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JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének            

2017. augusztus 9-én (csütörtök) 15,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal   

(Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) Dísztermében tartott rendkívüli üléséről 

 

A képviselők közül jelen vannak:  

Bartók Béla   Nagy István   Renge Zsolt  

Belán Beatrix   Dr. Molnár Szabolcs  Rádi Attila  

Dr. Barrel Zoltán  Németh Edit Éva  Dr. Szabó Béla 

Hladony Sándor  Ozsváth Kálmán  Wintermantel Zsolt 

Jánszkyné Ulman Mária Pajor Tibor     

Légrádi Péter   Perneczky László  

Jókay Attila   Pataki Gábor    

(18 fő) 

 

Az ülésre később érkezett: -  

 

Az ülésről távol van: Berényi Erzsébet, Dr. Dabous Fayez, Dr. Trippon Norbert, 

 

Jelen  vannak (részben tanácskozási joggal):  

Dr. Tahon Róbert jegyző 

Dr. Varga Zalán aljegyző 

Dr. Vitáris Edit nemzetiségi referens  

Dr. Kappel Patrícia referens 

Szilágyi Arnold Gondnokságvezető 

Varga Gábor Informatikai Osztály vezetője  

 

Wintermantel Zsolt 

Köszönti a testület tagjait és megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes. A 

helyszínen kiosztásra került „Javaslat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosítására” előterjesztést az Egyebek napirendhez javasolja besorolni. 

Észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a módosított napirendet. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének  

150/2017.(VIII.09.) határozata a napirendről 

1. Előterjesztés kapitányságvezetői kinevezés véleményezése tárgyában 

 

2. Egyebek 

(18 igen) 

 

 

1. Előterjesztés kapitányságvezetői kinevezés véleményezése tárgyában 

Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester 

 

Wintermantel Zsolt 

Köszönti az ülésen megjelent Buchwald Milán megbízott kapitányságvezető urat.  Elmondja, 

a rendkívüli ülés összehívásának oka, hogy Budapest Rendőrfőkapitánya, Bucsek Gábor 

rendőr vezérőrnagy úr a legutóbbi testületi ülés után érkezett levélben azt kérte, hogy a 

Képviselő-testület a BRFK IV. kerület Újpest Rendőrkapitányság kapitányságvezetői 
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kinevezéséről nyilvánítson véleményt. Buchwald Milán megbízott rendőrkapitányi megbízása 

2017. szeptember 1-vel lejár. A vonatkozó törvény alapján a helyi rendőri szerv vezetőjének, 

jelen esetben Buchwald Milán megbízott kapitányságvezető úr végleges kinevezését 

megelőzően a jogkör gyakorlója kikéri az illetékes Önkormányzat Képviselő-testületének a 

véleményét. A fentiekre tekintettel kérték, hogy a testület sürgősséggel tárgyalja az ügyet. 

Javasolja, hogy támogassa a Képviselő-testület, a már jól ismert megbízott kapitányságvezető 

kinevezését.  

 

Buchwald Milán 

Elmondja, hogy 2016. szeptember 1-től kapta a megbízást az Újpesti Rendőrkapitányság 

vezetésére. Számára nagyon nagy megtiszteltetés, hogy az Újpesti Rendőrkapitányságot 

vezetheti, tekintettel arra, hogy emlékeiben a kapitányság mindig úgy élt, hogy ott kiváló 

szakemberek dolgoznak, kiváló eredményeket érnek el, kiváló társadalmi kapcsolatokkal 

rendelkeznek és élvezik az Önkormányzat Képviselő-testületének mind anyagi, mind erkölcsi 

támogatását, ami elengedhetetlenül szükséges az eredményes munkavégzéshez. Mindemellett 

nagyon nagy teher és kihívás is volt számára, hogy ezeket a kiváló eredményeket és jó 

társadalmi kapcsolatokat a jövőben is fenntartsa. Úgy gondolja, hogy akkor tudnak 

megfelelően működni, ha társadalom minden rétegét elérik, mindenkivel tartják a kapcsolatot, 

hiszen a közbiztonság nem csak a rendőrség feladata, annak ellenére, hogy jelentős szerepet 

vállal belőle, hanem mindenkié. Az elmúlt egy évben sikerült a közbiztonságot tovább 

javítani és elmondható, hogy a súlyponti bűncselekmények terén további csökkenés 

tapasztalható. Amennyiben a kinevezésére sor kerül, és azt a Képviselő-testület támogatja, 

akkor a további célja, hogy az eddig elért eredményeket és kapcsolatokat a jövőben is tovább 

szélesítsék és szépítsék.  

 

Belán Beatrix 

Elmondja, egy aktuális esemény az újpesti közvéleményt lázban tartja és tudja, hogy 

folyamatban lévő ügyről van szó, ezért azt szeretné, hogy annyi információt kapjanak róla, 

amit az ügy megenged. A médiából tájékozódott, de szeretne konkrét, objektív tényeket 

ismerni az esettel kapcsolatban, hiszen úgy gondolja, hogy ez olyan ügy, ami a jelen napirend 

kapcsán képviselőként a döntését befolyásolja.   

 

Perneczky László  
Kinevezés véleményezésekor nem szoktak aktuális ügyekkel foglalkozni, de álláspontja 

szerint a pár nappal ezelőtti eset miatt ez a kinevezés nagyon furcsán jött ki. Általánosságban 

szeretné kérdezni, hogy tervez-e rendőrkapitány úr képzést, vagy bármilyen megoldást arra, 

ami a hasonló eseteknek az elejét veszi?  

 

Wintermantel Zsolt 

Folyamatban lévő ügyről van szó és úgy gondolja, a kapitányságvezetői kinevezésnek nincs 

összefüggése az említett esettel. Kapitányságvezető úrral már augusztus 2-án beszéltek arról, 

hogy mivel szeptember 1-vel szeretnék őt véglegesíteni, ezért a Képviselő-testület 

véleményező jogköre miatt, rendkívüli ülést kell összehívni. Az ominózus ügy ezt követően 

történt és semmi köze a kettőnek egymáshoz. A mai napon beszélt Bucsek Gábor Budapest 

Rendőrfőkapitányával, aki elmondta, hogy töretlen a bizalom a rendőrkapitányság vezető úr 

iránt és semmilyen tekintetben nem térnek el attól a szándéktól, amivel korábban a levelükben 

megkeresték az Önkormányzatot, miszerint kérik a Képviselő-testület véleményét a 

kinevezéshez. Sajnálja, hogy felelős újpesti képviselők kizárólag a sajtóból kívánnak 

tájékozódni, politikai szenzációhajhászásnak tartja a hozzászólásokat. 
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Buchwald Milán 

Elmondja, hogy az említett üggyel kapcsolatban bármilyen kérdéssel a BRFK 

Kommunikációs Osztályához kell fordulni. Nem sokkal ezelőtt a sajtóban megjelent egy 

újabb hír, amiben szerepelt, hogy a férfi halálát szívroham okozta. Bízik abban, hogy az 

üggyel kapcsolatban hamarosan minden részlet tisztázásra kerül és mindenki számára fény 

derül arra, hogy valójában mi történt.  

A kollégák képzésével kapcsolatban elmondja, hogy folyamatos képzést kapnak mind 

intézkedés taktikából, mind kommunikációból, még mentálhigiénés szakterülettel 

kapcsolatban is.  

 

Perneczky László 

Megköszöni a választ és elmondja, sem Belán Beatrix képviselő asszony, sem saját maga nem 

próbált konkrétan az ügyről tájékozódni, hiszen tudják, hogy folyamatban lévő ügyről van 

szó. Álláspontja szerint, ha valami most ennyire aktuális és arra semmilyen módon nem 

reagálnak az, legalább annyira felelőtlen. Úgy gondolja, lehetőséget kívántak adni mind a 

ketten, kapitány úrnak arra, hogy két szót mondhasson az ügyről és kerüljön a jegyzőkönyvbe, 

hogy ezt az esetet a maga helyén fogja kezelni. Ennyi történt és ez nem „politikai 

tőkekovácsolás”. 

 

Nagy István 
Hozzászólásában elmondja, hogy a kapitány úr kinevezéséről van szó és térjenek vissza a 

napirendre. Álláspontja szerint mivel a szerencsétlen eset és a kapitányságvezetői kinevezés 

nagyon közel esik egymáshoz, óhatatlanul felmerülnek ezzel kapcsolatban kérdések. Úgy 

gondolja, hogy ezt tisztázták az ülésen és folytassák a kinevezés véleményezésével.  

 

Wintermantel Zsolt 

Úgy gondolja, nem volt helye itt a testületi ülésen a kapitányságvezetői kinevezéssel 

kapcsolatban ezeknek a kérdéseknek. Kapitányságvezető úr itt volt az ülés előtt, bárki 

magánemberként és képviselőként is megtehette volna, hogy az elhangzott kérdésekkel 

megkeresi.  

Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének  

151/2017.(VIII.09.) határozata kapitányságvezetői kinevezés véleményezéséről 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztést 

megtárgyalta, és az 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményező 

jogkörében eljárva, egyetért Buchwald Milán rendőr őrnagynak a BRFK IV. kerületi 

Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásba történő kinevezésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a nyilatkozat kiadására. 

(15 igen, 3 tartózkodással elfogadva) 

Határidő: 2017. szeptember 15. 

Felelős: Polgármester 

 

Gratulál a rendőrkapitány úrnak és a képviselő-testületi döntésről tájékoztatni fogja a 

Budapesti Rendőrfőkapitány urat. 
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2. Egyebek 

 

Javaslat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének módosítására 

Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester 

 

Wintermantel Zsolt 

Az előterjesztő nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Az Újpesti Városháza déli udvarának 

felújítását közcélú használatra szeretné megnyitni az Önkormányzat és ezzel kapcsolatban 

felújítási munkálatokat kell végezni, ennek értelmében kell módosítani a közbeszerzési tervet.  

 

Perneczky László 

Kérdése, hogy mi fog történni a déli udvarban? 

 

Rádi Attila 

Egy pályázatot adott be az Önkormányzat a fővárosi védettségű épületekre vonatkozóan, ami 

arról szól, hogy az udvart rendbe lehet tenni. Rövidtávon egy ajtó nyílik az udvarra, ami 

alkalmas lesz arra, hogy azon keresztül jussanak ki az udvarra ne a kis ajtón. Felmerültek 

olyan lehetőségek, hogy befedik az épület udvarát, de ez nehézkes, mivel a pincében éttermet 

nyitottak, és a vészventillátoroknak az udvarra, és van a kivezetése megoldva, illetve a 

kémény lebontása is szóba került, de nem kerül rá sor. Az udvar egész belső homlokzata meg 

fog újulni és lehetőség lesz arra, hogy ott rendezvényeket, például kiállításokat tartsanak.  

 

Wintermantel Zsolt 

Több észrevétel nem lévén szavazásra teszi fel a határozati javaslatot. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének  

152/2017.(VIII.09.) határozata az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési tervének 

módosításáráról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező Budapest 

Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2017. évi módosított Közbeszerzési Tervét 

elfogadja. (14 igen, 4 tartózkodással elfogadva) 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Wintermantel Zsolt 

Felhívja a figyelmet arra, hogy hamarosan kezdődik az immár hagyományos Újpesti 

Városnapok rendezvénysorozat és jelzi, hogy Csíkszentgyörgyi testvérdelegáció az idei évben 

is tiszteletét teszi a rendezvényen. 

Érdemes olvasgatni a kínálatot, most is nagyszerű programok lesznek.  

 

Az elnök az ülést 15,25 órakor bezárja. 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Dr. Tahon Róbert  

jegyző 

Wintermantel Zsolt  

polgármester 

 


