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alpolgármester kabinet; 

Népjóléti alpolgármester kabinet; 

Kultúráért, oktatásért, társadalmi 

kapcsolatokért és kommunikációért felelős 

alpolgármester kabinet; 

Személyügyi Osztály; 

 

 

Testületi ülés időpontja: 

 

 

2020. szeptember 24. 

 

 

Jogi szempontból ellenőrizte: 

 

 

dr. Dallos Andrea jegyző 

 

 

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) bekezdés 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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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét gyakorolva – a Közművelődési és Oktatási Bizottság feladat- és 

hatáskörében- meghozott 97/2020. (V.14.) határozata az Újpest Diákösztöndíj 

adományozása érdekében pályázati felhívás elfogadásáról. 
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, 

valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú kormányrendelet 1. § 

értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 

humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 

életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 59. § (3) bekezdés rendelkezése alapján úgy dönt, hogy az Újpesti 

Diákösztöndíjak elnyerésére vonatkozó pályázati felhívást elfogadja, egyetért azzal, hogy a 

helyben szokásos módon meghirdetésre kerüljön. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. június 24.  

 

A pályázat kiírásra került. A pályázatok folyamatosan érkeznek, elbírálásuk várhatóan  

2020. novemberben történik. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 100/2020. (V.25.) határozata az alapítványi 

pályázatok elbírálásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testületének döntési hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy 

 

I. az alábbi táblázat szerinti összegekkel támogatja a pályázó alapítványt az 

Önkormányzat 2020. évi költségvetésének Tábor támogatási keret terhére. 

II.  

Alapítvány Javasolt összeg 

Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 654 000 Ft 

Összesen: 654 000 Ft 

 

A támogatás forrása az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének „Nyári tábor és erdei 

iskolák támogatása” sora. 

 

II. felhatalmazza a polgármestert az érintettek értesítésére, továbbá az egyes közösségi célú 

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

támogatási szerződés megkötésére. 
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Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. június 15.  

 

A támogatási szerződés megkötésére sor került, a pénzeszköz átutalása folyamatban van. Az 

Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány jelezte, hogy III. számú táborának időpontjában 

és a résztvevők számában változás történt, melyről e körben tájékoztatjuk a T. Képviselő-

testületet 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 102/2020. (V.25.) határozata az UV Újpesti 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő Bizottságában történő 

tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörében, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy: 

 

1. Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Felügyelő 

Bizottságból Veréb László elnököt 2020. június 4-ei hatállyal visszahívja, ezzel 

egyidejűleg 2020. június 5. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Felügyelő Bizottsága tagjának Várpalotai Csabát megválasztja, 

egyúttal javasolja a Felügyelő Bizottságnak, hogy tagjai sorából Várpalotai Csabát 

válassza meg elnöknek.   

 

2. Felhívja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti 

változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

A cégbírósági átvezettetés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 103/2020. (V.25.) határozata az Újpesti Pályázati 

Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságában történő 

tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
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testülete feladat-és hatáskörében, az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy:  

1. Az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóság elnökét Dr. Gonda Pált 2020. június 4-ei hatállyal visszahívja, ezzel 

egyidejűleg 2020. június 5. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő 

határozott időtartamra az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság Igazgatóság elnökének Pudleiner Kálmánt megválasztja. 

2. Felhívja az UV Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

Az Igazgatóság írásbeli szavazás útján, 12/2020 (VI.03) sz. határozatával elnökének 

választotta Pudleiner Kálmánt. Az Alapító Okiraton a módosítás átvezetésre került. A 

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a 2020.06.17-én kelt végzésében a változást bejegyezte. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 104/2020. (V.25.) határozata az UV Újpesti 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságában történő 

tagcseréről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörében, az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (UV Zrt.) egyedüli részvényese jogkörében eljárva úgy dönt, hogy: 

1 Az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnökét, 

Lukács Lászlót 2020. június 4-ei hatállyal visszahívja, ezzel egyidejűleg 2020. június 

5. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra az UV 

Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóság elnökének Dr. 

Gonda Pált megválasztja. 

 

2. Felhívja az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

Igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket a fenti 

változások cégbírósági átvezettetése érdekében. 

A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a jognyilatkozatok kiadásáról és 

egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

A cégbírósági átvezettetés megtörtént. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-testület 

feladat- és hatáskörében meghozott 105/2020. (V.25.) határozata az UV Újpesti 

Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezető állású munkavállalójának 

megválasztásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat- és hatáskörében eljárva, mint az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság egyedüli tulajdonosi jogokat gyakorló részvényese, felhívja az 

Újpesti Vagyonkezelő Zrt. Igazgatóságát, hogy Veréb Lászlót (szül: Debrecen, 1988. 02.24. 

anyja neve: Jakabóczki Gizella Lakóhely: 1135 Budapest Ambrus u. 3-5.) 2020. június 5-ei 

hatállyal határozatlan időre válassza meg az UV Újpesti Vagyonkezelő Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság vezérigazgató-helyettesének.  
A vezérigazgató-helyettesi tevékenységét munkaviszonyban látja el, alapilletménye havi 

750.000.- forint, egyéb juttatásai a javadalmazási szabályzat szerint.  

A Polgármester felkéri az UV Zrt. Igazgatóságát, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges 

intézkedéseket a fenti, illetve a jogszabályoknak megfelelő változások cégbírósági 

átvezettetése érdekében. A polgármester a fenti döntések végrehajtása érdekében a 

jognyilatkozatok kiadásáról és egyéb okiratok aláírásáról intézkedik. 

Felelős: polgármester  

Határidő: 2020. június 30.  

 

 

Az UV Zrt. Igazgatósága a 2020. május 28-án tartott elektronikus szavazásán a 

13/2020.(V.28.) számú határozatával megválasztotta Veréb Lászlót a Társaság 

vezérigazgató-helyettesének. A cégbírósági átvezettetés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 111/2020. (V.29.) határozata az UPP Újpesti 

Pályázati Projektmenedzsment Zrt.  könyvvizsgálójának elfogadásáról: 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-

testülete feladat-és hatáskörében, az Újpesti Pályázati Projektmenedzsment Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

1./  A Társaság könyvvizsgálójává 2020. június 1. napjától kezdődően 2022. május 31. 

napjáig terjedő határozott időtartamra válassza meg a Rate-Book Pénzügyi és Műszaki 

Tanácsadó Kft-t (Cg. 01-09-197937, székhelye: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40 C. 2/1. 

MKVK nyilv. szám: 04219, a könyvvizsgálatért felelős Luda Erika könyvvizsgáló, anyja 

születési neve: Csuka Mária, lakcíme:1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40 C. 2/1.; MKVK 

nyilv. szám: 007124), 1.200.000,- Ft /év díjazás mellett. 

2./ A Polgármester a fenti alapítói határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket megteszi, a jognyilatkozatokat kiadja, az okiratok aláírja, ide értve az alapító 

okirat módosítás aláírását is. 



6 
 

Felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket 

a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.  

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

A könyvvizsgálóra vonatkozó módosítás az Alapító Okiraton átvezetésre került. A Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága a 2020.06.17-én kelt végzésében a változást bejegyezte. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 112/2020. (V.29.) határozata az  Újpesti 

Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójának elfogadásáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján a Polgármester, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-

testület feladat- és hatáskörében, az Újpesti Városgondnokság Korlátolt Felelősségű 

Társaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy  

1./ a Társaság könyvvizsgálójává 2020. június 02. napjától kezdődően 2022. május 31. 

napjáig terjedő határozott időtartamra (2020. december 31.-2022. december 31 végződő 

évekre vonatkozóan) válassza meg a RATE-BOOK Pénzügyi Műszaki Tanácsadó 

Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1114 Budapest, Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1., 

adószám: 11992299-1-43, könyvvizsgálatért felelős könyvvizsgáló Luda Erika, Kamarai 

tagszám: 007124 ). A könyvvizsgáló díjazása: Bruttó 1.400.000.-Ft/év 

2./ A Polgármester a fenti alapítói határozat végrehajtása érdekében a szükséges 

intézkedéseket megteszi, a jognyilatkozatokat kiadja, az okiratok aláírja, ide értve az alapító 

okirat módosítás aláírását is. 

Felhívja a Társaság ügyvezetőjét, hogy haladéktalanul tegye meg a szükséges intézkedéseket 

a változások cégbírósági átvezettetése érdekében.  

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

A cégbírósági változásbejegyzés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján - a Közművelődési 

és Oktatási Bizottság feladat- és hatáskörében - meghozott 126/2020. (VI.12.) határozata 

a  2020. évi gyermekvédelmi keret Közművelődési és Oktatási Bizottság céltartalék 

felhasználásának engedélyezéséről 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 59.§ (3) bekezdésére a Polgármester, a Közművelődési és Oktatási Bizottság 

hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy: 

I. engedélyezi az Önkormányzat és intézményei 2020. évi összevont költségvetéséről 

és a végrehajtásról szabályairól szóló módosított 7/2020. (II.28.) önko. rendelet 6. 
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sz. mellékletében meghatározott Közművelődési, Oktatási Bizottsági a 

gyermekvédelmi keret céltartalék felhasználását 6.000.000,- Ft – azaz Hatmillió 

forint - összegben a Hátrányos helyzetű újpesti gyermekek nyári tábora 

megvalósítására. 

II. A polgármester a szükséges dokumentumokat aláírja, és az érintetteket értesíti. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. július 10.  

 

A hátrányos helyzetű gyermekek számára Váralján 2020. június 27-től július 2-ig volt 

megtartva a nyári tábor. A táborban cca.   60 gyermek vett részt, 10 kísérővel, napi 4-szeri 

étkezés és színes programok biztosításával. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján Képviselő-testület  

feladat- és hatáskörét gyakorolva meghozott 127/2020. (VI.17.) határozata az  Újpesti 

Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójának elfogadásáról 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján, miszerint 

veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a 

polgármester gyakorolja, tulajdonosi jogkörében az alábbi döntést hozza meg: 

Budapest Főváros Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti Városgondnokság Korlátolt 

Felelősségű Társaság alapítója jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 112/2020. (V.29.) számú 

önkormányzati határozat 1. pontja helyébe az alábbi 1. pont lép: 

„1./ a Társaság könyvvizsgálójává 2020. június 02. napjától kezdődően 2022.. május 31. 

napjáig terjedő határozott időtartamra (2020. december 31.-2021. december 31 végződő 

évekre vonatkozóan) az Újpesti Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójává a RATE-BOOK 

Pénzügyi Műszaki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaságot (székhely: 1114 Budapest, 

Hamzsabégi út 38-40. C. 2/1., adószám: 11992299-1-43, könyvvizsgálatért felelős 

könyvvizsgáló Luda Erika, Kamarai tagszám: 007124 ). A könyvvizsgáló díjazása nettó 

1.400.000.-Ft/év” 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

A határozat a cégbírósági bejegyzést nem érinti, így intézkedést nem igényel. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-kezdésében foglalt jogköre alapján a Képviselő-

testület feladat-és hatáskörében meghozott 128/2020. (VI.17.) határozata az Újpesti 

Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról 

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletben foglaltakra 

tekintettel, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 
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módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testület döntési 

hatáskörében eljárva a Polgármester úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az Újpesti 

Vagyonkezelő Zrt. - az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal – alapító okiratát 

módosítja, a mellékelt alapító okirat módosítást, és az egységes szerkezetű alapító okiratot 

elfogadja. Egyúttal felhívja a Társaság vezérigazgatóját, hogy haladéktalanul tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a fenti változások cégbírósági átvezettetése érdekében.  

A Polgármester a fenti döntés végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket meghozza 

és jognyilatkozatok kiadja valamint az alapító okirat módosítását, az egységes alapító okiratot, 

alapítói határozatot és egyéb okiratokat aláírja. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap  

 

A cégbírósági átvezetés megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) be-kezdésében foglalt jogköre alapján a Gazdasági és 

Tulajdonosi Bizottság feladat-és hatáskörében meghozott 129/2020. (VI.17.) határozata 

az UPP Pályázati Projektmenedzsment Zrt. üzleti tervének módosításáról 

A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. §(1) és (3) bekezdése 

értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú 

kormányrendelet 1. § értelmében az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges 

megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 

veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása 

alapján, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének 

feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 59.§ (3) bekezdés rendelkezése 

alapján úgy dönt, hogy tulajdonosi jogkörében eljárva az UPP Pályázati és 

Projektmenedzsment Zrt. üzleti tervét módosítja azzal, hogy a 2.1. pontban szereplő tervezett 

bevételből a „Kórház koncepció - 22.000.000 Ft” tételt kiemeli és az ezzel kapcsolatos 

feladatokat az Önkormányzat magához vonja. 

Egyúttal a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság felkéri az UPP Újpesti Pályázati és 

Projektmenedzsment Igazgatóságát, hogy intézkedjen a tulajdonos döntésének átvezettetésére. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 30 nap  

 

A módosítás elkészült, azonban az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság nyári szünet utáni 

első ülése a fokozódó vírushelyzetre való tekintettel elhalasztásra került. Így az ülések 

időpontja későbbre datálódik ugyan, de legkésőbb október hónapban megtartásra kerülnek. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

131/2020.(VI.25.)határozata a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 

Polgármesteri Hivatala és a Gazdasági Intézménye 2019. évi költségvetési 

maradványainak megállapításáról. 

 A Képviselő-testület a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat költségvetési szerveinek 

2019. évi költségvetési maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá 
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- Polgármesteri Hivatal maradványa 30.479.216 Ft  

- Gazdasági Intézmény és a hozzá tartozó költségvetési szervek maradványa 

101.172.409 Ft 

Továbbá dönt, hogy a jóváhagyott maradványok felhasználásáról a 2020. évi költségvetési 

rendelet II. számú módosításában rendelkezik.  

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: azonnal (elfogadásra), a 2020. évi költségvetési rendelet II. sz. módosítása (a 

maradvány előirányzatosítására) 

 

A módosítás átvezetése megtörtént. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

132/2020.(VI.25.)határozata Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye 2019. évi belső ellenőrzési jelentéseinek 

elfogadásáról 

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

Polgármesteri Hivatal és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági 

Intézménye 2019. évi belső ellenőrzési jelentését elfogadja. 

Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület az ellenőrző jelentést elfogadta, további intézkedést nem igényel. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

133/2020.(VI.25.)határozata a gépjárműadó bevétel felhasználásáról 

A Képviselő-testület felkéri a Kormányt, hogy már a 2021. évi központi költségvetésben adja 

vissza az önkormányzatoknak a tőlük elvett gépjárműadó bevételeket. 

A Képviselő-testület kifejezi azon álláspontját, hogy támogatja az István és Pozsonyi utak 

mielőbbi felújítását, ezért a Képviselő-testület előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy 

amennyiben a Kormány visszaadja az Önkormányzatnak az elvett gépjárműadó bevételét, úgy 

az Újpesti Önkormányzat egy teljes évi gépjárműadó bevételével megegyező összeget ajánl 

fel a Főváros Önkormányzat részére a Pozsonyi és István utak felújítására.  

Felelős: a Polgármester  

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtása kormányzati döntéstől függ. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

134/2020.(VI.25.)határozata az UP Újpesti Rendezvénytér által nyújtott kulturális 

szolgáltatási feladatok, és egyéb feladatok ellátásának módosításáról  

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete határozatával 

a) azt az elvi állásfoglalást adja, hogy a továbbiakban közvetlen irányítással – külön 

megbízott útján – kívánja ellátni az UP Újpesti Rendezvénytér által nyújtott kulturális 

szolgáltatási és egyéb feladatokat, 

b) felkéri a Polgármestert, hogy az a) pontban foglaltak végrehajtáshoz szükséges 

okiratok előkészítéséhez az intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. július 10.  

 

Teljesítve 2020. július 10. határidőre. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

138/2020.(VI.25.)határozata bizottsági tagcseréről 

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

Vagyonnyilatkozatot- és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottságból Dr. Varga Géza 
delegált tagot 2020.06.25. hatállyal visszahívja és helyére 2020. 06.26. napjától kezdődően, 

2024. október 31. napjáig terjedő határozott időtartamra Dr. Ashur Dávid delegált tagot 

választja meg.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A bizottsági tagok listája a honlapon módosításra került. Az új tag vagyonnyilatkozatot tett 

és a KIRA rendszerben rögzítésre került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

139/2020.(VI.25.)határozata a Kormány önkormányzatok működését ellehetetlenítő 

intézkedései elleni tiltakozás tárgyában 

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

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

a csatolt nyilatkozatot. 

 

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felszólítja Magyarország Kormányát, hogy vonja vissza az önkormányzatok 

önállóságát és jogköreit súlyosan csorbító javaslatait és biztosítson többletforrásokat 

az önkormányzatok megnövekedett feladatainak ellátásához. 

 

- Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Képviselő-

testülete  felszólítja Magyarország Kormányát, hogy vonja vissza a jövő évi központi 

költségvetés önkormányzatokat sújtó törvényjavaslati pontjait. 

Felelős: Déri Tibor polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az elfogadott képviselő-testületi határozat Hajdu László, Varju László és dr. Zsigmond 

Barna Pál országgyűlési képviselők részére elküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

140/2020.(VI.25.)határozata az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 

támogatására kiírt pályázattal kapcsolatban 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja az önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatására kiírt pályázati felhívásra támogatási kérelem benyújtását az 

alábbiak szerint: 

a. Fejlesztési cél: belterületi utak/járdák felújítása 

b. Megvalósítási helyszín: 73316 hrsz, Szent László tér elnevezésű közterület 2 335 méter 

hosszú szakasza 

c. Igényelt támogatás összege: 60 000 000 Ft 

d. Önkormányzati önerő összege: 60 000 000 Ft 

 

2. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén az 

önkormányzati önerő összegét a 2020.évi költségvetésben elkülöníti. 
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3. Felkéri az UPP Zrt-t, mint az önkormányzat projektmenedzsment tevékenységet ellátó 

Társaságot, hogy a pályázatot állítsa össze és nyújtsa be.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

A Szent László tér útfelújításra vonatkozó támogatási kérelem 2020.07.09-én benyújtásra 

került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

141/2020.(VI.25.)határozata Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 

2020. évi  Közbeszerzési Tervének módosításáról 

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

Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzatának 2020. évi módosított Közbeszerzési Tervét 

elfogadja. 

 

A terv építési beruházás sora kiegészül az alábbi közbeszerzéssel: 

A Nyár Óvoda 

udvarának 

felújítása 

45236290-

9 

nemzeti Kbt. 115. § (1) 

bek. szerinti 

eljárás 

2020. III. 

n.é. 

3 hónap 

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon nyilvánossá tételéről, valamint a módosított 

Közbeszerzési Terv EKR-ben történő megjelenéséről. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 3 munkanapon belül” 

 

A módosított Közbeszerzési Terv az EKR-be feltöltésre került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

142/2020.(VI.25.)határozata a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület és a KLSK 

Basketball Kft. kérelme visszatérítendő támogatás lejártának módosítása ügyben  

1.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy a Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület és a KLSK Basketball Kft. 

260.000.000.-Ft visszatérítendő támogatás visszafizetésének ütemezését az 

alábbiak szerint módosítja: 
Visszafizetés ütemezése: 

I. részlet    120.000.000.-Ft    2020. 

október 15. napjáig 

II. részlet   140.000.000.-Ft    2021. 

február 28. napjáig 

 

2.) Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület és a KLSK Basketball Kft. vállalja, hogy 

az Önkormányzat által biztosított visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatással 

maradéktalanul elszámol. 

 

3.) Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület és a KLSK Basketball Kft. vállalja, hogy a 

műszaki átadást-átvételt követően – a Tao szabályokat figyelembe véve – 

haladéktalanul átadja térítésmentesen a Budapest IV., Fóti út 66. szám újonnan létesült 

felépítményt, tornacsarnokot. 
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4.) Kiss Lenke Kosárlabda Suli Sportegyesület és a KLSK Basketball Kft. egyetemleges 

kötelezettséget vállalnak arra, hogy az 1./ 2./ és 3./ pontban szereplő előírásokat 

közjegyzői okiratba foglalják. 

 

5.) A fizetési határidő módosításának együttes feltétele, hogy az 1./, 2./, 3./ és 4./ pontban 

felsorolt kitételek teljesülése.  

 

6.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés fenti tartalommal 

történő módosításának aláírására. 

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester útján a hatáskörrel rendelkező alpolgármester 

 

A szerződés 2020.augusztus 10-én aláírásra került, a közjegyzői okiratba foglalás 

megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

143/2020.(VI.25.)határozata a Könyves Kálmán Gimnázium röplabda csarnoképítéssel 

kapcsolatos kéreleméről 

A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban 

meghozott 71/2018. (IV.26.) Kt. számú határozatában foglalt döntését, mely a tulajdonosi 

hozzájárulás megadására és a jelzálogjog bejegyzésére utal, hatályban tartja, ugyanakkor a 

korlátos költségvetési lehetőségek és bizonytalanságok miatt nem áll módjában önrészt 

biztosítani a projekthez.  

Határidő: 2020. július 31. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

A határozat az UTE részére megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

144/2020.(VI.25.)határozata a VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 azonosítószámú projekttel 

kapcsolatban 

1. a VEKOP-5.3.1-15 kódjelű „Fenntartható közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú 

felhívásra a pályázatot Budapest Főváros Önkormányzatával egyeztetve ismételten – 

figyelemmel a Fővárosi Önkormányzat 2020. június 24-én a tárgyban hozott határozatára - 

benyújtja.  

 

2. a VEKOP-5.3.1-15-2016-00008 azonosító számú – Kerékpárosbarát infrastrukturális 

fejlesztések Budapest IV. kerületében elnevezésű projekt Konzorciumi Együttműködési 

Megállapodásával kapcsolatban Budapest Főváros Önkormányzatával egyeztetve él elállási 

jogával, amennyiben az átdolgozott és ismételten benyújtott pályázat pozitív elbírálásban 

részesül. Pozitív támogatói döntés esetén támogatja az új Támogatási Szerződés, valamint 

annak mellékletét képező Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírását.  

 

3. felkéri az UPP Zrt-t, mint az önkormányzat projektmenedzsment tevékenységet ellátó 

Társaságot, hogy a szükséges egyeztetéseket, a pályázat átstrukturálását és az átdolgozott 

pályázat benyújtását bonyolítsa le.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: folyamatos 
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A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás Budapest Főváros Önkormányzata, mint 

főpályázó és Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint konzorciumi 

partner által 2020.07.23-én aláírásra került. A VEKOP-5.3.1-15 kódjelű „Fenntartható 

közlekedésfejlesztés Budapesten” tárgyú felhívásra a Fővárosi Önkormányzat, mint 

főpályázó  a támogatási kérelmet 2020.07.24-én benyújtotta.  

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

149/2020.(VII.15.)határozata bizottsági tagcseréről 

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

Közbiztonsági Bizottságból Pudleiner Kálmán delegált tagot 2020. július 15-i hatállyal 

visszahívja és helyére 2020. július 16. napjától kezdődően 2024. október 31. napjáig 

terjedő határozott időtartamra Kazup Attila delegált tagot választja meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal   

 

A bizottsági tagok listája a honlapon módosításra került. Az új tag vagyonnyilatkozatot tett 

és a KIRA rendszerben rögzítésre került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

150/2020.(VII.15.)határozata az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. Felügyelő 

Bizottsági tagcseréről 

A Képviselő-testület Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata, mint az Újpesti 

Kulturális Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tulajdonosi jogokat 

gyakorló egyedüli tagja jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

 a Társaság Felügyelő Bizottsága tagjai közül Jancsikné Bernáth Mártát 2020. július 

15-i hatállyal visszahívja, egyben a Társaság Felügyelő Bizottságának tagjává 

2020.július 16. napjától kezdődően, 2024. október 31. napjáig terjedő határozott 

időtartamra megválasztja Jancsik Dóra Emőkét. 

 Felhívja a 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, az esetlegesen 

szükséges alapító okirat módosítás és egyéb okiratok aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 30 nap 

 

Cégbírósági bejegyzés megtörtént, alapító okiraton átvezetve, aláírt, ellenjegyzet példány 

közzé téve a honlapon. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

151/2020.(VII.15.)határozata az UP Újpesti Rendezvénytér által nyújtott kulturális 

szolgáltatási és egyéb feladatok ellátásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 

2020. augusztus 1. napjától közvetlenül lássa el az UP Újpesti Rendezvénytér (1042 

Budapest, Szent István tér 13-14. 2. em.) területén nyújtott, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott kulturális 

szolgáltatással kapcsolatos önként vállalt feladatokat, és erre tekintettel felhívja 
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a) az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft.-t, hogy alapító okiratát és 

közszolgáltatási szerződését módosítsa oly módon, hogy a 1042 Budapest, Szent 

István tér 13-14. 2. sz. alatti ingatlan, mint telephely az UP Újpesti 

Rendezvénytérhez kapcsolódóan kerüljön megszüntetésre, 

b) az UV Újpesti Vagyonkezelő Zrt.-t a vonatkozó dokumentumai és okiratai 

módosítására. 

Felelős: polgármester az illetékes alpolgármester útján 

Határidő 2020. július 31. 

 

A tájékoztatás szerint az okmányok módosítása megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

152/2020.(VII.15.)határozata az UP Újpesti Rendezvénytér által nyújtott kulturális 

szolgáltatási, és egyéb feladatok ellátásának végrehajtásáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

a) az UP Újpesti Rendezvénytér működése érdekében az önkormányzat 2020. évi 

költségvetéséből az e célra biztosított időarányos rész kerüljön elkülönítésre – az 

Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. működési célú pénzeszköz átadása terhére – 

az UP Újpesti Rendezvénytérrel kapcsolatos kulturális szolgáltatás és egyéb 

feladatellátás biztosítása céljából, 

b) felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előirányzat Budapest Főváros IV. 

kerület Újpest Önkormányzat 2020. évi költségvetésében történő szerepeltetéséről, 

valamint arra, hogy az előirányzat-módosításáról szóló döntéseket vezesse át a 

költségvetési rendeleten. Továbbá felkéri az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. 

Vezérigazgatóját és az Újpesti Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a 

tulajdonos döntésének átvezetéséről az üzleti tervében gondoskodni szíveskedjen.  

Felelős: polgármester 

Határidő: a költségvetési rendelet soron következő módosítása 

 

A költségvetési rendelet a következő, 2020. szeptember 24-i testületi ülésen kerül 

napirenden megtárgyalásra.  

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 

153/2020.(VII.15.)határozata feladat ellátási és megbízási szerződés megkötéséről 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy  

a) megbízási szerződést köt az UP Event Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (2800 

Tatabánya, Gál István lakótelep 514. 3. em. 8. ) a kulturális szolgáltatási feladatok 

ellátása, és a kulturális programok lebonyolítása tárgyában 2020. augusztus 1. 

napjától, 

b) felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a 

szerződés megkötésére. 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. július 31.  

 

A megbízási szerződés aláírásra került. 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

154/2020.(VII.15.)határozata a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

igénybevételéhez szükséges önrész biztosításáról 

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2020. évi közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

előterjesztés szerinti felhasználását támogatja és a 8 000 000,-Ft önrészt a Budapest Főváros 

IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2020. évi költségvetéséről szóló 7/2020. 

(II.28.) rendelet 6. számú melléklet B/II/12 sor „Közművelődési, Oktatási Bizottsági 

céltartalék - Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat önrész” terhére biztosítja, továbbá 

felkéri a polgármestert, hogy a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján a pályázatot 

nyújtsa be a Magyar Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül 

Felelős: polgármester, a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: 2020. augusztus 3. 

 

A pályázat 2020. augusztus 3-án benyújtásra került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

155/2020.(VII.15.)határozata az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-

magyarországi Regionális Közhasznú Egyesületével ellátási szerződés módosításáról 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

hozzájárul az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Közép-magyarországi Regionális 

Közhasznú Egyesületével 2015. május 5. napján kelt ellátási szerződés módosításához, 

egyúttal felhatalmazza a Polgármestert az ellátási szerződés módosításának aláírására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A szerződés módosítása mind az Önkormányzat, mind a Partner által aláírásra került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

156/2020.(VII.15.)határozata a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal kötött 

megállapodás fogyatékos gyermekek nappali ellátásáról  

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

hozzájárul a Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzatával 2014. július 18. napján kelt 

szerződés módosításához, egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosításának 

aláírására. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: azonnal 

 

A szerződés módosítása mind az Önkormányzat, mind a Partner által aláírásra került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

158/2020.(VII.15.)határozata az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának 

módosításáról 

A Képviselő-testület a 70/2019 (IV. 25.) önkormányzati határozattal elfogadott Budapest 

Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint 

módosítja: 

 

A Tartalomjegyzék III. 3. pontjában a „Közbeszerzési Döntéshozó Testület elnöke” 

szövegrész a „Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke” szövegrészre módosul. 
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A Közbeszerzési Szabályzat I. 4.1. és a I. 7. pontjában a „Közbeszerzési Döntéshozó 

Testület” szövegrész „Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság” szövegrézre változik. 

 

A II. 2.2. 1. pontja az alábbiakra változik: „A Képviselő-testület a közbeszerzési 

eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára Budapest Főváros IV. kerület Újpest 

Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 22/2019. 

(X. 30.) önkormányzati rendelete állandó bizottságot hozott létre Közbeszerzési Döntéshozó 

Bizottság elnevezéssel. Az egyes közbeszerzési eljárások során az eljárásba bevont 

személyeket, illetve szervezeteket a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke jelöli ki. A 

kijelölés és annak elfogadása kizárólag írásban érvényes. Az eljárásba bevont személyeknek, 

illetve szervezeteknek megfelelő – a közbeszerzés tárgya szerinti, közbeszerzési, jogi és 

pénzügyi – szakértelemmel kell rendelkezniük.” 

 

A II. 2.3. pont 4. pontjában a „Közbeszerzési Döntéshozó Testület elnöke” szövegrész a 

„Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke” szövegrészre változik. 

 

A II. 2.3. pont 5. pontjában a „KDT elnöke” szövegrész „KDB elnöke” szövegrészre 

módosul. 

 

A II. 3 pont 1. pontjában a „Közbeszerzési Döntéshozó Testület” szövegrész a 

„Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság” szövegrészre módosul.  

 

A II. 3. pont 2. pontjában a „Közbeszerzési Döntéshozó Testület elnöke” szövegrész a 

„Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság elnöke” szövegrészre változik. 

 

A II. 8. pont 1.; 3. és 4. pontjaiban a „Közbeszerzési Döntéshozó Testület” szövegrész 

„Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság” szövegrészre változik. 

 

A II. 8. pont 6. bekezdésében a „Közbeszerzési Döntéshozó Testület” szövegrész 

„Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság” szövegrészre; a „Döntéshozó Testület” szövegrész 

„Döntéshozó Bizottság” szövegrészre módosul. 

 

A II. 8. pont 7. bekezdése hatályát veszti. 
 

A II. 8.1 pontjában a „KDT elnöke” „KBT elnöke” szövegrészre, a  „KDT” szövegrész 

pedig ”KDB” szövegrészre módosul. 
 

A III. 2. pontban a Polgármester feladatai kiegészülnek az alábbival: „dönt az ajánlattételi, 

részvételi határidő meghosszabbításáról”. Ugyanezen pontban a Közbeszerzési Döntéshozó 

Testület Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságra változik. 

 

A III. 3. pontban a Közbeszerzési Döntéshozó Testület elnöke feladatai közül az alábbi 

feladat törlésre kerül: „dönt az ajánlattételi, részvételi határidő meghosszabbításáról”. 

Ugyanezen pontban a Közbeszerzési Döntéshozó Testület Közbeszerzési Döntéshozó 

Bizottságra módosul. 

 

A IV. 1. pont e) pontjában a „Közbeszerzési Döntéshozó Testület” szövegrész a 

„Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság” szövegrészre módosul. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 
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A Közbeszerzési Szabályzat módosítása megtörtént, az egységes szerkezetbe foglalása 

folyamatban van. 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

159/2020.(VII.15.)határozata a Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság tagjainak 

megválasztásáról 

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

Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság 

elnökének: Rácz Norbert (Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke) 

alelnökének: Dr. Szabó Gábor (Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke) 

tagjának: Altfatter Adalbert (Városfejlesztési Tanácsnok) 

Czinke Sára (Népjóléti és Lakásügyi Bizottság elnöke) 

Nagy István (Közművelődési és Oktatási Bizottság elnöke) 

Szecsődi Tamás (Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke) 

képviselőket választja meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Az új bizottsági a honlapon rögzítésre került. További intézkedést nem igényel, mivel a 

megválasztott személyek jelenleg is bizottsági tagok.   

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

160/2020.(VII.15.)határozata a Budapest IV., József Attila u. 76-78-80. szám alatti 

ingatlancsoport adásvétellel vegyes csereszerződésről döntésről 

1. Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul az 

Önkormányzat tulajdonában álló 71799 hrsz. alatt kivett lakóház, udvar, gazdasági 

épület megnevezésű, 524 m2 területű, természetben Budapest IV., József Attila u. 80. 

szám alatt található ingatlan, továbbá az UV Zrt. tulajdonában álló  71329/17/A/31  

hrsz.-ú (Budapest IV., Nyár utca 26. 5. emelet 31. szám) lakás megnevezésű ingatlan 

tulajdonjogára vonatkozó ingatlan adásvétellel vegyes csereszerződés megkötéséhez 

az ingatlanforgalmi értékbecslésben megállapított forgalmi értékek 

figyelembevételével keletkező nettó 7.402.363.- Ft értékkülönbözet megfizetésével.  

2. A 7.402.363.- Ft különbözet kifizetésére Önkormányzat 2020. évi költségvetésében az 

általános tartalék kiadási jogcímen a fedezet rendelkezésre áll. 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés és a hozzá kapcsolódó 

dokumentumok aláírására, nyilatkozat kiadására, eljárási cselekmény megtételére, 

beleértve az ingatlanra vonatkozó megállapodás esetleges módosításait is. 

Felelős: polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 

 

A szerződés 2020.07.16-án aláírásra került, a különbözet átutalása az ÚV Zrt. részére 

megtörtént. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

161/2020.(VII.15.)határozata az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola új tornatermének 

létesítésével kapcsolatos kérelemről 

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

korlátos költségvetési lehetőségek és bizonytalanságok miatt nem biztosítja a szükséges 
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önrészt, illetve nem vállal előzetesen kötelezettséget az „Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 

új tornatermének létesítése” tárgyú projekt megvalósításához. 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős: Polgármester a hatáskörrel rendelkező alpolgármester útján 

 

A határozat a kérelmező részére 2020.július 21-én megküldésre került. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

162/2020.(VII.15.)határozata Dr. Trippon Norbert gazdaságért, költségvetésért, 

városüzemeltetésért és projektmenedzsmentért felelős alpolgármesterrel szemben 

kezdeményezett összeférhetetlenségről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

Dr. Trippon Norbert gazdaságért, költségvetésért, városüzemeltetésért és 

projektmenedzsmentért felelős alpolgármesterrel szemben, Budapest Főváros 

Kormányhivatala BP/1010/00228-3/2020. sz. levelében kifogásolt tevékenységével, nem áll 

fenn összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény, így dr. Trippon Norbert alpolgármester 

az ügyben nem összeférhetetlen.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát. 

Határidő: 5 napon belül 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testületi határozat 2020.07.30-án a TFIK informatikai rendszerébe történő 

feltöltéssel került megküldésre. A határozatban foglaltak tudomásul vételére vonatkozó 

válasz 2020.09. 10-én megérkezett. További intézkedést nem igényel.   

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

163/2020.(VII.15.)határozata Czigler László várostervezésért, közbiztonság és 

rendészetért felelős alpolgármesterrel szemben kezdeményezett összeférhetetlenségről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

Czigler László közbiztonság és rendészetért felelős alpolgármesterrel szemben, Budapest 

Főváros Kormányhivatala BP/1010/00228/-4/2020. sz. levelében kifogásolt tevékenységével, 

nem áll fenn összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény, így Czigler László 

alpolgármester az ügyben nem összeférhetetlen.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát. 

Határidő: 5 napon belül 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testületi határozat 2020.07.30-án a TFIK informatikai rendszerébe történő 

feltöltéssel került megküldésre. A határozatban foglaltak tudomásul vételére vonatkozó 

válasz 2020.09. 10-én megérkezett. További intézkedést nem igényel.   

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének  

164/2020.(VII.15.)határozata Kanász-Nagy Máté népjóléti alpolgármesterrel szemben 

kezdeményezett összeférhetetlenségről 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

Kanász-Nagy Máté népjóléti alpolgármesterrel szemben, Budapest Főváros Kormányhivatala 

BP/1010/00228-5/2020. sz. levelében kifogásolt tevékenységével, nem áll fenn 
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összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény, így Kanász-Nagy Máté alpolgármester az 

ügyben nem összeférhetetlen.  

Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Budapest Főváros Kormányhivatalát. 

Határidő: 5 napon belül 

Felelős: polgármester 

 

A képviselő-testületi határozat 2020.07.30-án a TFIK informatikai rendszerébe történő 

feltöltéssel került megküldésre. A határozatban foglaltak tudomásul vételére vonatkozó 

válasz 2020.09. 10-én megérkezett. További intézkedést nem igényel.   

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

165-167/2020.(VII.15.)határozata az Újpestért Díj adományozásáról 

 

168-170/2020.(VII.15.)határozata Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele 

adományozásáról 
 

171-172/2020.(VII.15.)határozata Újpest Díszpolgára cím adományozásáról 

 

A díjak átadásra kerültek ünnepélyes keretek között 2020. augusztus 28-án. 

 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 

173/2020.(VII.15.)határozata fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatását 

elutasító KP/78530-2/2020 számú elsőfokú határozat ellen fellebbezésről 

 

A Lakásosztály tájékoztatása alapján a határozat tartalmáról az Ügyfél értesítve lett, további 

kérést vagy észrevételt az Önkormányzat felé nem fogalmazott meg. 

 

 

Határozati javaslat:  

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

előterjesztés szerinti, 2020. szeptember 24-én lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok 

végrehajtásáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Határozathozatal módja: egyszerű többség 

 

 

Budapest, 2020. szeptember 21. 

 

 

           

 

 

Déri Tibor 

 

 


