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K I V O N A T 

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

2020. január 30-án (csütörtök) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal   

(Budapest, IV. ker. István út 14. II. em.) Dísztermében tartott ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

8/2020.(I.30.)határozata a napirendről 
Nyílt ülés: 

1. Javaslat intézményvezetői kinevezésre  

 

2. Javaslat az újpesti nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatára 

 

3. Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére  

 

4. Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 

5. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

2020. évi munkatervére  

 

6. Javaslat Újpest polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyására 

 

7. Javaslat a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosítás 3.0 kezdeményezésével és 

ehhez kapcsolódó módosítás indításával kapcsolatos döntésre 

 

8. Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

 

9. Javaslat Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének a fás 

szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

 

10. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati 

rendeletének módosítására 

 

11. Előterjesztés az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft 2020. évi szakmai programjáról a 

Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott egyszeri támogatás felhasználása 

tárgyában 
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12. Javaslat a Máthé Medicare Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában 

 

13. Javaslat praxisjog átadás tárgyában, a Sanita Kft. képviseletében Dr. Gallik Rita 

háziorvos és a Medorus Kft. képviseletében Dr. Körtvélyessy Mónika háziorvos között 

 

14. Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában, a 9-MED Orvosi és Szolgáltató 

Kft. nevében Dr. Mezősi Andrea felnőtt háziorvossal, helyettes orvosok rendelésének 

engedélyezése 

 

15. Javaslat a Dr. Buda Borbála háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő 

ellátása tárgyában  

 

16. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

17. Egyebek 

 

Zárt ülés: 

18. Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete és 

Budapest Főváros Kormányhivatala között az építésügyi feladatok ellátásának biztosítása 

érdekében kötendő megállapodás megkötésére 

 

19. Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése 

(20 igen, elfogadva) 

 

 

1. Javaslat intézményvezetői kinevezésre  

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

9/2020.(I.30.)határozata intézményvezetői kinevezésről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Nyár Óvoda vezetői teendőinek ellátásával Pedagógus 

II/10. fokozat közalkalmazotti besorolással 2020.08.01-től  2025.07.31-ig terjedő időtartamra 

Dr. Altner Editet bízza meg. 

Felelős:  Polgármester az illetékes Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

(20 igen, elfogadva) 

 

2. Javaslat az újpesti nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatára 

Előterjesztő: Dr. Dallos Andrea jegyző 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2020.(I.30.)határozata a helyi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési 

megállapodások felülvizsgálatáról 
 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdése alapján felülvizsgálta a 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata által helyi nemzetiségi 

önkormányzatokkal kötött és a 167/2019. (XI.28.) számú határozattal elfogadott 

Együttműködési megállapodásokat, és azokat nem kívánja módosítani. 
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2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 

Polgármestert, hogy a helyi nemzetiségi önkormányzatok elnökeit értesítse a Képviselő-

testület döntéséről. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2020. január 31. 

(21 igen, elfogadva) 

 

 

3. Javaslat a 2020. évi igazgatási szünet elrendelésére  

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a 2020. 

évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020. (……) 

önkormányzati rendeletét. (21 igen) 

Felelős: polgármester 

Határidő:15 nap 

(21 igen, elfogadva) 

 

 

4. Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

A Képviselő-testület elfogadja a közterületek használatáról és rendjéről szóló 7/2014. (II.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (……) 

önkormányzati rendeletét. 

Felelős: polgármester 

Határidő:15 nap 

(19 igen, 1 nem, 1 tartózkodás, elfogadva) 

 

 

5. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének 2020. évi munkatervére  

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2020.(I.30.)határozata  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta 2020. évi 

munkatervét, és azt az előterjesztés mellékletében foglaltak szerint elfogadja. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

(21 igen, elfogadva) 

 

 

6. Javaslat Újpest polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyására 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2020.(I.30.)határozata Újpest polgármestere 2020. évi szabadságolási ütemtervének 

jóváhagyásáról 

A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesterének 2020. évi 

szabadság ütemezését.  

Felelős: polgármester  

Határidő: folyamatos  

(21 igen, elfogadva) 

 

 

7. Javaslat a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosítás 3.0 kezdeményezésével 

és ehhez kapcsolódó módosítás indításával kapcsolatos döntésre 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2020.(I.30.)határozata a Fővárosi Településszerkezeti Terv, és a Fővárosi Rendezési 

Szabályzat, valamint a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti, 76512/544 hrsz-ú ingatlant 

érintő módosításának indításával kapcsolatban 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának a Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

kialakult 76512/544 hrsz-ú ingatlant érintően: 

1. az új kialakult telek városszerkezeti, morfológiai és városképi illeszkedésének 

megteremtése érdekében szükségessé válik a hatályos fővárosi és kerületi 

településrendezési tervek szerinti előírások felülvizsgálata és módosítása; ezért 

2. kezdeményezi a fővárosi TSZT és az FRSZ, valamint a KÉSZ eseti módosítását, és 

3. felhatalmazza a Polgármestert a fővárosi TSZT és FRSZ, valamint a KÉSZ eseti 

módosításával kapcsolatos szerződések, megállapodások aláírására, a TSZT és FRSZ 

eseti módosítása terveztetésének megindítására és a véleményeztetésre és jóváhagyás 

előterjesztésére történő Fővárosi Önkormányzati megküldésre, továbbá  

4. a fővárosi településrendezési eszközök jóváhagyását követően felkéri a Polgármestert az 

új fővárosi településrendezési eszközökben foglaltak figyelembevételével az ingatlan 

területére egy KÉSZ módosítás elkészíttetésére; 

5. felkéri a Polgármestert a KÉSZ módosítás véleményeztetésére és a véleményeztetés 

zárásának előterjesztésére a településfejlesztési koncepcióról, az integrált 

településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, 

valamint Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének a 

partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 11/2017. (IV. 28.) önkormányzati rendeletben 

foglaltak alapján; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2020. évi költségvetésben 3.800.000,- Ft 

összeget terveztessen be a pénzügyi fedezet biztosításhoz szükséges előirányzatra, a 

Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosítás 3.0  elkészítési feladatok költségére 

(előzetes kötelezettségvállalásként). 

Felelős:  polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos (1-5 döntésre) 

2020. február 28. (a fedezet biztosítására) 

(15 igen, 6 nem, elfogadva) 

 

8. Javaslat az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítására 

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2020.(I.30.)határozata  a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 

Közbeszerzési Szabályzatának módosításáról   

 

I. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzatát az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

A Közbeszerzési Szabályzat II. 2.3. pont 3. bekezdésének helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Ajánlatkérőnél az EKR-ben „superuser” szerepkörre, egyben ajánlatkérő nevében eljárni a 

Gazdaságért, Költségvetésért, Városüzemeltetésért és Projektmenedzsmentért felelős 

alpolgármester és – a megbízási szerződésében foglaltak alapján – az Ajánlatkérő felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadója jogosult.” 

 

A Közbeszerzési Szabályzat II. 2.3. pont 9. (utolsó) bekezdésének helyébe az alábbi 

rendelkezés lép: 
„Az EKR-ben valamely jogosultsággal rendelkező személy, Ajánlatkérőnél fennálló jogviszonya 

bármely okból történő megszűnését követően haladéktalanul köteles írásban kezdeményezni 

Ajánlatkérő tekintetében az EKR jogosultsága törlését a Gazdaságért, Költségvetésért, 

Városüzemeltetésért és Projektmenedzsmentért felelős alpolgármesternél.” 

 

A Közbeszerzési Szabályzat II. 8. pont 6. bekezdése az alábbiak szerint módosul: 

„A Közbeszerzési Döntéshozó Testület üléseit az elnök hívja össze és vezeti. A Közbeszerzési 

Döntéshozó Testület összehívására a közbeszerzési eljárás által megkívánt határidők megfelelő 

figyelembevételével kell sort keríteni. A Közbeszerzési Döntéshozó Testület Tagja köteles a 

Közbeszerzési Döntéshozó Testület valamennyi ülésén részt venni. A Közbeszerzési Döntéshozó 

Testület határozatképes, ha legalább négy tagja jelen van. A Közbeszerzési Döntéshozó Testület 

minden tagjának egy szavazata van, döntéseit egyszerű szótöbbséggel – név szerinti szavazással 

– hozza meg.” 

 

A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. a) pont helyébe az alábbi szövegrész kerül: 

„Az ajánlatkérő által lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Közbeszerzési Döntőbizottságnál 

(vagy az általa) kezdeményezett jogorvoslati kérelem esetén, annak tudomására jutását követően, 

a közbeszerzésért felelős személy – távollétében megbízottja – haladéktalanul, de legkésőbb 2 

munkanapon belül köteles arról a Polgármestert tájékoztatni. Ez esetben a közbeszerzési 

szakértelemmel rendelkező személy köteles a Jegyzőt (vagy a megbízott felelős akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót) haladéktalanul írásban megkeresni, és az eljárás további 

szakaszába történő bevonás céljából részére a szükséges dokumentumokat rendelkezésre 

bocsátani.” 

 

A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. b) pont az alábbiak szerint módosul: 

„A Közbeszerzési Döntőbizottság értesítésében megjelölt, az észrevételek megadására nyitva 

álló határidőn belül a Jegyző vagy a megbízott felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

állítja össze, és küldi meg az adott közbeszerzéssel kapcsolatos észrevételeket a Közbeszerzési 

Döntőbizottság részére. A Jegyző közbeszerzésekkel kapcsolatos bármely feladatának 

végrehajtása érdekében az adott közbeszerzésben közreműködő bármely személy köteles a 

Jegyző által kért bármely okiratot, iratot vagy információt haladéktalanul megadni.” 

 

A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. c) pont a következőkre változik: 
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„A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt az ajánlatkérő képviseletében a Polgármesteri Hivatal 

jogi feladatokat ellátó szervezeti egysége és/vagy az Önkormányzat által megbízott felelős 

akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó jár el.” 

 

A Közbeszerzési Szabályzat IV. 1. d) pont az alábbiak szerint módosul: 
„A Közbeszerzési Döntőbizottság kedvezőtlen döntését követően esetlegesen szükséges bírósági 

eljárásban a Jegyző a döntőbizottsági határozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül 

írásban döntési javaslatot készít és terjeszt a Polgármester elé. A bírósági eljárásban a 

közbeszerzőt a Polgármesteri Hivatal jogi feladatokat ellátó szervezeti egysége képviseli. A 

jogorvoslati eljárás során a képviselet ellátása érdekében a Jegyző javaslatára, a Polgármester 

jóváhagyása mellett, a Közbeszerző nevében megbízott Ügyvéd is eljárhat.” 

 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. 

 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

(21 igen elfogadva) 

 

 

9. Javaslat Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 

A Képviselő-testület elfogadja a fás szárú növények helyi védelméről szóló 30/2018. (XI.12.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020. (……) 

önkormányzati rendeletét.  

Felelős: polgármester  

Határidő: 15 nap 

(21 igen, elfogadva) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2020.(I.30.)határozata a fás szárú növények visszapótlásáról 

A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy az Önkormányzat  

– az önkormányzati tulajdonú közterületi ingatlanokon csak a fás szárú növények helyi 

védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben hajtja végre fás szárú 

növény kivágását az Önkormányzat erre kijelölt szerve és  

– az önkormányzati tulajdonú közterületi ingatlanokon kivágott fás szárú növény esetében a fás 

szárú növények helyi védelméről szóló önkormányzati rendeletben meghatározott mértékben 

tesz eleget a fapótlási kötelezettségnek azzal, hogy a pótlási kötelezettség mértékének 

meghatározásánál az egy helyrajzi számú ingatlanon egy naptári évben kivágott valamennyi fás 

szárú növényt egybe kell számítani. 

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

(21 igen, elfogadva) 

 

 

10. Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének egyes közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) 

önkormányzati rendeletének módosítására 
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Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

 

A Képviselő-testület elfogadja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata az egyes 

közösségi célú önkormányzati támogatásokról szóló 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (……) önkormányzati rendeletét. 

Felelős: polgármester  

Határidő: 15 nap 

(17 igen, 4 tartózkodás, elfogadva) 

 

 

11. Előterjesztés az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft 2020. évi szakmai programjáról 

a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott egyszeri támogatás 

felhasználása tárgyában 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2020.(I.30.)határozata az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft 2020. évi szakmai 

programjáról a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nyújtott egyszeri támogatás 

felhasználásáról   
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. 2020. évi szakmai tervét, szakmai programját az Újpesti 

Szakrendelő működéséről, fejlesztéséről és strukturális átalakításáról elfogadja. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

(21 igen, elfogadva) 

 

 

12. Javaslat a Máthé Medicare Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítása 

tárgyában 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2020.(I.30.)határozata a Máthé Medicare Kft. feladat-ellátási szerződésének 

módosításáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megerősíti és támogatja 

a Népjóléti és Lakásügyi Bizottság által tárgyalt és elfogadott székhelyváltozás miatt történő 

feladat-ellátási szerződésmódosítást a Máthé Medicare Kft. esetében. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 

 

 

13. Javaslat praxisjog átadás tárgyában, a Sanita Kft. képviseletében Dr. Gallik Rita 

háziorvos és a Medorus Kft. képviseletében Dr. Körtvélyessy Mónika háziorvos 

között 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2020.(I.30.)határozata praxisjog átadásról 
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1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

hozzájárul 2020. március 31. napjával a Sanita Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 

képviseletében Dr. Gallik Rita háziorvossal, 2013. november 25. napján kötött feladat-

ellátási szerződés, közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez. 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2020. április 1. napjától a Medorus Kft. nevében Dr. Körtvélyessy Mónika felnőtt 

háziorvossal (pecsétszám: 56339) a 26. számú felnőtt háziorvosi körzetben ellátási 

kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására feladat ellátási szerződést 

köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződések aláírására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

3. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy Dr. Gallik Rita távolléte esetén, rendelési időben Budapest IV. ker. Liszt Ferenc 

utca 23/b. szám alatti orvosi rendelőben Dr. Körtvélyesi Mónika háziorvos (pecsétszán: 

56339) látja el a helyettesítést. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

(19 igen, 1 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 

 

 

14. Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában, a 9-MED Orvosi és 

Szolgáltató Kft. nevében Dr. Mezősi Andrea felnőtt háziorvossal, helyettes orvosok 

rendelésének engedélyezése 

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2020.(I.30.)határozata feladat-ellátási szerződés megkötéséről 
1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2020. február 1. napjától a 9-MED Orvosi és Szolgáltató Kft. nevében Dr. Mezősi 

Andrea felnőtt háziorvossal (pecsétszám: 57880) a 40. számú felnőtt háziorvosi 

körzetben ellátási kötelezettséggel járó felnőtt háziorvosi tevékenység ellátására feladat 

ellátási szerződést köt. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Önkormányzat és a 9-MED Orvosi és 

Szolgáltató Kft. nevében eljáró Dr. Mezősi Andrea háziorvos között létrejövő feladat-ellátási 

szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

2. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 

hogy Dr. Mezősi Andrea távolléte esetén, rendelési időben Budapest IV. ker. Pozsonyi u. 

21-23. sz. alatti orvosi rendelőben Dr. Urbán Ildikó belgyógyász (pecsétszán: 51860) és 

Dr. Tóth Mária (pecsétszám: 53411) orvosok látják el a helyettesítést. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

(19 igen, 1 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 
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15. Javaslat a Dr. Buda Borbála háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés közös 

megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő 

ellátása tárgyában  

Előterjesztő: Kanász-Nagy Máté alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2020.(I.30.)határozata a Dr. Buda Borbála háziorvossal kötött feladat-ellátási szerződés 

közös megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő 

ellátásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Radvány-Med Kft. ügyvezetőjével Dr. Buda Borbálával a 14. számú háziorvosi körzet 

működtetésére, 2013. november 28. napjától határozatlan időre kötött feladat-ellátási szerződést 

közös megegyezéssel, 2020. január 1.-i hatállyal megszűnteti.  

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 

 

16. Tájékoztatás lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2020.(I.30.)határozata lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

előterjesztés szerinti, 2020. január 30-i lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

(19 igen, 1 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 

 

 

17. Egyebek 

 

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. ügyvezető személyi 

alapbérének módosítására 

Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

22/2020.(I.30.)határozata 
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 ügyvezető havi személyi alapbérét bruttó 814.000 Ft-ban határozza meg 2020. 

február 1. napjától. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az ügyvezető munkaszerződése 

módosításának aláírására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap 

(19 igen, 1 nem, 1 távol, elfogadva) 
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Az újpesti szurkolótábor melletti erkölcsi kiállásról 

Előterjesztő: Szabó Balázs önkormányzati képviselő 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

23/2020.(I.30.)határozata 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

kifejezi erkölcsi támogatását az Újpest szurkolótábora felé, egyúttal üdvözli azt az örömteli 

tényt, hogy az Újpest-tábor szervezett szurkolói csoportjai újra együtt állnak ki. 

Újpest Önkormányzata ugyancsak üdvözli és támogatja a 2020. február 8-ra tervezett szurkolói 

demonstrációt is, egyben kéri a szurkolókat a békés és kulturált demonstráció lebonyolítására és 

a jogszabályok betartására.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 (18 igen, 2 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 

 

 

KT SZMSZ módosítás 

Előterjesztő: Déri Tibor polgármester 

 

A Képviselő-testület elfogadja a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. (X. 30.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel megalkotja Budapest 

Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2020. (…………..) 

önkormányzati rendeletét.  
Felelős: polgármester, kihirdetés tekintetében a jegyző 

Határidő: 15 napon belül 

(20 igen, 1 távol, elfogadva) 

 

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének 144/2019.(X.30.) számú határozatának módosítására  

Előterjesztő: Bedő Katalin alpolgármester 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

24/2020.(I.30.)határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

Képviselő-testületének 144/2019.(X.30.) számú határozat módosításáról 

 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az Újpesti 

Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja, 

jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a társaság ügyvezetőjévé 2019. október 31. napjától 

kezdődően, 5 éves határozott időtartamra megválasztott Belán Beatrix (szül.: Budapest, 

1972. 10. 27, lakóhely: 1152 Budapest Kinizsi utca 143., anyja neve: Koczkás Klára) az 

ügyvezetői tevékenységét 2020. január 31. napjától munkaviszony keretében látja el, a 

határozat további rendelkezései nem változnak. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a fenti módosító döntés végrehajtása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére és a szükséges jognyilatkozatok kiadására, 

az esetlegesen szükséges alapító okirat módosítás, és egyéb okiratok aláírására. 

Felelős:  Polgármester 

Határidő: azonnal 

(18 igen, 2 nem szavazott, 1 távol, elfogadva) 
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A továbbiakban a Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatja munkáját. 

Zárt ülés keretében a Képviselő-testület 25-26/2020.(I.30.) szám alatt hozott határozatokat. 

 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr. Dallos Andrea sk. 

jegyző 

Déri Tibor sk. 

polgármester 

 

 

A kivonat hiteles 

Budapest, 2020. január 31. 

………………………………. 

 


