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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének            
2014. december 16-án (kedd) 18,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal   

(Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) Dísztermében tartott rendkívüli üléséről  
 
 
A képviselők közül jelen vannak:  

Bartók Béla   Jókay Attila   Pataki Gábor   
Belán Beatrix   Légrádi Péter   Rádi Attila    
Berényi Erzsébet  Nagy István    Renge Zsolt 
Dr. Dabous Fayez  Németh Edit Éva  Dr. Szabó Béla 
Hladony Sándor  Ozsváth Kálmán  Wintermantel Zsolt 
Jánszkyné Ulman Mária Pajor Tibor       

(17 fő)     
       
Az ülésre később érkezett: Perneczky László (18,06),  
 
Az ülésről távol van: Dr. Molnár Szabolcs, Dr. Trippon Norbert 
 
Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal): 

Dr. Varga Zalán aljegyző 
Dr. Dallos Andrea Jogi és Képviselői Iroda vezetője 
Szilágyi Arnold Gondnokságvezető 
Csernyánszkyné Római Aranka Informatikai Osztály  
Varga Gábor Informatikai Osztály 

 
Wintermantel Zsolt 
Megállapítja, hogy a testületi ülés határozatképes. Egyebek napirendi pontként kiosztásra 
került a nyílt üléshez kettő előterjesztés: Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság lekötött tartalék részbeni visszavonására és Előterjesztés 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására feladat-ellátási szerződés módosítása 
tárgyában. Ezen túlmenően Horváth Imre képviselő úr 2014. december 4-ei hatállyal 
lemondott képviselői mandátumáról, ezért kettő bizottságra vonatkozóan, ahol elnök illetve 
tag volt cserére érkezett indítvány, amit szintén az egyebek napirend keretében javasol 
tárgyalni. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a napirendet.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
210/2014.(XII.16.) határozata a napirendről 
A Képviselő-testület az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:  
 

1. Javaslat a gazdasági társaságok tisztségviselőit érintő változásokra 
 

2. Egyebek 
(17 igen) 
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1. Javaslat a gazdasági társaságok tisztségviselőit érintő változásokra 

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 
 
Wintermantel Zsolt 
Kiegészítésében elmondja, hogy az előterjesztés a FIDESZ és az Újpestért Egyesület javaslata 
alapján került megfogalmazásra. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatokat. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
211/2014.(XII.16.) határozata az ÉPÍT Zrt. tisztségviselőit érintő változásokról 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Észak-
pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  egyedüli 
részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 
 
1, az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  igazgatóságának tagjai közül Daróczi Lajost 2014. december 17.-ei 
hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg 2014. december 17. napjától kezdődően, 2019. 
november 7. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Észak-pesti Ingatlan- és 
Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  igazgatóságának tagjává Farkas 
Pétert. 
 
2, az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  felügyelő bizottságának tagjai közül Farkas Pétert 2014. december 17.-ei 
hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg 2014. december 17. napjától kezdődően, 2019. 
november 7. napjáig terjedő határozott időtartamra megválasztja az Észak-pesti Ingatlan- és 
Térségfejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság  felügyelő bizottságának tagjává 
Daróczi Lajost. 
 
3, utasítja az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság  igazgatóságát, 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, okiratok 
aláírására. (17 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
212/2014.(XII.16.) határozata az Újpesti Sajtó Kft. tisztségviselőit érintő változásokról  
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében eljárva 
úgy dönt, hogy 
 
1, az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 
bizottságának tagjai közül Kaiser Tamást 2014. december 17.-ei hatállyal visszahívja, ezzel 
egyidejűleg 2014. december 17. napjától kezdődően, 2019. november 7. napjáig terjedő 
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határozott időtartamra megválasztja az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának tagjává Bodnár Máriát. 
 
2, felhívja az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőit, 
hogy haladéktalanul tegyék 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, okiratok 
aláírására. (17 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
213/2014.(XII.16.) határozata az Újpest Városgondnokság Kft. tisztségviselőit érintő 
változásokról 
A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 
Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében 
eljárva úgy dönt, hogy 
 
1, az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 
bizottságának tagjai közül Kovács Norbertet 2014. december 17.-ei hatállyal visszahívja, 
ezzel egyidejűleg 2014. december 17. napjától kezdődően, 2019. november 7. napjáig terjedő 
határozott időtartamra megválasztja az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának tagjává Bartók Bélát. 
 
2, felkéri az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő 
bizottságát, hogy tagjai közül az elnökének válassza meg Bartók Bélát. 
 
3, felhívja az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű 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, okiratok 
aláírására. (17 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
214/2014.(XII.16.) határozata az UV Zrt. tisztségviselőit érintő változásokról 
A Képviselő-testület felhívja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság Igazgatóságát, hogy az UV Zrt. egyedüli tulajdonában lévő Újpesti Piac és 
Vásárcsarnok Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának tagjai közül Horányi 
Zsuzsannát haladéktalanul hívja vissza, egyben az Újpesti Piac és Vásárcsarnok Korlátolt 
Felelősségű Társaság felügyelő bizottságának tagjává – a többi taggal azonos határozott 
időtartamra – válassza meg Osváth Esztert. 
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti döntések végrehajtása érdekében 
szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, okiratok 
aláírására. (17 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: 30 nap 
 
Perneczky László képviselő úr 18,06 órakor megérkezett, így a testület létszáma 18 fő.  
 
 

2. Egyebek 
 
Bizottsági tagok cseréje 

 
Wintermantel Zsolt 
Amint már említette, Horváth Imre képviselő úr lemondott a mandátumáról, emiatt tagok 
delegálására van szükség, hogy az arányokat meg tudják tartani a bizottságokban.  
Az MSZP frakció javaslata, miszerint a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságban Horváth Imre 
elnök megüresedett helyére Dr. Trippon Norbertet delegálja elnöknek és a Káposztásmegyeri 
Településrészi Önkormányzatban Horváth Imre bizottsági tag megüresedett helyére Berényi 
Erzsébetet delegálja tagként. Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot.  
 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
215/2014.(XII.16.) határozata bizottsági tagcseréről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
MSZP frakció javaslatára:  

 a Népjóléti és Lakásügyi Bizottságban Horváth Imre elnök megüresedett helyére 
Dr. Trippon Norbertet delegálja. 

 a Káposztásmegyeri Településrészi Önkormányzatban Horváth Imre bizottsági 
tag megüresedett helyére Berényi Erzsébetet delegálja. 

(18 igen) 
Felelős: Polgármester 
Határidő: azonnal  
 

 
Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
lekötött tartalék részbeni visszavonására 
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 
Wintermantel Zsolt 
Az előterjesztőnek nincs kiegészítése, észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati 
javaslatot. 
 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 
216/2014.(XII.16.) határozata az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató KFT. lekötött 
tartalék részbeni visszavonásáról  
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
Önkormányzat, mint az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
egyedüli tagja a Társaság részére lekötött tartalékba adott pótbefizetésekből a tárgyévben 
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elszámolt értékcsökkenésnek megfelelő összeget, de 2014-ben maximum 20.000 eFt-ot 
visszavonja, s azt támogatásként folyósítja a Kft. részére. 
(16 igen, 2 tartózkodás)  
Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 
Határidő: azonnal 
 
 

Előterjesztés jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására feladat-ellátási 
szerződés módosítása tárgyában 
Előterjesztő: Nagy István 

 
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 
217/2014.(XII.16.) határozata feladat-ellátási szerződés módosításáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a 
jelzőrendszeres házi segítségnyújtás ellátására a Szociális és Gyermekvédelmi 
Főigazgatósággal 2015. december 31. napjáig kötendő feladat ellátási szerződés 
meghosszabbításához. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására. 
(18 igen) 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
Perneczky László 
Mi a helyzet a körgyűrű díjazásával? Azt olvasta az újságban, hogy Tarlós István megalázta a 
polgármestereket. Élő szóban szeretne tájékoztatást kapni. 
 
Wintermantel Zsolt 
Úgy gondolja, hogy sokkal fontosabb amit mond, azzal szemben amit gondolatként neki 
tulajdonítanak az újságok.  
Felhívja figyelmet arra, hogy a magyarországi gyorsforgalmi úthálózat díjszabásával 
kapcsolatban a Minisztériumnak van rendeletalkotási lehetősége. Képviselő úr tájékoztatása 
alapján ezzel kapcsolatban a szükséges információkat a sajtóból elolvasta. Valószínűleg azt is 
olvasta, hogy neki, mint polgármesternek, és mint közlekedésmérnöknek mi volt az 
álláspontja, ami azóta sem változott. A tegnapi nap folyamán Nagy István alpolgármester úr 
képviselte Újpestet a Főpolgármester úrnál lévő tárgyalásnál, mivel ő a Minisztériumban volt. 
Sem őt sem alpolgármester urat nem alázta meg senki.  
Annyi változás lehet a korábban bejelentett információkhoz képest, amit szintén megírt az 
újság, hogy nem lehetséges közigazgatási határon belül autópálya bevezető szakaszokat 
fizetősé tenni, mert ezt nem teszik lehetővé a jogszabályok. A jelenlegi terv szerint a Megyeri 
híd és az MO-s azon szakasza, ami egészen az M3-ig tart (a szomszéd kerület közepéig), nem 
tartozna a díjfizetős szakaszok közé.  
 
Perneczky László 
Az elkerülő szakasz megadóztatásával illetve arra kivetett díjfizetéssel kapcsolatban sajnos 
azt a tájékoztatást kapta, amire számított. Szomorúnak tartja, hogy erről sem történt 
semmiféle előzetes egyeztetés.  
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Wintermantel Zsolt 
Úgy gondolja, hogy szánjanak időt az ügyre. Szeretné hallani képviselő út álláspontját. Nem 
szeretné azzal elintézni, hogy „azt a tájékoztatást kapta, amire számított”. Sem ő, sem 
képviselő úr nincs döntéshozó pozícióban, így ebben a tekintetben álláspontja szerint, 
Perneczky úr maximálisan megkapta azt a tájékoztatást, amit a sajtó munkatársai már 
közvetítettek. Nincs eltitkolt információ, dilemmák vannak.  
 
Perneczky László 
Úgy gondolja, hogy az autópálya szakaszokon bevezetendő megyei 5.000 Ft-os díjazás 
önmagában nem lenne elvetendő dolog. Amennyiben az elkerülő szakaszokra is, amelyek a 
városok körül épültek, kivetnek 5.000 Ft-os díjat, ellene mutat mindannak, amire a körgyűrű 
való lenne. Különösen, ha kötelező jelleggel bevezetik a dugódíjat, a Hungária körút és az 
Árpád út magasságában forgalomnövekedésre lehet számítani.  
Véleménye szerint, ennek az lett volna az eljárás rendje, hogy legyen egy előzetes 
közlekedéstechnológiai és gazdasági hatásvizsgálat, aminek megalapozottsága nyomán 
születik majd egy döntés. Most az a benyomása, hogy a Parlamentben olyan döntés születet, 
ami költségvetési lyukakat próbál befoltozni több-kevesebb sikerrel, miközben azokkal a 
kerületekkel és a Főváros érintett lakosságával sem konzultáltak érdemben, vagy nagyon 
későn és nem látható olyan hatástanulmány, ami a körgyűrűre kivetett díj hatásait vizsgálná. 
Úgy gondolja, hogy akár egy elítélő határozatot is megérne ez az ügy Újpest részéről. A 
kérdése arra vonatkozott, hogy milyen előzetes konzultációkban volt módja részt venni az 
újpesti polgármesternek, azokon milyen álláspontot képviselt és milyen további lépések 
várhatók? Simán tudomásul vesszük, hogy a döntéshozók meghozták a döntésüket és nézzük?  
 
Wintermantel Zsolt 
Az álláspontját már elmondta, illetve megismerhette Pernecky úr a médiából az ügy minden 
részletét. Képviselő úr, költségvetési lyukak befoltozásáról beszél, ugyanakkor az előző 
mondatában megdicséri, hogy a megyei matrica jó dolog. Eddig, ha valaki 
Mosonmagyaróvárról Győrbe járt dolgozni az M1-es autópályán, akkor annak éves szinten 
45.000 Ft-ot kellett fizetni, míg a megyei matrica bevezetésével csak évi 5.000 Ft-ot. Mivel 
akár több százezer embernek kevesebbet kell fizetnie, és ebből kevesebb bevétel folyik be a 
költségvetésbe, erre azt mondani, hogy ez az egész onnan indult ki, hogy be kell tömködni a 
költségvetési lyukakat, téves álláspont és félreviszi a vitát.  
 
Megköszöni az Képviselő-testület egész éves munkáját, nehéz évet zártak le, négy 
választással, rengeteg kihívással. Mindenkinek áldott, békés karácsonyt és boldog új évet 
kíván. 
  
Az elnök az ülést 18,25 órakor bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 
 

Dr. Varga Zalán   
aljegyző 

Wintermantel Zsolt  
polgármester 

 
 


