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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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) c.) pontja alapján tájékoztatóként 

tárgyalja. 

 

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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1. „Javaslat a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2020. 

évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet véleményezésére” tárgyú előterjesztés 

keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2020. 

(I.23.) számú határozatával úgy döntött, hogy 

 

a) a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet a Fővárosi Közgyűlésnek 

elfogadásra javasolja. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 23. 

 

b) felkéri a polgármestert, hogy a 2020. évi forrásmegosztásról szóló rendelettervezet 

véleményezésére vonatkozó határozatot küldje meg a Fővárosi Önkormányzat részére. 

 

Felelős: polgármester az ágazatért felelős alpolgármester útján  

Határidő: megküldésre 2020. január 24. 

(20 igen, elfogadva) 

 

A rendelettervezet véleményezésére vonatkozó határozat a Fővárosi Önkormányzat részére 

2020. január 24. napján megküldésre került. 

 

2. „Előterjesztés a Nyár utcai óvoda felújítás utáni bútorbeszerzésével kapcsolatos előzetes 

kötelezettségvállalás tárgyában” tárgyú napirendi pont keretében Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 4/2020. (I.23.) számú határozatával úgy 

döntött, hogy a Nyár Óvoda (1042 Budapest, Nyár utca 14.) felújítás utáni bútorbeszerzési 

kiadásaira 1.449.556 Ft + ÁFA összegű előirányzatot biztosít. Felkéri a polgármestert, hogy 

az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe terveztesse be a pénzügyi fedezet biztosításához 

szükséges előirányzatokat. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2020. január 23. (döntésre) 

    2020. február 28. (a fedezet biztosítására) 

(20 igen, elfogadva) 

 

Az előirányzott összegnek a költségvetésbe történő betervezéséről való döntésre 

előreláthatólag 2020. február 28. napján került sor. 

 

3. „Előzetes kötelezettségvállalás a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalánál dolgozó köztisztviselők illetményeltérítésének biztosításáról” 

tárgyú napirendi pont keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete az 5/2020. (I.23.) számú határozatával úgy döntött, hogy: 

 

a) előzetes kötelezettséget vállal a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselői 2020. évi 

illetményeltérítésének a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

133. § (3) bekezdése alapján történő biztosítására, a 2020. évi költségvetésben 

3.055.000 Ft összegben (ebből: személyi juttatás 2.600.000 Ft, a munkáltatókat terhelő 

járulékok 455.000 Ft). 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

b) felkéri a polgármestert, gondoskodjon arról, hogy a jelen döntés pénzügyi fedezete a 2020. 

évi költségvetésben előirányzásra kerüljön. 

 

Felelős: polgármester az ágazatért felelős alpolgármester útján  

Határidő: 2020. február 28. 

(20 igen, elfogadva) 

 

Az előirányzott összegnek a költségvetésbe történő betervezéséről való döntésre sor került. 

 

4. „Javaslat a Káposztásmegyer lakótelep KÉSZ eseti módosítás 3.0 kezdeményezésével és 

ehhez kapcsolódó módosítás indításával kapcsolatos döntésre” tárgyú napirendi pont 

keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 13/2020. 

(I.30.) számú határozatával úgy döntött, 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). 

7.  

Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos (1-5 döntésre) 

    2020. február 28. (a fedezet biztosítására) 

(15 igen, 6 nem, elfogadva) 

 

Az ÖKT döntésnek megfelelően a Főépítészi Iroda a terveztetésre meghívásos ajánlatkérést 

folytatott le, melynek során 2020. február 5-én három cégtől kért be árajánlatot. Az egyik 

meghívott cég jelezte, hogy a felkérésnek nem áll módjában eleget tenni, a másik két cégtől 

2020. február 17-én egy-egy árajánlat érkezett. Az ajánlatok elbírálása és a nyertes ajánlattevő 

kiválasztása jelenleg folyamatban van. A nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötés tervezett 

időpontja – a költségvetés elfogadását követően – 2020. március eleje, melyet követően 

kezdődhet meg a tervezés és a véleményeztetés. 
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5. Javaslat a Máthé Medicare Kft. feladat-ellátási szerződésének módosítása tárgyában” 

tárgyú napirendi pont keretében a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testületének 17/2020. (I.30.) határozatával úgy döntött, hogy 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) 

 

A Máthé Medicare Kft.-vel a feladat-ellátási szerződés megkötése jelenleg folyamatban van. 

 

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

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

tárgyú napirend keretében  

 

a) a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 18/2020. 

(I.30.) számú határozatával úgy döntött, 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. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Képviselő-testülete úgy döntött továbbá, 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 

felhatalmazta a Polgármestert a szerződések aláírására. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

b) 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. Körtvélyessy 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) 

 

A helyettesítéssel kapcsolatos nyilatkozat 2020. február 3. napján kiadásra került, a feladat-

ellátási szerződés megkötése jelenlg folyamatban van.  

7. „Javaslat feladat-ellátási szerződés megkötése tárgyában a 9-MED Orvosi és Szolgáltató 

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

engedélyezése” tárgyú napirendi pont keretében  

 

a) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a 19/2020. 

(I.30.) számú határozatával úgy döntött, 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 
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Képviselő-testület felhatalmazta 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 

 

b) 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) 

 

A helyettesítéssel kapcsolatos nyilatkozat 2020. február 5. napján kiadásra került. A 

feladat-ellátási szerződés módosítása jelenleg folyamatban van. 

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

megegyezéssel történő megszüntetése, valamint a körzet helyettesítő orvossal történő 

ellátása tárgyában” tárgyú napirendi pont keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2020. (I.30.) számú határozatával úgy döntött, 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) 

 

A feladat-ellátási szerződés megszüntetése jelenleg folyamatban van. 

9. „Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Kft. ügyvezető személyi alapbérének 

módosítására” című napirendi pont keretében Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testülete a 22/2020. (I.30.) számú határozatával, mint az Újpesti 

Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja jogkörében 

eljárva úgy döntött, hogy az ügyvezető havi személyi alapbérét bruttó 814.000 Ft-ban 

határozza meg 2020. február 1. napjától. A Képviselő-testület felkérte a polgármestert az 

ügyvezető munkaszerződése módosításának aláírására. 

 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap 

(19 igen, 1 nem, 1 távol, elfogadva) 

 

A munkaszerződés megkötése folyamatban van, melyre előreláthatólag határidőben sor 

kerül. 
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Határozati javaslat:  

 

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

előterjesztés szerinti, 2020. február 29-ei lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozathozatal módja: egyszerű többség 

 

 

 

Budapest, 2020. február 24. 

 

 

 

 

 

            

          Déri Tibor 

 

 


