselő-

testületet. 

(16 igen, elfogadva, 1 fő nem vett részt a szavazásban) 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 1. pont tekintetében azonnal, 2. pont a pályázat pozitív elbírálását követő 3 hónapon 

belül, 3. pont tekintetében folyamatos 

 

A Fővárosi Önkormányzat 2020. október 6-án benyújtotta pályázatát a LIFE Éghajlat-

politika alprogram 2020. évi pályázati lehetőségére, „Alacsony szén-dioxid kibocsátású, 

megújuló energiára építő modellértékű beruházások Budapesten” címen. Tekintettel arra, 

hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az előkészítéshez és a 

benyújtáshoz szükséges összes feladatot ellátta, a Támogatói Döntésig egyéb teendő 

nincsen. A 2020. októberben benyújtott LIFE CLIMA pályázatokat az Európai Bizottság, 

annak Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökségének (EASME) és munkatársaiból, valamint 

független szakértőkből álló Értékelői Bizottság pontozza és rangsorolja. A támogatandó 

pályázatok javasolt listáját, valamint a tartaléklistát 2021. február-márciusban alakítja ki a 

Bizottság, valamint a pályázót is ekkor értesíti – az eProposal rendszeren keresztül - arról, 

hogy sikerült-e felkerülnie valamelyik listára. A sikeres pályázók és az EASME között ezt 
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követően kezdődik meg a hiánypótlási szakasz, valamint a tisztázó kérdések megválaszolása. 

A Támogatási Szerződés megkötése 2021. május-júniusában várható. 
 

Előterjesztés az önkormányzati 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. 

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 pályázatot Újpest 

Önkormányzata a pályázat határidőben történt benyújtása ellenére nem nyerte el. 

 

 

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és a Magyar 

Íjász Szövetség közötti megállapodás előkészítése tárgyában 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

218/2020.(X.29.)határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és a 
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Magyar Íjász Szövetség közötti együttműködési megállapodás előkészítésének 

megkezdéséről 

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

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a 

Magyar Íjász Szövetség közötti együttműködési megállapodás előkészítésével kapcsolatban: 

 

1. Az Önkormányzat és a Magyar Íjász Szövetség közötti együttműködési megállapodás 

előkészítésének megkezdéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást elfogadja. 

2. Egyetért az Íjász központ, csarnok és kapcsolódó létesítményeinek új helyszínen, a 

Megyeri út – Külső Szilágyi út kereszteződésének keleti oldalán, attól délre, a 

76564/13, 76562/1, 76558/3 és 76559/2 hrsz-ú ingatlanok egy részén, a Szövetség 

Tervezője által készített, az Együttműködési megállapodás 1. sz. mellékletén jelöltek 

szerint történő megvalósításával, és azt támogatja. 

3. Egyetért az előterjesztéshez mellékelt „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Íjász központ új helyszínen történő telepítésével kapcsolatos megállapodás 

előkészítéséhez” című tervezetben foglaltakkal, felkéri és felhatalmazza a 

Polgármestert a tervezet aláírására. 

4. Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodásban foglalt 

egyéb szerződések előkészítésére és aláírására és a további egyeztetések lefolytatására.  

(16 igen, elfogadva, 1 fő nem vett részt a szavazásban) 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2020. november 30. 

 

Jelen határozat az előkészítés vonatkozásában végrehajtásra került, a 255/2020. (XII. 17.) 

határozattal a határidő 2021. 01. 30. napjára módosult. 

 

 

Javaslat Márai Sándor szobrának felállítására Újpesten 

Előterjesztő: Szabó Balázs önkormányzati képviselő 

 

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. 
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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 

 

2. pont: A szobor helyszínéül a határozat szerinti Budapest IV: Szent László tér északi 

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

kijelölésre került.  

3. pont: A szobor, mint államháztartáson kívül érkezett adomány átvételére vonatkozó 

megállapodás megkötése folyamatban van.  

4. pont: A szobor zsűriztetése és a megjelölt helyszínen elhelyezése, a környezet 

rehabilitációja megtörtént.  

5. A veszélyhelyzetre tekintettel a szobor avatására ünnepség a lehető legszűkebb körben 

történt (polgármester, alpolgármester, Szabó Balázs képviselő, valamint az alkotó 

részvételével).  
 

Javaslat Újpest Szociális Munkáért Díj adományozására 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

222/2020.(X.29.)határozata Újpesti Szociális Munkáért Díj adományozásáról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben 

„Újpesti Szociális Munkáért” Díjban részesíti: 

 Kósa Antalné, Újpest SZI Őszi Fény Integrált Gondozási Központ, Időskorúak 

Gondozóháza szervezeti egység vezetőjét, 

 Fábián Gábor Józsefné, Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye 

bölcsődevezetőjét,  

 Nebella Mária Tünde, Újpest SZI Család- és Gyermekjóléti Központ, családsegítő, 

hátralékkezelő, mediátort. 

(17 igen, elfogadva) 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap 

 

A díjak szűk körben átadásra kerültek, majd az Újpesti Szociális Szakmai Nap elnevezésű 

online rendezvény keretében levetítésre került az átadás. A Díjazottak az ÚTV Mozaik című 

műsorában is szerepeltek. 
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Javaslat a „24 órás folyamatos felnőtt kijáró és ambuláns központi háziorvosi 

” közösségi hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ügyeleti ellátás

ajánlati felhívásának elfogadására 

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 Közbeszerzési 

Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 227/2020. (XI.16.) határozata a 

„ ” 24 órás folyamatos felnőtt kijáró és ambuláns központi háziorvosi ügyeleti ellátás

közösségi hirdetménnyel induló 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.  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 úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és 

hatáskörében eljárva a „24 órás folyamatos felnőtt kijáró és ambuláns központi háziorvosi 

” közösségi hirdetménnyel induló nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati ügyeleti ellátás

felhívását 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: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 3 munkanapon belül 

 

A közbeszerzési eljárás a 2020. év végén jelentkező egészségügyi jogszabályi környezet 

bizonytalansága miatt nem lett elindítva. 2021. év első negyedévében indokolt közbeszerzés 

kiírása a témában. 
 

Javaslat „A Nyár Óvoda udvarának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

vállalkozási szerződésének módosítására 

Előterjesztő: dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Közbeszerzési 

Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 228/2020. (XI.23.) határozata 

„A Nyár Óvoda udvarának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás alapján 2020. 

augusztus 12. napján kötött vállalkozási szerződésének módosításának 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.  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 úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és 

hatáskörében eljárva „A Nyár Óvoda udvarának felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás 

alapján 2020. augusztus 12. napján kötött vállalkozási szerződésének módosítását az 

előterjesztés melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

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

közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy a szerződésmódosítással kapcsolatos 

intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: azonnal 

 

A szerződés módosítás 2020. november 24.-én aláírásra került. 

 

Javaslat az Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesületének 

támogatására a rászoruló nagycsaládosok karácsonyi ajándékozása céljából 

Előterjesztő: Bedő Katalin 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 Közművelődési és 

Oktatási Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 229/2020. (XI.23.) határozata az 

Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok Egyesületének támogatásáról a rászoruló 

nagycsaládosok karácsonyi ajándékozása tárgyában 

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 úgy dönt, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat és 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy az Intarzia Káposztásmegyeri Nagycsaládosok 

Egyesületének a rászoruló nagycsaládok karácsonyi megajándékozása céljából odaítél 

658.500,-Ft-ot, azaz hatszázötvennyolcezer-ötszáz forintot az Újpest Gyermekeiért 
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Jótékonysági Alap (UGYJA) létrehozásáról és felhasználásáról szóló 38/2020. (X.30.) számú 

önkormányzati rendelettel létrehozott Újpest Gyermekeiért Jótékonysági Alap terhére.  

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. december 15. 

 

Az összeg utalása megtörtént, az ajándékok átadására a polgármester részéről sor került. 

Elszámolási határidő a támogatási szerződés szerint 2021. január 31.  

 

 

Javaslat a „Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – 

EBP program” hirdetménnyel indult nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi 

határidejének meghosszabbítására 

 

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 230/2020. (XI.24.) határozata a 

„Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP program” 

hirdetménnyel indult nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejének 

meghosszabbításáról 

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.  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 úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és 

hatáskörében eljárva a „Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése 

– EBP program” hirdetménnyel indult nyílt közbeszerzési eljárás ajánlattételi határidejét 4 

munkanappal, azaz 2020. december 2-ig meghosszabbítja. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

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

közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy a 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: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal  

 

A közbeszerzési eljárás lezárult. 
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Javaslat „Épületek fertőtlenítése Újpest területén Covid-19” tárgyú közbeszerzési 

eljárás eredménytelenné nyilvánítására 

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 hatáskörét gyakorolva – a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott 231/2020. (XI.30.) határozata az „Épületek fertőtlenítése 

Újpest területén-COVID19” tárgyú közbeszerzési eljárás eredménytelenné 

nyilvánításáról 

 

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.  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 úgy dönt, hogy a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és 

hatáskörében eljárva „Épületek fertőtlenítése Újpest területén-COVID19” tárgyú 

közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelennek 

nyilvánítja. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal  

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

közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, és az 

új közbeszerzési eljárást készítse elő. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 5 munkanapon belül 

 

A közbeszerzési eljárást lefolytató személy az ajánlattételi felhívást visszavonta, az új 

közbeszerzési eljárást megindította.  
 

Javaslat Ecsedi Józsefné Budapest IV. ker. Nádor u. 22. 1. em. 1. szám alatti 

lakos személyi térítési díjának elengedéséről 

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 Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva – a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott 233/2020. (XI.30.) határozata személyi térítési díj 

elengedéséről Ecsedi Józsefné részére 

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 
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polgármester gyakorolja, valamint a vészhelyzet kapcsán, figyelemmel a Magyarország helyi 

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

előterjesztés alapján úgy dönt, hogy Ecsedi Józsefné Budapest IV. ker. Nádor u. 22. 1. em. 1. 

szám alatti lakos házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díját 2020.12.01-től 

2021.08.31-ig elengedi. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: döntést követően 5 nap 

 

Ecsedi Józsefné és Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye a képviselő-testületi 

határozatot megkapta, a szükséges intézkedéseket a határozattal kapcsolatban az Intézmény 

megtette. 
 

Javaslat Kollárné Által Ilona Ildikó Budapest IV. ker. Eperjesi u. 5. szám alatti 

lakos személyi térítési díjának elengedéséről 

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 Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva – a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott 234/2020. (XI.30.) határozata személyi térítési díj 

elengedéséről Kollárné Által Ilona Ildikó részére 

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 úgy dönt, hogy Kollárné Által Ilona Ildikó Budapest IV. kerület, Eperjesi 

u. 5. szám alatti lakos étkezésért fizetendő személyi térítési díját 2020.12.01-től 2021.08.31-ig 

elengedi. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: döntést követően 5 nap 

 

Kollárné Által Ilona Ildikó és Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye a képviselő-

testületi határozatot megkapta, a szükséges intézkedéseket a határozattal kapcsolatban az 

Intézmény megtette. 

 

 

Papp Viola (1042 Budapest, Árpád út 54. f/5.) rendkívüli települési támogatás 

kérelme az általa életvitelszerűen lakott lakás felújítási munkálatainak díjára 

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 Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva – a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott 235/2020. (XI.30.) határozata rendkívüli települési támogatás 

kérelméről az életvitelszerűen lakott lakás felújítási munkálatainak díjával kapcsolatban 
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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: Papp Viola, 1042 Budapest, Árpád út 54. f/5. 

szám alatti lakos részére  

 

492.607,-Ft, azaz négyszázkilencvenkettőezer -hatszázhét forint rendkívüli 

települési  támogatást állapít meg. 

 

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

Számviteli Osztályát, hogy a fenti összeget az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. (1042 Budapest, 

Munkásotthon u. 66-68.) részére a 12010422-00251492-00100000 számú 

bankszámlaszámra az M0007016 számú bérlőkódra történő hivatkozással folyósítsa. 

 

Kötelezem továbbá, hogy kössön szerződést az Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-vel a 

fennmaradó 200.000,-Ft, azaz kettőszázezer forint 2021.01.01. napjától, részletekben 

történő megfizetésére és az érvényes szerződés egy példányát a határozat véglegessé válását 

követő 15 napon belül a Szociális Osztályon nyújtsa be. 

 

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 

 

Az Önkormányzat a vállaltakat teljesítette, Papp Viola az UV Zrt-vel az együttműködési 

megállapodást a részletfizetésre megkötötte. További teendő az Önkormányzat részéről 

nincs. 

 

 

Javaslat Újpest Önkormányzatának felülvizsgált Gazdasági Programjának 

(2020-2024) 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 hatáskörét gyakorolva meghozott 236/2020. (XI.30.) határozata Újpest 

Önkormányzatának felülvizsgált gazdasági programjának (2020-2024) elfogadásáról  

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 
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képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, úgy dönt, hogy Újpest 

Önkormányzatának felülvizsgált gazdasági programját (2020-2024) a jelen előterjesztés 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: 30 nap 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

 

A Gazdasági Program a honlapra feltöltésre került. 

 

 

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. pótbefizetésének rendezésére  

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 hatáskörét gyakorolva meghozott 237/2020. (XI.30.) határozata  az  Újpesti 

Városgondnokság Kft. pótbefizetésének rendezéséről 

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: 

Budapest Főváros Újpest Önkormányzata képviseletében, mint az Újpesti Városgondnokság 

Korlátolt Felelősségű Társaság alapítója jogkörében eljárva úgy határozok, hogy  

1./ Az Újpesti Városgondnokság Kft. részére a 62/2013. (IV.25), 252/2013. (XII.19), 

(130/2014. (VI.26.), 36/2015. (II.26.) határozatok alapján eszközölt pótbefizetés a gazdasági 

tartalmát tekintve fejlesztési támogatásként véglegesen átadott pénzeszköznek tekintendő.  

2./ Felkérem az Újpesti Városgondnokság Kft-t, hogy a Kft új telephelyének és 

eszközbeszerzés finanszírozásához nyújtott, korábban lekötött tartalékba helyezett összeget 

(320 millió forintot) visszafizetési kötelezettség nélkül- pénzforgalom nélküli teljesítéssel, 

pénzeszköz átadás jogcímén – a számviteli jogszabályoknak megfelelően a társaság az egyéb 

bevételek között elszámolja.  

3./ A pénzeszköz beruházási célnak megfelelő felhasználása teljesítéséről tételes analitikával 

alátámasztott elszámolási kötelezettséget írok elő. 

Határidő: 1./ pont esetén 2020. december 31., 2./ pont esetén azonnal, 3./ pont esetén 2021. 

január 31. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

A Kft. új telephelyének és eszközbeszerzés finanszírozásához nyújtott, korábban lekötött 

tartalékba helyezett összeget (320 millió forintot) visszafizetési kötelezettség nélkül - 

pénzforgalom nélküli teljesítéssel, pénzeszköz átadás jogcímén – a számviteli 

jogszabályoknak megfelelően a társaság az egyéb bevételek között 2020. 11. 30. napjával 

elszámolta. 
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Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában 

működő Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda csoportlétszám túllépésének 

engedélyezésére   

Előterjesztő: Bedő Katalin 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 238/2020. (XI.30.) határozata a Játék-Mozgás-

Kommunikáció Óvoda 7. sz. csoport csoportlétszám túllépésének engedélyezéséről   

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 

engedélyezi a Játék-Mozgás-Kommunikáció Óvoda maximális csoportlétszám túllépését a 

7.sz. csoportban, a 2020/2021. 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     

7.sz., Méhecske csoport 24 fő 0 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.” 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A JMK óvoda számított csoportlétszám túllépésének elfogadását az intézményvezető részére 

megküldésre került, további intézkedést nem igényel. 

 

 

Javaslat Inter-Ambulance Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-vel feladat-

átadási/átvállalási szerződés megkötésére 

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 239/2020. (XI.30.) határozata Inter-Ambulance 

Egészségügyi és Szolgáltató Zrt-vel feladat-átadási/átvállalási szerződés megkötéséről 

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 Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy az Inter-Ambulance Egészségügyi és 

Szolgáltató Zrt.-vel hat hónapra 2021. január 1. napjától 2021. június 30. napjáig feladat-

átadási/átvállalási szerződést köt a 24 órás folyamatos felnőtt kijáró és ambuláns központi 

háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. november 30. 

 

A feladat-átadási/átvállalási szerződés aláírásra került a Felek részéről. A 24 órás felnőtt 

háziorvosi ügyelettel kapcsolatban 2021. év első negyedévében közbeszerzés kiírása vált 

indokolttá. 

 

 

Javaslat az UP Újpesti Rendezvénytér új gazdasági konstrukciójára 

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 a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 240/2020. (XI.30.) határozata az UP Újpesti 

Rendezvénytér új gazdasági konstrukciójáról 

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, hogy 

a. az UP Újpesti Rendezvénytér új gazdasági konstrukciójára vonatkozó javaslatot 

elfogadja, 

b. felkéri a polgármestert az UP Újpesti Rendezvénytér új gazdasági konstrukciójával  

kapcsolatos intézkedések megtételére. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. december 31.  

 

Az új konstrukció keretében az UP Rendezvénytér vezetésére kulturális menedzser 

munkakörre 2020. december 18. napjával munkaszerződést létesítettek. 

 

 

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Fenntartható 

Energia és Klíma Akcióterve elfogadására 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

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 242/2020. (XII.10.) határozata Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzatának Fenntartható Energia és Klíma Akciótervével 

kapcsolatban  
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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, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

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

Újpest Önkormányzatának Fenntartható Energia és Klíma Akciótervét. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A határozatot követően véglegesítésre került Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzatának Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve (SECAP). Az akciótervben 

kitűzött célok és a benne foglalt intézkedések megvalósítása kezdetét vette, melynek 

előrehaladásáról és megvalósulásáról kétévente jelentést szükséges készíteni a 

Polgármesterek Szövetsége részére. 

 

 

Javaslat jelzőrendszeres házi segítségnyújtás készülékszám emelésére 

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 243/2020. (XII.10.) határozata jelzőrendszeres házi 

segítségnyújtás készülékszám emeléséről 

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, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás során 

kihelyezhető jelzőkészülék szám 60 darabról 80 darabra történő bővítését engedélyezi, 

egyúttal felhatalmazza Újpest Önkormányzatának Szociális Intézményét a többlet készülékek 

megvásárlására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. december 10. 

 

A készülékek megrendelése és megvásárlása megtörtént. Budapest Főváros 

Kormányhivatala Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya kiállította a módosításról a 

határozatot. A többlet készülékek (15 db aktív+ 5 db tartalék) üzembe helyezése január 

végén várható. 

 

 

Javaslat önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok tisztségviselő tagjainak 

megváltoztatásáról 

Előterjesztő: Szécsi Péter – önkormányzati képviselő, frakcióvezető 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
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évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 244/2020. (XII.10.) határozata az UPP 

Újpesti Pályázati és Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Felügyelő Bizottságában történő tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 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-

testülete feladat-és hatáskörében, az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

1. Az UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zrt. Felügyelő Bizottságának elnökét, 

Micsonai Antal Józsefet 2020. december 31-i hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg 

2021. január 1. napjától kezdődően 2024. október 31. napjáig határozott időtartamra a 

Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává megválasztja Ráczné Karai Gabriellát. 

2. Felkéri az UPP Zrt. Felügyelő Bizottságát, hogy a tagjai közül elnökének válassza meg 

Ráczné Karai Gabriellát. 

3. Felhívja az UPP Zrt. igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról rendelkezik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

 

Az UPP Zrt. Felügyelőbizottsága 2021. január 7-i ülésén 1/2021 (I.07) számú határozatával 

elnökének választotta Ráczné Karai Gabriellát.  

A Társaság Alapító Okirata módosításra került, a változást a Főváros Cégbíróság 2021. 

január 8-án kelt Cg.01-10-043216/238 számú végzésével bejegyezte. 

 

 

Javaslata az Újpesti Vagyonőr Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert 

Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő 

Bizottságában történő tagcserére 

 

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 245/2020. (XII.10.) határozata az Újpesti 

Vagyonőr Vagyonvédelmi Biztonságtechnikai Rendszert Üzemeltető és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottságában történő tagcseréről 
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) 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-

testülete feladat-és hatáskörében, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy: 

1. Felhívja az UV Zrt.  Igazgatóságát, hogy az Újpesti Vagyonőr Kft. Felügyelő 

Bizottságának tagjai közül Pudleiner Kálmánt 2020. december 31-i hatállyal hívja 

vissza, ezzel egyidejűleg 2021. január 1. napjától kezdődően 2024. október 31. napjáig 

határozott időtartamra válassza meg Micsonai Antal Józsefet.  
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2. Felhívja az UV Zrt. igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról rendelkezik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2020. december 18-án tartott elektronikus szavazásán a 

51/1/2020. (XII.18.), 51/2/2020. (XII.18.) számú határozatával intézkedett a tagcseréről. A 

cégbírósági átvezetés 2021.01.06-án megtörtént. 

 

 

Javaslat a Polgármesteri Hivatal 2021-2024. évek stratégiai belső ellenőrzési 

tervének, valamint a Polgármesteri Hivatal és a Gazdasági Intézmény 2021. évi 

belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására 

Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

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 Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében 

meghozott 246/2020. (XII.10.) határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai belső 

ellenőrzési tervének jóváhagyásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre 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-testületének hatáskörében 

eljárva úgy dönt, hogy, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának melléklet szerinti 2021-2024. évekre vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési tervét 

jóváhagyja. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2020. december 31. 

 

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet 22. § (1) és 29.§ (1) bekezdései alapján a 2021-2024. évekre 

vonatkozó stratégiai belső ellenőrzési terv Képviselő-testület általi jóváhagyása határidőre 

megtörtént.  

 

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 Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete feladat-és hatáskörében 

meghozott 247/2020. (XII.10.) határozata Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2021. évi belső ellenőrzési terveinek 

jóváhagyásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletre 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-testületének hatáskörében 
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eljárva úgy dönt, hogy, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalának és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézményének 

melléklet szerinti 2021. évi belső ellenőrzési terveit jóváhagyja. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: 2020. december 31. 

 

A Bkr. 32. § (4) bekezdése alapján a 2021. évi belső ellenőrzési terv Képviselő-testület általi 

jóváhagyása határidőre megtörtént.  

A belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló éves ellenőrzési jelentés- a Bkr. 49.§ (3)-(3a) 

bekezdései) alapján a tárgyévet követően, legkésőbb a zárszámadási rendelet elfogadásáig - 

a képviselő-testület elé kerül előterjesztésre jóváhagyásra.  

 

 

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) változatlan formában történő 

jóváhagyásáról 

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 248/2020. (XII.10.) határozata Budapest Főváros IV. 

Kerület Újpest Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programjának (2018-2023) 

változatlan formában történő jóváhagyásáról. 

 

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 úgy dönt, hogy változatlan formában 

jóváhagyja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját (2018-2023). 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A HEP folyamat egyelőre lezárult. A 2021 01. 18. napján személyes egyeztetés történt a 

Társadalmi Esélyegyenlőségi Főigazgatóság esélyegyenlőségi referensével (HEP mentor), 

akivel a későbbi teendők és célkitűzések is megvitatásra kerültek. 

 

 

Javaslat a Szabadtéri Sportok Egyesülettel együttműködési megállapodás 

megkötésére 

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 
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hatáskörében- meghozott 249/2020. (XII.10.) határozata a 1041 Budapest Erzsébet u. 31. 

szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem 

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

értelmében, 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, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

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

Bizottság feladat- és hatáskörében - 1041. Budapest Erzsébet u. 31. szám alatti helyiségre 

vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása ügyében úgy 

dönt, hogy hozzájárul a Szabadtéri Sportok Egyesülete által bérelt, 1041. Budapest Erzsébet 

u. 31. szám alatti helyiség kedvezményes bérleti jogviszonyának 2021. január 1. - 2021. 

december 31. napjáig történő meghosszabbításához. 

Egyúttal helyiség bérleti díját 60,- Ft/m2/év + ÁFA összegben állapítja meg azzal a feltétellel, 

hogy a Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt is köteles megfizetni valamennyi közüzemi 

díjat és minden, a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költséget. 

A folytatható tevékenységi kör: tárolás.    

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal  

 

A GI megkötötte a bérleti szerződést a Szabadtéri Sportok Egyesületével. 

 

 

Kérelem díjmentes közterület-használat engedélyezése tárgyában 

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 250/2020. (XII.10.) határozata a díjmentes közterület-

használat engedélyezéséről 

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 Városüzemeltetési és 

Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom kérelmében foglaltakhoz hozzájárul, és engedélyezi Budapest 
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IV. kerület Károlyi park előtti járdaszakaszon az Adventi kereszt felállításához szükséges 

közterület használatot 2 m2 terjedelemben, 2019. november 30. - 2020. január 12. közötti 

időszakra díjmentesen. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat szerint a Jobbik Magyarországért Mozgalommal megkötésre került a díjmentes 

Közterület-használati szerződés.  

 

 

Előterjesztés a 1043 Budapest, Nyár u. 1. szám alatti helyiségre vonatkozó, 

kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem elbírálása tárgyában 

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

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 a Képviselő-testület  

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

hatáskörében - meghozott 251/2020. (XII.10.) határozata a 1043 Budapest, Nyár u. 1. 

szám alatti helyiségre vonatkozó, kedvezményes bérleti díj megállapítása iránti kérelem 

elbírálásáról 

 

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 a Cri Du Chat Baráti Társaság 

által végzett tevékenységére figyelemmel hozzájárul a 1043 Budapest, Nyár u. 1. szám alatti 

helyiség kedvezményes bérleti jogviszonyának 2020. december 1. - 2022. június 30. napjáig 

történő meghosszabbításához. 

Egyúttal helyiség bérleti díját 60,- Ft/m2/év + ÁFA összegben állapítja meg azzal a feltétellel, 

hogy a Bérlő a bérleti szerződés időtartama alatt is köteles megfizetni valamennyi közüzemi 

díjat és minden, a helyiség üzemeltetésével kapcsolatos egyéb költséget. 

A folytatható tevékenységi kör: tárolás.   

Felelős: Polgármester  

Határidő: azonnal  

 

Az UV Zrt. megkötötte a kedvezményes bérleti szerződést Cri Du Chat Baráti Társasággal. 
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Javaslat az Árpád út 35. sz. Társasház műemlék jellegű felújításának 

támogatására 

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 Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság 

feladat- és hatáskörében - meghozott 252/2020. (XII.10.) határozata az Árpád út 35. sz. 

Társasház műemlék jellegű felújításának támogatásáról 

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 Városüzemeltetési és 

Városfejlesztési Bizottság feladat- és hatáskörében eljárva - úgy dönt, hogy a Budapest IV. 

kerület, Árpád út 35. sz. Társasház, (hrsz.: 70487) homlokzati felújításával kapcsolatban a 

településkép védelméről szóló 27/2017. (XII.18.) önkormányzati rendelet alapján a műemlék 

jellegű felújítás többletköltségeinek támogatására 2.000.000,- Ft, azaz kettőmillió forint vissza 

nem térítendő támogatást biztosít, támogatási szerződés megkötése mellett. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az Árpád út 35. sz. Társasházzal a Támogatási szerződés megkötésre került. 

 

 

Javaslat 1048 Budapest, Hargita utca 1. szám alatti házi gyermekorvosi 

rendelőben helyettes orvos rendelésének engedélyezésére Dr. Csiszár Katalin (1. 

számú házi gyermekorvosi körzet) részére 

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 Népjóléti és 

Lakásügyi Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 253/2020. (XII.10.) határozata 

1048 Budapest, Hargita utca 1. szám alatti házi gyermekorvosi rendelőben helyettes 

orvos rendelésének engedélyezésről Dr. Csiszár Katalin (1. számú házi gyermekorvosi 

körzet) részére 

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 jóváhagyja, hogy Dr. Csiszár Katalin távolléte esetén a 1048 Budapest, 
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Hargita utca 1. szám alatti házi gyermekorvosi rendelőben Dr. Lázár Adrienn (pecsétszám: 

73150) házi gyermekorvos is elláthassa a helyettesítéssel járó feladatokat Dr. Csiszár Katalin 

rendelési idejében. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

Dr. Csiszár Katalin részére a képviselő-testületi kivonatot megküldésre került. 

 

 

Javaslat Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 2021/2022. tanévre 

vonatkozó felvételi körzethatár-módosításának véleményezésére  

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 Képviselő-testület feladat- és hatáskörében – 

meghozott 254/2020. (XII.17.) határozata az Újpest illetékességi területén lévő általános 

iskolák 2021/22. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár-módosításának 

véleményezéséről. 
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, az előterjesztés alapján az alábbi döntést hozom: az Újpest 

illetékességi területén lévő általános iskolák 2021/22. tanévre vonatkozó felvételi körzethatár-

módosításáról készült javaslatot a mellékelt táblázat szerint elfogadom, valamint 

gondoskodom arról, hogy a testület határozatáról az illetékes hivatalok tájékoztatása 

megtörténjen. 

Felelős: Bedő Katalin alpolgármester 

Határidő: 2021. február 15.  

 

Újpest illetékességi területén lévő általános iskolák 2021/22. tanévre vonatkozó felvételi 

körzethatár-módosításának véleményezéséről szóló képviselő-testületi határozat a 

tankerület részére megküldésre került,további intézkedést nem igényel. 

 

 

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és a Magyar 

Íjász Szövetség közötti megállapodás előkészítése tárgyában  
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 hatáskörét gyakorolva meghozott 255/2020.(XII.17.) határozata Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és a Magyar Íjász Szövetség közötti 

együttműködési megállapodás előkészítésének folytatásával kapcsolatban 
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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, az alábbiakról dönt a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) és a 

Magyar Íjász Szövetség közötti együttműködési megállapodás előkészítésének folytatásával 

kapcsolatban: 

1. Az Önkormányzat és a Magyar Íjász Szövetség közötti együttműködési megállapodás 

előkészítésének megkezdéséről szóló előterjesztésben foglalt tájékoztatást elfogadja. 

2. Egyetért és támogatja az Íjász központ, csarnok és kapcsolódó létesítményeinek új 

helyszínen, a Megyeri út – Külső Szilágyi út kereszteződésének keleti oldalán, attól 

délre, a 76564/13, 76562/1, 76558/3, 76559/2 és 76563 hrsz-ú ingatlanok egy részén, 

a Magyar Íjász Szövetség Tervezője által készített, az Együttműködési megállapodás 

1. sz. mellékletén jelöltek szerint történő megvalósításával. Továbbá egyetért a 

76562/2 hrsz ingatlant érintően a készülő változási vázrajz szerinti megosztással 

kialakuló közterület vonatkozásában is a Budapest Fővárosi Önkormányzattal (a 

továbbiakban: Fővárosi Önkormányzat) szükséges megállapodás megkötésével, 

Fővárosi Önkormányzattal folytatott előzetes egyeztetéseket követően az ingatlanrész 

új helyszínelemként történő elfogadásával. 

3. Egyetért az előterjesztéshez mellékelt „EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Íjász központ új helyszínen történő telepítésével kapcsolatos megállapodás 

előkészítéséhez” című tervezetben foglaltakkal, felkéri és felhatalmazza a 

Polgármestert a tervezet aláírására. 

4. Felkéri és felhatalmazza a Polgármestert az együttműködési megállapodásban foglalt 

egyéb szerződések előkészítésére és aláírására és a további egyeztetések lefolytatására.  

Felelős: polgármester  

Határidő: 2021. január 30. 

 

1. pont: megvalósult 

2. pont: a Budapest Fővárossal kötendő megállapodás 2021. 01. 21. napján 

véleményezésre megküldésre került a Fővárosi Önkormányzatnak (jelenleg a Főváros 

visszajelzésére várunk) 

3. pont: a Magyar Íjász Szövetséggel való együttműködési megállapodást az 

Önkormányzat megküldte a Magyar Íjász Szövetségnek, az egyeztetés folyamatos. 

4. pont: folyamatban van, az ingatlan megosztási szerződés elkészült, az továbbításra 

kerül a Fővárosi Önkormányzat részére. 

 

 

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testületének 16/2020.(I.30.) határozata által jóváhagyott Újpesti Egészségügyi 

Nonprofit Kft. Szakmai Tervének módosítására 

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 256/2020. (XII.17.) határozata a Budapest Főváros 
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IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2020.(I.30.) határozata által 

jóváhagyott Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Szakmai Tervének módosításáról 

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

tekintet-tel, 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 ön-kormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

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

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy jóváhagyja a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2020.(I.30.) határozata által 

elfogadott Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Szakmai Tervének módosítását. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

Az elfogadott határozat alapján az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. Szakmai Tervének 

módosítása megtörtént. 

 

 

Javaslat a Mech-Vill System Gépészeti, Villamos Tervező és Kivitelező Kft. „f.a.” 

szembeni behajthatatlan követelésről való lemondásra 

Előterjesztő: dr. Dallos Andrea jegyző 

 

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 Gazdasági és 

Tulajdonosi Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 257/2020. (XII.17.) határozata 

a Mech-Vill System Gépészeti, Villamos Tervező és Kivitelező Kft. „f.a.” szembeni 

behajthatatlan követelésről való lemondásról 

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 úgy dönt, hogy a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat és 

hatáskörében eljárva a Mech-Vill System Gépészeti, Villamos Tervező és Kivitelező Kft. 

„f.a”. szembeni behajthatatlan követelésről való lemondáshoz hozzájárul. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

Jogi szempontból a behajthatatlan követelésről való lemondás folyamata lezárult, a 

határozat végrehajtásra került. 

 

 

Előterjesztés határozott időre szóló kedvezményes közterület-használat 

engedélyezése tárgyában 

Előterjesztő: Czigler László 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 Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladat- és 

hatáskörében - meghozott 258/2020.(XII.17.) határozata a kedvezményes közterület-

használat engedélyezése tárgyában 

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 az Alpin Berg Bau Kft. 

kérelmében foglaltakhoz hozzájárul, és engedélyezi a 1047 Budapest, Irányi Dániel utca 1. 

szám alatt lévő 19,1 m
2
 nagyságú közterület használatát 2021. január 1. napjától 2021. 

december 31. napjáig szóló időtartamra, anyagtárolás céljára, mindösszesen 106.680,- Ft 

összegért. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az Alpin Berg Bau Kft-vel a Közterület-használati szerződés megkötésre került. 

 

 

Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP 

program EKR001182792020 – eljárást lezáró döntésről  

 

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 Közbeszerzési 

Döntéshozó Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 259/2020. (XII.18.) határozata 

az Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP program 

EKR001182792020 – eljárást lezáró döntésről  
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.  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 az „Egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás eszközfejlesztése – EBP 

program” tárgyú, Kbt. III. része szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban - EKR001182792020 

az alábbi döntéseket hozza meg: 
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1. 

 a közbeszerzési eljárást mindhárom rész esetében eredményesnek nyilvánítja; 

 az első rész esetében a MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63.. adószám:  

24132880-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022953); a második rész tekintetében az 

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 1023 Budapest Bécsi út 4., adószám: 13870975-2-41, cégjegyzékszám: 01-

09-877558) és a MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63., adószám:  

24132880-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022953); a harmadik rész tekintetében a 

MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 

(székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63., adószám: 24132880-2-07, 

cégjegyzékszám: 07-09-022953) ajánlattevők ajánlatait érvényesnek nyilvánítja; 

 a második rész esetében a VMD Kórházi Technológiai Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhely: 1013 Budapest Krisztina körút 39., adószám: 13215613-

2-41, cégjegyzékszám: 01-10-049733) ajánlattevő ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bek. e) 

pontja alapján; a harmadik rész esetében az Astromedic Kereskedelemi és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság  (székhely: 8000 Székesfehérvár Budai út 49-51. 

B802., adószám: 14464267-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-015197 ) ajánlattevő 

ajánlatát a Kbt. 73. § (1) bek. d) és e) pontja érvénytelennek nyilvánítja; 

 az eljárás első részében a MED-EN TRADE Orvosi Műszer Kereskedelmi 

Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros Petőfi Sándor utca 63., 

adószám: 24132880-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022953); a második részében az 

Ultragel Hungary 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 

Társaság (székhely: 1023 Budapest Bécsi út 4. adószám: 13870975-2-41, 

cégjegyzékszám: 01-09-877558); a harmadik részében a MED-EN TRADE Orvosi 

Műszer Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros 

Petőfi Sándor utca 63 adószám:  24132880-2-07, cégjegyzékszám: 07-09-022953) 

ajánlatát nyilvánítja az eljárás nyertesének, tekintettel arra, hogy ezen ajánlattevők 

nyújtották be legjobb ár- érték arányú ajánlatokat. 

 

2. Felkéri a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy a döntésről az érintett gazdasági 

szereplőket értesítse az EKR-en keresztül. 

Felelős: a közbeszerzési eljárást lefolytató személy 

Határidő: azonnal 

 

A Közbeszerzési Tanácsadó a szükséges intézkedéseket megtette. A szerződések aláírása 

folyamatban van. 

 

 

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye alapító okiratának 

módosítására 

 

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.) határozata az Újpest 

Önkormányzatának Szociális Intézménye Egys-504179/2/2016. számú alapító 

okiratának módosításáról 

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

tekintet-tel, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 
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katasztrófavéde-lemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

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

veszélyhelyzetben a települési ön-kormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

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

Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, hogy jóváhagyja az Újpest 

Önkormányzatának Szociális Intézménye Egys-504179/2/2016. számú alapító okiratának 

módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti, míg az egységes szerkezetű alapító 

okiratát a 2. számú melléklet szerinti formában és tartalommal. Egyben dönt a szükséges 

változás-bejelentési/adatszolgáltatási intézkedések és jognyilatkozatokat megtételéről és 

végrehajtásáról a Magyar Államkincstár felé. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A módosítással kapcsolatos intézkedések megtörténtek. A MÁK visszajelzése alapján 

további változtatások eszközölése indokolt, mind a módosító okiratban, mind az egységes 

változatban. Ezzel kapcsolatban az ügyintézés folyamatban van. 

 

 

 

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

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

ajánlattételi felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről 

 

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 261/2020. (XII.22.) határozata 

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

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

felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről. 

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 döntéseket hozza meg: 

 

I. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás tartalmát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

 

II. 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel: 
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II.1. Három Kertőr Kertészeti Szolgáltató Kft. 1125 Budapest, Napos út 5/b. cégjegyzékszám: 

01 09 728250; adószám: 13301129-2-43 

 

II.2. PARK-Tér Útépítő és Fenntartó Bt. 1044 Budapest, Székesdűlő sor 8. cégjegyzékszám: 

01 06 115370; adószám: 28242321-2-41 

 

II.3. Kobold 2003 Növénytermesztő és Parképítő Kft. 1224 Budapest, Termő u. 93. 

Cégjegyzékszám: 01 09 713155; adószám: 12982578-2-43 

 

II.4. VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zrt. 1215 Budapest, Vasas u. 65-67. Cégjegyzékszám: 

01 10 045558; adószám: 13839129-2-43 

 

II.5. Magyar kőris Kertészeti és Szolgáltató Kft. 2117 Isaszeg, május 1. utca 15. 

Cégjegyzékszám: 13 09 095214; adószám: 13068349-2-13 

 

III. 

Felkéri a Polgármester útján a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az eljárás 

megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 8 munkanapon belül 

 

A közbeszerzési eljárás 2020. december. 23-án megindításra került. 

 

 

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

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

felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről 

 

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 262/2020. (XII.22.) határozata 

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

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

elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről. 

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 döntéseket hozza meg: 

 

I. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás tartalmát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 
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II. 

A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlattételre az alábbi gazdasági szereplőket kéri fel: 

 

II.1. DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. 1139 Budapest, Lomb u. 35/A. 

cégjegyzékszám: 01 09 985133; adószám: 23930685-2-41 

 

II.2. Olio Szolgáltató és Idegenforgalmi Kft. 1024 Budapest, Keleti Károly u. 31/B. 

Cégjegyzékszám: 01 09 881344; adószám: 13948605-2-41 

 

II.3. Zöld Környezet Építő Bt. 1023 Budapest, Lukács utca 6. fszt. 1. Cégjegyzékszám: 01 09 

348267; adószám: 26216236-2-41 

 

II.4. Harmat Kert Parkfenntartó és Parképítő Kft. 1116 Budapest, Barázda u. 42. 

Cégjegyzékszám: 01 09 725354; adószám: 11936749-2-43 

 

II.5. Bálványfa Generál Környezetrendező, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 2132 Göd, 

Rákóczi Ferenc utca 133. Cégjegyzékszám: 13 09 172283; adószám: 25048599-2-13 

 

III. 

Felkéri a Polgármester útján a közbeszerzési eljárást lefolytató személyt, hogy az eljárás 

megindításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 8 munkanapon belül 

 

A közbeszerzési eljárás 2020. december 28-án megindításra került. 

 

 

Az „Épületek fertőtlenítése Újpest területén-COVID19” tárgyú Kbt. II. rész 

szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárás” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

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

ajánlattételi felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről 

 

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 263/2020. (XII.22.) határozata 

az „Épületek fertőtlenítése Újpest területén-COVID19” tárgyú Kbt. II. rész szerinti 

közösségi nyílt közbeszerzési eljárás” a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. 

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

felhívásának elfogadásáról, és ezzel kapcsolatos egyéb döntésekről 
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) 
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bekezdés rendelkezése alapján a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság feladat és hatáskörében 

eljárva az „Épületek fertőtlenítése Újpest területén-COVID1” tárgyú Kbt. II. rész 

szerinti közösségi nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbi döntéseket hozza meg: 

 

I. 

A tárgyi közbeszerzési eljárás eljárást megindító felhívását a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

II. 

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 

 

III. 

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 eljárást lefolytató személy a közbeszerzési eljárást megindította. 

 

 

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. (I…….) határozatával úgy dönt, 

hogy a 2021. január 28. napjáig lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok  

végrehajtásáról a szakterületek tájékoztatóját tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Budapest, 2021. január 27. 

            

          

 

 

 

 

Déri Tibor 


