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TÁJÉKOZTATÁS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOKRÓL 

 
 
 
Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 
 
Az előterjesztést készítette: 

 
Szalontai Tünde  
képviselő-testületi ügyintéző 
Jegyzői Kabinet  

 
Az előterjesztés előzetesen egyeztetve: 

 
Gazdaságért, költségvetésért, 
városüzemeltetésért és 
projektmenedzsmentért felelős 
alpolgármester kabinet; 
Népjóléti alpolgármester kabinet; 
Kultúráért, oktatásért, társadalmi 
kapcsolatokért és kommunikációért felelős 
alpolgármester kabinet; 
 

Testületi ülés időpontja: 2023. január 19. 
 
Jogi szempontból ellenőrizte: 

 
dr. Dallos Andrea jegyző 

 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
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 jegyző visszajelentése alapján az elmúlt testületi ülés óta lejárt vagy jelen testületi ülésig 
lejáró határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 
 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
246/2022.(XII.8.) határozata a 2018-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi 
Program zárásáról, egyben a 2023-2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program 
elfogadásáról 
Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018-
2023. időszakra szó ló Helyi Esélyegyenlőségi Programot 2022. december 31. napjával lezárja, 
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egyben a 2023-2028. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Programot az előterjesztés 
melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
Az újonnan elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program megküldésre került a HEP mentor 
számára, aki elhelyezte a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság weboldalán, valamint 
közzétételre került Újpest hivatalos weboldalán is. Jelen határozat további ügyintézést nem 
igényel. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testületének 
247/2022.(XII.8.) határozata az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata módosításának elfogadásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szervezeti és 
Működési Szabályzatát az előterjesztés melléklete szerinti módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt tartalommal elfogadja. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatva lett 
a határozat tartalmáról, a Hivatal részéről további ügyintézést jelen határozat nem igényel.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
200/2022.(X.27.)határozata az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. számú KÉSZ tervezett szabályozási 
vonal felülvizsgálatának javaslatairól 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja– a 8. sz. kivételével – a városrészek területére hatályos  

• 1. számú, Dél-Újpest Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
34/2018. (XI.14.) számú önkormányzati rendelet; 

• 2. számú, Újpesti lakótelep Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 33/2018. (XI. 14.) számú önkormányzati rendelet; 

• 3. számú, Újpest Városközpont Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 18/2018. (VI. 11.) számú önkormányzati rendelet; 

• 4. számú, Újpest Károlyi Városnegyed Városszerkezeti egység Kerületi Építési 
Szabályzatáról szóló 12/2018. (IV. 3.) számú önkormányzati rendelet; 

• 5. számú, Újpest kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 
5/2018. (I.26.) számú önkormányzati rendelet; 

• 6. számú, Északi kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 2/2019. (I.30.) számú önkormányzati rendelet; 

• 7. számú, Megyer kertváros Városszerkezeti egység Kerületi Építési Szabályzatáról 
szóló 19/2018.(VI. 11.) számú önkormányzati rendelet; 

szerinti KÉSZ-ekhez elkészített, az előterjesztéshez mellékelt, tervezett szabályozási vonal 
felülvizsgálati javaslatokat. 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2022. december 31. 
 
Beszerzési eljárás alapján a szerződéskötés megtörtént a tervezés a döntésnek megfelelően 
megindult. 
 
 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 
201/2022.(X.27.) határozata a hatályos kerületi szabályozási tervekben szereplő 
szabályozási vonal felülvizsgálatával kapcsolatos KÉSZ módosítások Főépítészi 
feljegyzésének elfogadásáról 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
jóváhagyja a városrészekre – a 8. sz. kivételével – hatályos kerületi szabályozási tervekben 



3 
 

szereplő szabályozási vonal felülvizsgálatával kapcsolatos KÉSZ módosítások Főépítészi 
feljegyzését A megalapozó vizsgálatok és az alátámasztó munkarészek tartalmáról és 
elkészítésének szükségességéről (Hivatkozás: 419/2021.(VII.15.) Korm. rendelet 7. § (7) 
bekezdés a) pont). 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2022. december 31. 
 
Beszerzési eljárás alapján a szerződéskötés megtörtént a tervezés a döntésnek megfelelően 
megindult. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
221/2022.(XI.24.) határozata a 9. és 10. számú KÉSZ tervezett szabályozási vonal 
felülvizsgálatának javaslatairól 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
elfogadja a 9. és a 10. városrészre hatályos kerületi szabályozási tervekhez elkészített, 
előterjesztéshez mellékelt tervezett szabályozási vonal felülvizsgálati javaslatokat a 
 

• Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros IV. kerület 9. számú, Káposztásmegyer Lakótelep Városszerkezeti egység 
Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 3/2019. (I. 30.) önkormányzati rendelete, valamint  
 

• Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros IV. kerület 10. számú, Székesdűlő és Megyeri hídfő városszerkezeti egység 
Kerületi Építési Szabályzatáról szóló 8./2019. (III. 4.) számú rendelete 

felülvizsgálatához. 
Felelős: Polgármester  
Határidő: 2022. december 31. 
 
Beszerzési eljárás alapján a szerződéskötés megtörtént a tervezés a döntésnek megfelelően 
megindult. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
245/2022.(XII.8.) határozata a Káposztásmegyeri Misszió Alapítvány támogatásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Káposztásmegyeri Misszió Alapítványt (székhelye: 1046 Budapest, Tóth Aladár u. 2-4., 
nyilvántartási száma: 1-01-000306, képviselő: Maucha Lászlóné, a továbbiakban: Alapítvány) 
három darab generátor átadásával a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének az egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. 
(I.30.) önkormányzati rendeletének 4. § (2) bekezdése szerinti természetbeni támogatásban 
részesíti, melynek értéke bruttó 1.034.369,- Ft, azaz bruttó egymillió-harmincnégyezer-
háromszázhatvankilenc forint, azzal, hogy a támogatás keretében véglegesen térítésmentesen 
átadott eszközöket az Alapítvány az Ukrajna területén található Barkaszó település segítésére 
használhatja fel. 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: 2022. december 15. 
 
2022. december 16-án a 3 darab generátor átadása került Barkasszó település részére. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
49/2022.(II.15.) határozata január 12-e helyi emléknappá nyilvánításáról 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
január 12-ét a Don-kanyarban elesett újpesti honvédek és munkaszolgálatosok hivatalos helyi 
emléknapjává nyilvánítja. A Képviselő-testület egyetért abban, hogy a doni katasztrófa 80. 
évfordulójára és azt követően minden évben az önkormányzat hivatalos városi megemlékezést 
szervezzen. Egyúttal egyetért abban is, hogy az önkormányzat 2022 folyamán támogasson ill. 
segítsen elő olyan hadtörténészi és helytörténeti kutatásokat, melyek a Don-kanyarban elesett 
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újpesti honvédek sorsát kutatja, valamint támogassa az ilyen témájú kiadványok elkészítését, 
megjelentetését.  
Határidő: folyamatosan, 2023. január 12.  
Felelős: polgármester 
 
2023. január 12-től január 21-ig a doni emlékmű felavatásának másnapjáig a Városháza 
homlokzatára kikerül a fekete zászló. 2023-ban a hivatalos önkormányzati megemlékezés 
január 20-án lesz, amikor is a doni emlékmű és dr. Bernolák Béla emléktábla felavatására 
kerül sor. A hadtörténészi és helytörténeti kutatások folyamatosak, a Helytörténeti 
Gyűjtemény is végez kutatásokat. A témában cikkek, felhívások jelentek meg a Helytörténeti 
Értesítőben és az Újpesti Naplóban.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
50/2022.(II.15.) határozata a Don-kanyarban elesett újpesti honvédek és 
munkaszolgálatosok emlékének megőrzésére emlékmű állításáról 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
Újpest városa emlékművet állít a Don-kanyarban elesett újpesti honvédek és 
munkaszolgálatosok emlékére. Az emlékmű állításának tervezett időpontja 2023. január 12., a 
doni áttörés 80., kerek évfordulója. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a 
költségvetésért felelős alpolgármestert, hogy a megvalósítandó emlékmű anyagi fedezetéről a 
2022. évi költségvetésben gondoskodjon. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
emlékhelyállítás szándékával hivatalos úton keresse meg a Honvédelmi Minisztérium katonai 
emlékezetért és hadisírgondozásért felelős parlamenti államtitkárságát; az egyeztetés 
eredményéről pedig a későbbiekben számoljon be a testület számára.  
Határidő: 2023. január 12.  
Felelős: polgármester 
 
Az elkészült emlékmű avatására 2023. január 20-án kerül sor. Az emlékhely-állítás és 
egyeztetés, valamint támogatáskérés szándékával hivatalos úton 2022 áprilisában 
megkerestük Németh Szilárd HM parlamenti államtitkárt és 2022 májusában Dr. Kovács 
Vilmost a Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnokát. Az említett személyek részéről 
megkeresésünkre érdemleges választ nem kaptunk, mindkettőjük megbízatása időközben 
megszűnt, és a Múzeum helyszíne is bizonytalanná vált.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
228/2022.(XI.24.) határozata az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet épületén dr. Bernolák 
Béláról emléktábla elhelyezéséről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatja az előterjesztésben foglaltak szerinti javaslatot, és hozzájárul ahhoz, hogy dr. 
Bernolák Béláról emléktábla kerüljön elhelyezésre az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet (1046 
Budapest, Görgey Artúr u. 30.) homlokzatára az alábbi szöveggel:  
„A Don-kanyarban hivatása teljesítése közben hősi halált halt dr. Bernolák Béla (1903-1943) 
újpesti városi orvos emlékére állíttatta Újpest Önkormányzata 2023.” 
Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2023. január 20.  
 
2023. január 20-án az emléktábla felavatására sor kerül. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
226/2022.(XI.24.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
fenntartásában működő Újpesti Nyár Óvoda maximális csoportlétszám túllépésének 
engedélyezéséről   
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta, és úgy dönt, hogy engedélyezi az Újpesti Nyár Óvoda 
maximális csoportlétszám túllépését, a 2022/2023. nevelési évre az alábbiak szerint: 
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Óvoda/csoport 
Tényleges   
csoportlétszám 

2x-es  * 
szorzóval 
számítandó 
gyermekek 
létszáma 

3x-os  * 
szorzóval 
számítandó 
gyermekek 
létszáma 

 
Számított 
csoportlétszám 
 

Újpesti Nyár Óvoda     
Fecske csoport 25 fő 1 fő 0 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: 2022. december 31. 
 
Az óvoda a képviselő-testületi döntésről tájékoztatva lett.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
227/2022.(XI.24.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának 
Gyermek- és Ifjúsági Stratégiája (2023–2026) és Cselekvési terve (2023–2024) című 
dokumentum elfogadásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatának Gyermek- és Ifjúsági Stratégiája (2023–2026) és Cselekvési terve (2023–
2024) című dokumentumot. 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: folyamatos 
 
A dokumentum tartalma megismertetésre került. Ifjúsági referens megbízási szerződéssel 
alkalmazásra került, a cselekvési tervben foglaltak megvalósítása folyamatos. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
244/2022.(XII.8.) határozata a Szatmári Antal Alapítvány támogatásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy a Szatmári Antal Alapítványt (székhely: 1041 
Budapest, Venetiáner utca 26., nyilvántartási száma: 01-01.0009545, képviselő: Nezáczki 
Szonja kuratóriumi elnök, a továbbiakban: Alapítvány) 1.679.580.- Ft összegű felhalmozási 
célú támogatásban részesíti, amelyet az Alapítvány informatikai szaktanterem fejlesztéséhez és 
az informatika tantárgy tanításához szükséges szemléltető eszközök beszerzésére használhat 
fel.  
A támogatás fedezetét Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 
2022. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 2/2022. (II.15.) 
önkormányzati rendeletének 6. számú mellékletében szereplő 8. sorszámú „Kulturális ágazati 
tartalék keret” előirányzata terhére biztosítja. 
Felelős: Bedő Katalin alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
A támogatási szerződés 2022.  december 14. napjával aláírásra került, a támogatási összeg 
utalása jelenleg folyamatban van.  
 
 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
63/2022.(IV.28.) határozata felhatalmazás a sebességcsökkentő küszöbök lakossági 
kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályairól önkormányzati rendelet 
megalkotására: 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján a sebességcsökkentő 
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küszöbök lakossági kezdeményezés alapján történő létesítésének szabályaira készítsen 
rendelet-tervezetet, és azt terjessze a Képviselő-testület elé.  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2022. június 30.  
Határidő módosítás: 2023.01.31.  
 
A határozat hatályon kívül helyezése javasolt. 
 
 
Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
185/2022.(IX.29.) határozata felhatalmazás pénzeszköz-átadási megállapodás 
megkötésére a Külső Szilágyi út és Dunakeszi, Pálya utca jelzőlámpás csomóponttá építése 
tárgyában 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy támogatja, hogy Dunakeszi Város Önkormányzat kezdeményezése esetén, 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Dunakeszi Város 
Önkormányzatával pénzeszköz-átadási megállapodást kössön – a mindenkor hatályos 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei költségvetéséről 
és a végrehajtás szabályiairól szóló önkormányzati rendeletben e célra biztosított 
fedezet erejéig - a Külső Szilágyi út és Dunakeszi, Pálya utca csomópont bővítésének 
II. ütemében megvalósuló jelzőlámpa kiépítés és szabályozástechnikai feladatok, 
valamint a közvilágítás fejlesztésének finanszírozására.  

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete  felhatalmazza 
a polgármestert az 1. pont szerinti tartalommal a pénzeszköz-átadási megállapodás 
véglegesítésére és aláírására.  

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: 2023. január 31.  
 
Dunakeszi Város Önkormányzatának a szerződés tervezetet megküldtük, de az aláírásra nem 
került sor. További egyeztetéseket folytatunk, a határozat végrehajtási határidejének 
meghosszabbítása javasolt Dunakeszi Önkormányzata végleges álláspontjának és a várható 
megállapodásról való döntés meghozataláig, de legalább 2023. december 31-ig. 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
220/2022.(XI.24.) határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
2023. évi folyószámla hitelkeretének megújításáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1./ a 2023. költségvetési évre 1,8 milliárd Ft folyószámla hitelkeret biztosítására Budapest 
Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata szerződést köt az előterjesztésben részletezett 
számlavezető Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata szerinti (1 havi BUBOR + 1,00 % kamat és 0,1% 
rendelkezésre tartási jutalék) éves szintű kondíciókkal; 
2./ felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető Raiffeisen Bank Zrt.-vel. az 1. pont szerinti 
bankszámlahitel szerződés aláírására. 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2022. december 31. 
 
A bankszámlahitel szerződés a képviselő-testületi határozatban meghatározott kondíciókkal 
2022. december 22-én aláírásra került . További intézkedést nem igényel! 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
250/2022.(XII.8.) határozata a „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a 
Szent István tér komplex rehabilitációja során” elnevezésű városrehabilitációs projekt 
megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés 5. számú módosításáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. elfogadja a „Találkozzunk többször – új közösségi terek kialakítása a Szent István tér 

komplex rehabilitációja során” elnevezésű városrehabilitációs projekt megvalósítására 



7 
 

megkötött Támogatási Szerződés 5. számú módosítását az előterjesztés 1. mellékleteként 
csatolt tartalommal, amelynek értelmében a projekt befejezési határideje: 2023. december 
15. napjára módosult 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés 5. számú módosítását aláírja. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 
Határidő: 2022. december 15. 
 
A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása 2022.12.13 napján aláírásra és a Főváros részére 
visszaküldésre került.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  
427/2021.(XI.25.) határozata a fás szárú növények védelme érdekében, a védett fák 
fakataszterére vonatkozó nyilvántartás elfogadásáról 
 

1.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete az 
előterjesztés mellékleteként becsatolt, fás szárú növények védelme érdekében a védett 
fák fakataszterére vonatkozóan nyilvántartást elfogadja. 
 

2.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a védett fák 
fakataszterére vonatkozó nyilvántartás közzétételéről gondoskodik azzal, hogy a 
lakossági és a civilszervezetek véleményét figyelembe veszi. 
 

3.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a védett fák 
fakataszterére vonatkozó nyilvántartást 2022. július 31. napjáig felülvizsgálja. 

 
Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  
Határidő: közzétételre 2022. január 31., felülvizsgálatra: 2022. július 31.  
Határidő módosítás: 2023.01.31.  
 
Javasolt a végrehajtási határidő meghosszabbítása 2023.március 31-ig. 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
251/2022.(XII.8.) határozata az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőségjavítás a 
Szilas park komplex fejlesztésével” elnevezésű városrehabilitációs projekt 
megvalósítására megkötött Támogatási Szerződés 3. számú módosításáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 
1. elfogadja az „Innovatív közösségmegerősítés és életminőségjavítás a Szilas park komplex 

fejlesztésével” elnevezésű városrehabilitációs projekt megvalósítására megkötött 
Támogatási Szerződés 3. számú módosítását az előterjesztés 2. mellékleteként csatolt 
tartalommal, amelynek értelmében a projekt befejezési határideje: 2023. december 15. 
napjára módosul; 
 

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Támogatási Szerződés 3. számú módosítását aláírja. 
 
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján. 
Határidő: 2022. december 15. 
 
A Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása 2022.12.13 napján aláírásra és a Főváros részére 
visszaküldésre került.  
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Határozati javaslat: 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
…../2023.(I.19.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

1. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy a 2023. január 19. napig lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 
tájékoztatót tudomásul veszi. 

2. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 
427/2021.(XI.25.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. március 31. napig, 
185/2022.(IX.29.) határozatának végrehajtási határidejét 2023. december 31. napig a 
meghosszabbítja, 

3. a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 
hogy 63/2022.(IV.28.) határozatát hatályon kívül helyezi.  

Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 
 
Budapest, 2023. január 16. 
            
      

 
 
 
Déri Tibor 
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