
JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének            
2013. október 17-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal   

(Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből 
 
 
A képviselők közül jelen vannak:  

Bartók Béla   Németh Edit Éva  Dr. Trippon Norbert  
Balázs Erzsébet  Ozsváth Kálmán  Wintermantel Zsolt 
Dr. Dabous Fayez  Pajor Tibor    
Farkas István   Páli József   
Hladony Sándor  Rádi Attila       
Horváth Imre   Szabó Gábor 
Jókay Attila   Dr. Szabó Béla 

(16 fő) 
 
Az ülésre később érkezett: Nagy István (15.03) 
 
Az ülésről távol van: Belán Beatrix, Koronka Lajos, Szalma Botond, Perneczky László,  
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester  
Dr. Tahon Róbert jegyző 
Dr. Varga Zalán aljegyző 
Dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Dr. Kató Balázs jogi tanácsnok 
Dr. Vitáris Edit  
Dr. Balogh Szilvia Budapest Fővárosi Kormányhivatal IV. kerületi Hivatal vezetője 
Kassai Endre Emberi Erőforrás Főosztály vezetője 
Szabó Zsolt Városüzemeltetési Főosztály vezetője 
Pinkóczi József Városüzemeltetési Főosztályvezető-helyettes 
Gerstmayer János Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály vezetője 
Szabó Tamás Gazdasági Főosztály vezetője 
Kovács Magdolna Költségvetési Osztály vezetője 
Kóródi Mariann Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály vezetője  
T. Kovács Beáta, Adóigazgatási Osztály vezetője 
Mike Józsefné, Általános Igazgatási Osztály vezetője 
Dr. Urlich Zsuzsanna Szociális Osztály vezetője  
Fristáczkiné Szilas Tímea Ügyviteli Osztály vezetője 
Márkus Erzsébet Igazgatási Főosztály vezetője 

 Garamszegi Andrea Közterület Felügyelet Osztályvezetője 
Berényi András Főépítészi Iroda vezetője 
Dr. Gaál Márton referens 
Síkné Papp Rita referens 
Szüle Endre referens 
Szilágyi Arnold Gondnokságvezető 
Müller Péter Informatikai Osztály vezetője 
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Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a Képviselő-testületi ülés határozatképes. Egyebek napirendi pontként 
kiosztásra került két előterjesztés. Tájékoztatja a testületet, hogy a Jobbik frakció vezetője 
bizottsági tagcserére vonatkozó kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, amit javasol 
napirend előtt megtárgyalni. Hozzászólás nem lévén a kiegészítésekkel együtt teszi fel 
szavazásra a napirendet.  
 
Nagy István képviselő úr 15,03 órakor megérkezett, így a Képviselő-testület létszáma 17 fő. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
198/2013.(X.17.) határozata a napirendről 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
2. A Praxis Dorka Háziorvosi Bt. nevében Dorka Mária felnőtt háziorvos praxis átadás 

iránti kérelme  
 

3. Előterjesztés a 14. számú felnőtt fogászati körzetben történő tartós helyettesítés 
tárgyában 

 
4. Javaslat alapítványok támogatására  

 
5. Előterjesztés „Újpesti” név használatának engedélyezése tárgyában  

 
6. Egyebek 

 
7. Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére  

 
8. Javaslata „Újpesti Szociális Munkáért Díj” odaítélésére 

 
Látogatás az újonnan épült uszodába. 
(17 igen) 
 
 
Napirend előtt: 
 

Bizottsági tagcsere 
 
Wintermantel Zsolt 
Pajor Tibor a Jobbik frakcióvezetője azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy 
bizottsági tagcserét szeretne kezdeményezni. Eszerint a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságból 
Gál Györgynét visszahívja és helyére Illyés Zoltánt delegálja, a Gazdasági és Pénzügyi 
Ellenőrző Bizottságból Jalsovszky Gergőt hívja vissza és helyére Gál Györgynét delegálja. 
Megállapítja, hogy Illyés Zoltán úr jelen van az ülésen az eskütétel érdekében, így le tudja 
tenni az esküt. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 
 
 



3 
 

 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
199/2013.(X.17.) határozata bizottsági tagcseréről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
Jobbik frakció javaslatára:  

 a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságból Gál Györgynét visszahívja és helyére Illyés 
Zoltánt delegálja. 

 
 a Gazdasági és Pénzügyi Ellenőrző Bizottságból Jalsovszky Gergőt visszahívja és 

helyére Gál Györgynét delegálja. 
(17 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 
Illyés Zoltán letette az esküt.  
 
 

1. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata vagyonáról és a 
vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 48/2012. (XI.30.) 
önkormányzati rendelet módosítására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester  

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni.  
 
Pajor Tibor 
Nem az előterjesztés tartalmát kifogásolja, hanem ismételten elmondja, hogy álláspontja 
szerint az ÉPÍT Zrt.-re és az UV Zrt.-re együtt nem biztos, hogy szüksége van az 
Önkormányzatnak. Úgy gondolja, hogy ezeket a feladatokat, akár az UV Zrt. is el tudná látni 
saját csapatával, mivel pont az előző testületi ülésen hozott létre a testület egy projekt céget. 
Fontos lenne, hogy ne két többé-kevésbé hasonló jogkörrel rendelkező céget tartson fenn az 
Önkormányzat. Ennek az egy cégnek olyan előnyei lennének, hogy némi pénzt spórolnának a 
városnak.  
 
Dr. Trippon Norbert  
A korábbi rendleleti melléklet arról szólt, hogy egyes az Önkormányzat tulajdonában lévő 
ingatlanok tekintetében gyakorolja ezeket a jogköröket az ÉPÍT Zrt. Jelen rendeleti módosítás 
azt tartalmazza, hogy „egyes a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és 
többségi tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságai kizárólagos tulajdonában 
lévő, Újpest közigazgatási területén található ingatlanok tekintetében az alábbiakra terjed ki”. 
Tudomása szerint ez elsősorban a Vagyonkezelőt érintheti, hiszen a Vagyonkezelő 
tulajdonában vannak ingatlanok. A rendeleti szöveg úgy szól, hogy egyes ingatlanokra 
vonatkozik, és ezzel kapcsolatos kérdése, hogy a Vagyonkezelő tulajdonában lévő mely 
ingatlanokra vonatkozik? Mi indokolja azt, hogy egy vagyonkezelésre létrehozott társaság 
ingatlanaival kapcsolatban a gazdálkodás és egyéb jogokat egy másik gazdasági társaságra 
telepítjük?    
Megjegyzi, hogy a rendelet az ÉPÍT Zrt. hatáskörét bővítené ki és ezen keresztül Kató úr 
mozgásterét szolgálhatja. Kérdése, hogy a korábban elmozdított vezérigazgató úr helyére sor 
kerül-e már pályázati kiírásra, vagy azóta csak Kató úr gyakorolja ezeket a jogokat?  
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Dr. Molnár Szabolcs 
Pajor úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy már korábban is kifejtették, hogy az ÉPÍT Zrt. 
részéről a Fővárosi Önkormányzat is rendelkezik bizonyos jogokkal, míg a Vagyonkezelő 
esetében csak az Önkormányzat, ezért ezt a kettőt nem kívánják összekeverni.  
Tájékoztatja a testületet, hogy az ÉPÍT Zrt. esetében 2015. december 31-ig tart a Fővárosi 
Önkormányzattal és az Újpesti Önkormányzattal együttműködésben a szerződéses 
jogviszony.  
Trippon Képviselő úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy a közműfejlesztések tekintetében 
egy speciális helyzet állt elő, például az Ipari Park fejlesztési területén, ahol az ingatlanok 
tulajdonjoga több tulajdonosi szerepkörhöz kapcsolódik és egyik társaság sem képes 
önmagában az ipari használathoz szükséges közművesítést elvégezni, ezért szükséges ez a 
felhatalmazás.  
 
Wintermantel Zsolt         
Trippon úr másik kérdése nem a napirendhez tartozik. Több észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a rendelet tervezetet.  
 
A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
vagyonáról és a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló – többször 
módosított - 48/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-
tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
Képviselő-testületének 33/2013. önkormányzati rendeletét. (12 igen, 5 tartózkodás) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 15 nap 
 
 

2. A Praxis Dorka Háziorvosi Bt. nevében Dorka Mária felnőtt háziorvos praxis 
átadás iránti kérelme  
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
200/2013.(X.17.) határozata a felnőtt háziorvos praxis átadás iránti kérelméről  
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 2013. 
december 31. napjával a Praxis Dorka Háziorvosi Betéti Társaság nevében Dr. Dorka 
Máriával 1996. július 17-én kelt feladat ellátási megbízási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetéséhez. 
 
2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
2014. január 1. napjától a TormaMed Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Torma 
János háziorvossal (pecsétszám:72386) 2. számú felnőtt háziorvosi körzetben területi ellátási 
kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására feladat ellátási szerződést köt. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a közös megegyezéssel történő 
megszüntető megállapodás, valamint az Önkormányzat és a TormaMed Kft. nevében Dr. 
Torma János háziorvos között létrejött feladat-ellátási szerződés aláírására. (16 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
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3. Előterjesztés a 14. számú felnőtt fogászati körzetben történő tartós helyettesítés 
tárgyában 
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
201/2013.(X.17.) határozata a 14. számú felnőtt fogászati körzetben történő tartós 
helyettesítésről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Dent-
Vill Kft. nevében Kocsis Sándor ügyvezető nyilatkozatát, mely szerint a 14. számú felnőtt 
fogorvosi körzet ellátását Dr. Spissák Zsuzsanna (pecsétszám: 39281) fogorvos látja el tartós 
helyettesként maximum 1 évig, vagy a praxis értékesítéséig. (17 igen) 
Felelős: Polgármester útján a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

4. Javaslat alapítványok támogatására  
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester  

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
202/2013.(X.17.) határozata alapítványok támogatásáról  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 
foglaltakat megtárgyalta és úgy dönt, hogy az alábbi alapítványok részesüljenek 
támogatásban: 

Alapítvány neve Javasolt támogatás összege 
Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért 780 000 Ft 
Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért 440 000 Ft 
Gyermekek Mosolyáért („Pro Risu Lene Puerorum”) 
Alapítvány 

100 000 Ft 

Magyar Keresztény Misszió Alapítvány 240 000 Ft 
Rex Kutyaotthon Alapítvány 351 656 Ft 
Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány 300 000 Ft 
Újpesti Helytörténeti Alapítvány 200 000 Ft 
Újpesti Keresztény Megújulási Alapítvány 100 000 Ft 
(17 igen) 
Felelős:Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester   
Határidő: 2013. november 15. 
 
 

5. Előterjesztés „Újpesti” név használatának engedélyezése tárgyában  
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző  
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Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Felhívja a Képviselő testület figyelmét, 
hogy a határozati javaslatban az szerepel, hogy a testület nem járul hozzá az Újpest név 
használatához. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
203/2013.(X.17.) határozata az „Újpesti” név használatának engedélyezéséről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá, 
hogy a Sportjegyek.hu Kft. Munkásotthon utca 10-12. szám alatti jegyirodája nevében az 
„Újpesti” név szerepeljen.(17 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Dr. Trippon Norbert 
Kérdése, hogy van-e valamilyen várospolitikai elv, ami mentén az Újpest név használatát 
engedélyezi az Önkormányzat, akár civil szervezeteknek, akár gazdálkodó szervezetek 
részére?   
 
Wintermantel Zsolt 
Az eddigi töretlen gyakorlat az, hogy a nem önkormányzati érdekeltségű gazdasági 
társaságoknál nemleges javaslatot szokott az előterjesztő a testület elé hozni. Az egyéb 
társadalmi és civil egyesületek tekintetében a Képviselő-testület mérlegelési jogkörébe 
tartozik a döntés.  
 
 

6. Egyebek 
 

Javaslat az „Újpest Gyermekeiért díj” nevének változtatására 
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésében elmondja, hogy Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő úr és Hladony 
Sándor képviselő úr egy indítvánnyal kereste meg, miszerint a hét végén boldoggá avatandó 
Sándor István részére állítsanak azzal is további emléket, hogy az ”Újpest Gyermekeiért” díjat 
a továbbiakban „Sándor István Újpest Gyermekeiért” díjra változtassa a testület. Az Újpesti 
Önkormányzatnál hagyomány, hogy a különböző díjakat arra méltó és érdemes emberekről 
nevezik el, ezért most egy elvi döntést fogad el a Képviselő-testület, és ez alapján a következő 
testületi ülésre elkészítik a szükséges rendeleti módosítást. Köszönti a testületi ülésen 
megjelent Dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő urat. Észrevétel nem lévén szavazásra 
teszi fel a határozati javaslatot.    
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
204/2013.(X.17.) határozata az „Újpest Gyermekeiért díj” nevének változtatására 
Újpest Képviselő-testülete Dr. Hollósi Antal és Hladony Sándor javaslatával egyetértve úgy 
dönt, hogy a Képviselő-testület 7/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelete alapján adható 
„Újpest Gyermekeiért Díj” elnevezését „Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj”-ra 
változtatja. (17 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: 2013. november 30. 
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Előterjesztés egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása 
tárgyában 
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel 
a határozati javaslatot.  
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
205/2013.(X.17.) határozata egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba 
adásáról 
A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
egyes állami ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adása eljárás során, kötelező 
közfeladatai ellátása érdekében a 70397, 70428/2, 73748 helyrajzi számú ingatlanokat a 
továbbiakban is tulajdonába kívánja venni. A 70102/0/A/1 helyrajzi számú, természetben az 
Erkel Gyula utca 7., és a 71424/0/A/8 helyrajzi számú, természetben az Árpád út 104. szám 
alatt található lakásokat az ingatlanokhoz kapcsolódó terhek ismeretében nem kívánja 
tulajdonába átvenni. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat nevében az 
ingyenes tulajdonszerzéshez szükséges nyilatkozatokat megtegye, szerződéseket megkösse. 
(17 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: folyamatos 
 
 
Wintermantel Zsolt 
Tájékoztatásként elmondja, hogy a testületi ülést követően egy bejárásra nyílik lehetőség az új 
uszoda területén, melynek során az uszoda vezetője tájékoztatást tart az uszoda kialakításáról, 
műszaki állapotáról. Az utazás fakultatív, telekocsi rendszerű.   
 
A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 
Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 206-207/2013. (X.17.) szám alatt hozott 
határozatokat. 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Tahon Róbert  
jegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 


