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

Működési Szabályzatáról szóló 22/2019 (X.30.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: 

SZMSZ) 46. § (7) bekezdése alapján a Képviselő-testületi határozatokról a jegyző 

nyilvántartást vezet, egyben felelős a lejárt határidejű határozatok visszajelentéséért a 

Képviselő-testület felé. 

 

Az előterjesztést a Képviselő-testület az SZMSZ 44. § (1) bekezdés c) pontja alapján 

tájékoztatóként tárgyalja. 

 

A polgármesterének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, valamint a 

veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletre tekintettel a 

Képviselő-testület feladat- és hatáskörét a Polgármester gyakorolja. 

 

A jegyző visszajelentése alapján az elmúlt testületi ülés óta lejárt vagy jelen testületi ülésig 

lejáró határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

feladat- és hatáskörében meghozott 48/2020. (IV. 1.) határozata az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagjának 

visszahívásáról 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogokat gyakorló 

egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

1. a Társaság Felügyelő Bizottsági tagságából Vasvári Lászlót 2020. március 31. 

napjával visszahívja.  
2. felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

Felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, az esetlegesen szükséges 

alapító okirat módosítás és egyéb okiratok aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

A fenti változások a Cégbíróság felé bejelentésre kerültek. 

 

 

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 49/2020. (IV.1.) határozata az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagnak 

történő megválasztásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogokat gyakorló 

egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

3. a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2020. április 1. napjától kezdődően, 

2024. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Somogyi 

Katalint.  
4. felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

Felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, az esetlegesen szükséges 

alapító okirat módosítás és egyéb okiratok aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

A fenti változások a Cégbíróság felé bejelentésre kerültek. 
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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 50/2020. (IV.1.) határozata az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Felügyelő Bizottsági tagnak 

történő megválasztásáról 
 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján az Újpesti Egészségügyi 

Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogokat gyakorló 

egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

1. a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 2020. április 1. napjától kezdődően, 

2024. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja Somogyi 

Katalint.  
2. felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 

szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, az esetlegesen 

szükséges alapító okirat módosítás és egyéb okiratok aláírására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 

 

A fenti változások a Cégbíróság felé bejelentésre kerültek. 

 

 

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 Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- és 

hatáskörében - meghozott 51/2020. (IV. 6.) határozata az újpesti egyházak működési 

támogatásáról 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján - figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdésében foglaltakra - úgy dönt, hogy a mellékelt táblázat szerinti összegekkel (összesen 

700 000 Ft-tal) támogatja 2020-ban az újpesti egyházak működését. 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. A törvényi előírásokra tekintettel, az egyedi döntést a Közművelődési és Oktatási 
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Bizottságtól visszavonva, kezdeményezem a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételét, a megállapodások megkötését. 

 

Felelős: Bedő Katalin alpolgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

A megállapodás megkötésére sor került, melynek alapján 2020-ban az újpesti egyházak 

működésének támogatására a határozatban elfogadott összeg 2020. 04. 24. napján 

átutalásra került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

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

hatáskörében - meghozott 52/2020. (IV.6.) határozata az újpesti egyházak felújítási, 

fejlesztési támogatásáról 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere a 

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

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján - figyelemmel a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59. § (3) 

bekezdésében foglaltakra - úgy dönt, hogy a mellékelt táblázat szerinti összegekkel (összesen 

15 000 000 Ft-tal) támogatja 2020-ban az újpesti egyházak felújítását, fejlesztését. 

 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a 

települési önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester 

gyakorolja. A törvényi előírásokra tekintettel, az egyedi döntést a Gazdasági és Tulajdonosi 

Bizottságtól visszavonva, kezdeményezem a határozat végrehajtása érdekében szükséges 

intézkedések megtételét, a megállapodások megkötését. 

 

Felelős: Bedő Katalin alpolgármester 

Határidő: 2020. április 30. 

 

2020-ban az újpesti egyházak felújításának, fejlesztésének támogatására a határozatban 

elfogadott összeg a Budapesti Zsidó Hitközségnek megítélt 1 250 000 Ft kivételével 2020. 

04. 24. napján átutalásra került. A Budapesti Zsidó Hitközség támogatásának átutalása 

folyamatban van, a teljesítésigazolás aláírásra vár. 
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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 53/2020. (IV.8.) határozata praxisjog átadásáról a 

Radvány-Med Kft. képviseletében Dr. Buda Borbála háziorvos, és a Kalinics és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Kalinics Viktor háziorvos között 

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

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, úgy dönt, hogy 2020. 

június 1. napjától a Kalinics és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. nevében Dr. 

Kalinics Viktor felnőtt háziorvossal (pecsétszám: 49483) a 14. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben ellátási kötelezettséggel járó, felnőtt háziorvosi tevékenység 

ellátására, feladat ellátási szerződést köt. 

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

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

felhatalmazás alapján a Polgármester a Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, úgy dönt, hogy  

a) a kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátás 

biztosítása érdekében, figyelemmel a folyamatos betegellátás biztosításához 

fűződő érdekre, 2020. április 1. napjától kezdődő hatállyal megbízza az 

Önkormányzat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (1046 Budapest, Görgey A. u. 30.), hogy a Budapest IV. 

ker. Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti működési helyű, a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 

körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete 1. 

számú melléklete szerinti, 14. számú felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt házi 

orvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel, helyettesként - a praxisjog 

sorsának rendezéséig ellássa, 

b) a 2020. április 1. és 2020. május 31. közötti időszak vonatkozásában 

kezdeményezi az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társasággal a felnőtt háziorvosi feladatok elvégzése érdekében ellátási 

szerződés megkötését, a határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedések megtételét, a szükséges jognyilatkozatokat kiadását. Az Újpesti 

Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult 

megkötni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőjével a finanszírozási 

szerződést a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyével. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

 

A 2020. 04. 14. napján kelt feladat-ellátási szerződés megkötésre került a Kalinics és 

Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében dr. Kalinics Viktor felnőtt 

háziorvossal. A használatba vételi szerződés aláírásra került az UV Zrt. részéről, így 

előreláthatólag a feladat-ellátás teljesítésére 2020. június 1. naptól kerül sor. A további 

engedélyeztetési folyamatot dr. Kalinics Viktor kezdeményezte. 

A 14. számú felnőtt háziorvosi körzetet jelenleg dr. Deák Gyöngyi látja el - aki a 15. 

számú felnőtt háziorvosi körzet háziorvosa –, azonban erre semmilyen finanszírozást 

nem kap, mivel zárolva van a praxis dr. Kalinics Viktor átvételéig.  

Megjegyzés [DLB1]: Ezt szükséges 
szerepeltetni? –  
 
 

Megjegyzés [DDA2]: Nem így  - a 
körzet ellátását jelenleg egy másik 
háziorvos biztosítja, sajnos finanszírozás 
hiáynában. 
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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 54/2020. (IV.8.) határozata a 26. számú felnőtt 

háziorvosi körzet ellátási kötelezettségének az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére történő átadásáról 

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

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

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

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

Önkormányzat Képviselő-testület döntési hatáskörében eljárva, úgy dönt, hogy  

a) a kerületi önkormányzatok által kötelezően ellátandó egészségügyi alapellátás 

biztosítása érdekében, figyelemmel a folyamatos betegellátás biztosításához 

fűződő érdekre, 2020. április 1. napjától kezdődő hatállyal megbízza az 

Önkormányzat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaságot (1046 Budapest, Görgey A. u. 30.), hogy a Budapest IV. 

ker. Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti működési helyű, a Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátás 

körzeteinek megállapításáról szóló 2/2017. (II.2.) önkormányzati rendelete 1. 

számú melléklete szerinti, 26. számú felnőtt háziorvosi körzetben a felnőtt házi 

orvosi feladatokat területi ellátási kötelezettséggel, helyettesként - a praxisjog 

sorsának rendezéséig – ellássa, 

b) 2020. április 1. napjától kezdeményezi az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató 

Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal a felnőtt háziorvosi feladatok 

elvégzése érdekében ellátási szerződés megkötését, a határozat végrehajtása 

érdekében a szükséges intézkedések megtételét, a szükséges jognyilatkozatokat 

kiadását. Az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű 

Társaság jogosult megkötni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőjével a 

finanszírozási szerződést a Nemzeti Népegészségügyi Központ engedélyével. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 15 nap 

 

Jenleg a 26. számú felnőtt háziorvosi körzetet jelenleg helyettesítés kertében kerül 

ellátásra, a praxisjog átadása tudomásunk szerint jelenleg folyamatban van. dr. Néma 

Andrea látja el helyettesítés keretében.  

 

 

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 55/2020. (IV.9.) határozata az újpesti köznevelési 

intézmények átszervezésének véleményezéséről 

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

tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 

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

Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület 

döntési hatáskörében eljárva, úgy dönt, hogy támogatja az Észak-Budapesti Tankerületi 

Központot az alábbi intézményi átszervezések végrehajtásában a 2020/2021. tanévtől 

kezdődően: 

Formázott: Térköz Utána:  0 pt,
Sorköz:  szimpla
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 Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1042 Budapest, István út 

17-19.; OM: 102382) 1041 Budapest, Erzsébet u. 69. szám alatti telephelyén a vonós 

tanszak bevezetése. 

 

 Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1042 Budapest, István út 

17-19.; OM: 102382) 1044 Budapest, Megyeri út 20. szám alatti telephelyén a vonós 

és pengetős tanszak bevezetése. 

 

 Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1042 Budapest, István út 

17-19.; OM: 102382) 1043 Budapest, Nyár u. 4. szám alatti telephelyén a billentyűs, 

az akkordikus és a kamarazene tanszakok bevezetése. 

 

 Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1042 Budapest, István út 

17-19.; OM: 102382) 1044 Budapest, Ugró Gyula sor 1-3. szám alatti telephelyén a 

kamarazene tanszak bevezetése. 

 

 Az Erkel Gyula Újpesti Zenei Alapfokú Művészeti Iskola (1042 Budapest, István út 

17-19.; OM: 102382) 1041 Budapest, Szigeti József u. 1-3. szám alatti telephelyén a 

kamarazene tanszak bevezetése. 

 

2. A Polgármester határozatáról tájékoztatja az illetékes hivatalokat. 

 

Felelős: Bedő Kata alpolgármester 

Határidő: döntést követően haladéktalanul 

 

A határozat 2020. 04. 14. napján elektronikus úton megküldésre került az Észak-

Budapesti Tankerületi Központ igazgatójának, Tamás Ilonának.  

 

 

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 58/2020. (IV.9.) határozata a fogyatékos személyek 

díjhátralék kiegészítésére irányuló pályázatáról 

 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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

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

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

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

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy döntök, hogy a 10/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelet 45-51. § alapján, a fogyatékos személyek díjhátralék-
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kiegyenlítő támogatására rendelkezésre álló 5.000.000.- Ft pénzügyi keretből 3.488.266.- Ft 

felosztását, és a szolgáltatók felé történő kifizetését elfogadja. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

Az Önkormányzat által vállalt összegek a utalása folyamatban kerülnek a jogosultak 

részére. 

 

 

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 59/2020. (IV.9.) határozata a a Kalinics és Társa Egészségügyi 

Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Kalinics Viktor felnőtt háziorvos rendelési idejének 

módosításáról 
 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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

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

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

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

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy döntök, hogy Dr. Kalinics 

Viktor felnőtt háziorvos rendelési ideje módosításának egyedi ügyében a döntési jogot a 

Népjóléti és Lakásügyi Bizottságtól visszavonva, jóváhagyom a Kalinics és Társa 

Egészségügyi Szolgáltató Bt. képviseletében Dr. Kalinics Viktor Budapest IV. kerület, 

Vasvári Pál utca 20-22. szám alatti felnőtt háziorvos rendelési idejének megváltoztatását a 14. 

számú felnőtt háziorvosi körzetben az alábbiak szerint: 

 

Hétfő:                15.00-19.00 

Kedd:                08.00-12.00 

Szerda:              15.00-19.00 

Csütörtök:         08.00-12.00 

Péntek: - 

páros héten:      08.00-10.00 

páratlan héten:  10.00-12.00 

 

Felelős:  Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A határozat egy példányát dr. Kalinics Viktor részére kézbesítésre került, a 2020. 04. 14. 

napján kelt feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletében a módosított rendelési idő 

szerepel. A honlapon a változásra 2020. június 1. napjával kerül sor, mivel dr. Kalinics 

Viktor várhatóan akkor kezdi meg felnőtt háziorvosi tevékenységét a 14. számú felnőtt 

háziorvosi körzetben. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

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

hatáskörében - meghozott 60/2020. (IV.9.) határozata a Via Medica Kft. képviseletében 

Dr. Baráth Katalin felnőtt háziorvos rendelési idejének módosítása tárgyában 
 

 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

 

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

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

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

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

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy döntök, hogy Dr. Baráth 

Katalin felnőtt háziorvos rendelési idejének módosításának egyedi ügyében a döntési 

jogot a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságtól visszavonva, a Via Medica Kft. képviseletében 

Dr. Baráth Katalin IV. kerület, Liszt Ferenc utca 23/B. szám alatti felnőtt háziorvos rendelési 

idejének megváltoztatását a 25. számú felnőtt háziorvosi körzetben az alábbiak szerint 

jóváhagyom: 

Hétfő: 8.00-12.00 

Kedd: 16.00-19.00 

Szerda: 8.00-12.00 

Csütörtök: 15.00-18.00 

Péntek:  

páros héten: 8.00-10.00 

páratlan héten: 10.00-12.00 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

 

A határozat egy példánya dr. Baráth Katalin részére kézbesítésre került, a honlapon a 

rendelési idő módosítása jelenleg folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

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

hatáskörében - meghozott 61/2020. (IV.9.) határozata a 25. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben a felnőtt háziorvosi rendelőben helyettes orvos rendelésének engedélyezéséről 
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 
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kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

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

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

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

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

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy döntök, hogy Dr. Baráth 

Katalin (pecsétszám: 47218) távolléte esetén, rendelési időben Budapest IV. ker. Liszt Ferenc 

utca 23/B. szám alatti orvosi rendelőben a 25. számú felnőtt háziorvosi körzetben Dr. 

Körtvélyessy Mónika (pecsétszám: 56339), Dr. Balogh László Attila (pecsétszám: 40254), 

Dr. Gallik Rita (pecsétszám: 40970) és Dr. Pásztor Lívia (pecsétszám: 59630) háziorvosok 

lássák el a helyettesítést. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

 

A határozat egy példánya dr. Baráth Katalin részére kézbesítésre került, az ügyintézés 

folyamatban van az illetékes hatóságok felé.  

 

 

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 62/2020. (IV.9.) határozata a 14. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben a felnőtt háziorvosi rendelőben helyettes orvos rendelésének engedélyezéséről 
 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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

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

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

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

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy döntök, hogy Dr. Kalinics 

Viktor (pecsétszám: 49483) távolléte esetén, rendelési időben Budapest IV. ker. Vasvári Pál 

utca 20-22. szám alatti orvosi rendelőben a 14. számú felnőtt háziorvosi körzetben Dr. 

Lisziczky Geyza (pecsétszám: 18463) és Dr. Gulácsy Szeréna (pecsétszám: 49482) 

háziorvosok lássák el a helyettesítést. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A határozat egy példánya dr. Kalinics Viktor részére kézbesítésre került. A 2020. 04. 14. 

napján kelt feladat-ellátási szerződés 1. számú mellékletében a határozatban nevesített 

háziorvosok kerültek helyettesként feltüntetésre. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

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

hatáskörében - meghozott 63/2020. (IV.14.) határozata Soltész Dávid önkormányzati 

lakás bérbe adása iránti kérelméről 
 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

 

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

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

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

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

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján az alábbi döntést hozom: 

Soltész Dávid részére – a költségelvű bérbeadás szabályai szerint – egyéves időtartamra az 

Önkormányzat lakást ad bérbe azzal, hogy Soltész Dávid köteles a lakást önerőből, 

térítési igény nélkül rendeltetésszerű használatra alkalmassá tenni, és ellátni a 

komfortfokozatának megfelelő lakásberendezésekkel. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

 

Soltész Dávid a lakást megtekintette, majd nyilatkozatával elfogadta. Ezt követően a 

Lakásügyi Osztály az UV Zrt. műszaki leírását bekérte. A bérbeadói nyilatkozat 

előkészítése jelenleg folyamatban van. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

feladat- és hatáskörében meghozott 64/2020. (IV.14.) határozata az a gazdasági 

társaságok közszolgáltatási szerződésének módosításáról 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Polgármestere 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 az Önkormányzat és az  

- UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

- Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

- Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft.  

- UPP Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 

- Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
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- Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

között megkötött közszolgáltatási szerződések módosításait - a tartalékkeretre vonatkozóan - a 

mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja és megköti.  

A Polgármester a határozat végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket megteszi és a 

közszolgáltatási szerződést aláírja. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján  

Határidő: 2020. április 30.  

 

A szerződésmódosítások aláírására sor került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

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

hatáskörében - meghozott 65/2020. (IV.17.) határozata az Újpesti Városgondnokság Kft. 

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

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

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

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

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

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

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

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

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

jogkörében eljárva az Újpesti Városgondnokság Kft. 2020. évi közszolgáltatási és üzleti 

tervét, az abban szereplő feladatokat és célokat, valamint a tervezett gazdálkodási adatokat 

jóváhagyja.   

Határidő: Folyamatos 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

A határozat a Városgondnokság Kft. részére megküldésre került. 
 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

feladat- és hatáskörében a Polgármester a 66/2020. (IV. 17.) határozata a BRFK IV. 

kerületi Rendőrkapitányság 2019. évi évértékelő beszámolójáról 

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 úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság IV. kerületi 

Rendőrkapitányság 2019. évben végzett munkájáról, a közbiztonsági helyzetéről, valamint a 

kapitányság munkájáról szóló beszámolóját elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. április 30. 
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A beszámoló elfogadásáról szóló határozat 2020. 04. 21-én elektronikus úton 

továbbításra került a Kapitányságvezető úr részére. 

 

 

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 67/2020.(IV.17.) - 76/2020.(IV.17.) határozatok bérleti 

jogviszony rendezés iránti kérelmekről 

 

A bérbeadói nyilatkozatok előkészítésre, majd aláírásra kerültek, jelenleg kézbesítés 

alatt állnak. 

 

 

 

Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

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

feladat- és hatáskörében a Polgármester a …../2020. (IV. ….) határozatával úgy dönt, 

hogy  a lejárt határidejű határozatokról az előterjesztés szerinti, 2020. április 30. napján 

lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót 

tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

Budapest, 2020. április 30. 

 

 

 

 

            

          Déri Tibor 


