
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-148-148/2017.   

 

Jegyzőkönyv 
 

 

Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2017. 

július 5-én (szerda) 8.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében 

(Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről 

 

Jelen vannak: 
 

A Képviselő-testület tagjai: dr. Molnár László alpolgármester, Király Nóra alpolgármester, 

dr. Bács Márton, Budai Miklós, Csernus László, Farkas Krisztina, Görög András, 

Gyorgyevics Miklós, Hintsch György, Jankó István, Junghausz Rajmund, Keller Zsolt, 

Kerékgyártó Gábor, Ludányi Attila, Nagyné Antal Anikó, Szabó András, Szabó György, 

Turbók Jánosné, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselők (19 fő) 

 

Távol volt: dr. Hoffmann Tamás polgármester, Barabás Richárd, Gajárszki Áron, Haidar 

Norbert, Sass Szilárd, Vécsei Éva képviselők (6 fő) 

 

A Polgármesteri Hivatal részéről: 

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

Győrffyné Molnár Ilona, dr. Téglási László igazgatók,  

Szentváry-Lukács Györgyné osztályvezető, Bódis Csaba referens,  

Técsi Judit kabinetvezető, dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes, 

Gál Balázs tanácsadó 

 

Az ülést vezeti: dr. Molnár László alpolgármester 
 

Dr. Molnár László: Jó reggelt kívánok. Az SZMSZ 19. § (1) bekezdése alapján hívtuk 

össze ezt a rendkívüli képviselő-testületi ülést. Nagyon szépen köszönöm először is a 

megjelent képviselőknek, hogy sikerült megoldani ezt a sürgősséget. Egy napirendi pontot 

tárgyalnánk, a Szuperkórházzal kapcsolatos ingyenes tulajdonba adással kapcsolatos 

napirendi pontot.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőket kell választanunk. Junghausz Rajmund és Keller Zsolt 

képviselőket javaslom jegyzőkönyv-hitelesítőknek. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon 

igennel.  Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 
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148/2017. (VII. 5.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Junghausz Rajmund és 

Keller Zsolt képviselőket megválasztotta.     

 

Dr. Molnár László: A napirendi vitát nyitom meg. Egy nyilvános napirendi pontra teszek 

javaslatot.  

 

Hintsch György: Csak pár gondolat erről a sürgősségről. Egy héten belül most már a 

második testületi, illetve bizottsági ülés ilyen, amikor hirtelen összerántanak valamit, 

valakiket, és a múlt héten például a bizottsági ülésen azt hiszem, aznap egy órával előtte, 

meg most is néhány órája került föl a rendszerbe az előterjesztés. És itt azért nem két 

kutyafuttatóról van szó, hanem a múltkor egy 2,5 milliárdos hitelszerződésről volt szó, 

most meg a Szuperkórház ügyéről. Tehát mind a kettő olyan, ami ennek a ciklusnak az 

egyik meghatározó pontja vagy eseménye. Szóval, azt gondolom, hogy így testületi 

üléseket tartani, meg bizottsági üléseket, meg előterjesztéseket publikálni és így 

szavaztatni, ez finoman szólva is nem korrekt. Úgyhogy nem tudunk mit csinálni, ez van, 

SZMSZ szerint ez szabályos, de azért ennél szerintem egy kicsit komolyabban kellene 

venni ezt a dolgot.  

 

Dr. Molnár László: Július 4-én kaptuk azt az észrevételt az MNV-től, ami alapján kérik, 

hogy a múltkori testületi ülés során elfogadott határozatot pontosítsuk és módosítsuk. 

Úgyhogy ilyen értelemben a napirendi pont csak annyiban új, hogy a korábbi határozat 

módosításáról van szó. Július 4-én érkezett ez a felkérés, tegnap délután a kollégák 

személyesen egyeztettek az MNV-nél magas szinten, hogy mi az a jogi megoldás, ami 

mindenképpen Képviselő-testületet igényel. Mivel a kormányrendelet július 8-át határozza 

meg dátumában, hogy ez a szerződés megköttessen, ezért hívtuk össze ezt rendkívüli 

sürgősséggel.  

Más kérdést, hozzászólót nem látok, szavazásra teszem fel az ülés napirendjét a 

következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-

testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:       

 

1./ A Magyar Állam javára ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok ügyében hozott 

137/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat kiegészítése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 19 leadott szavazatból 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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149/2017. (VII. 5.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

1./ A Magyar Állam javára ingyenesen tulajdonba adott ingatlanok ügyében 

hozott 137/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat kiegészítése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
 
 

A NAPIREND 1./ PONTJA: A Magyar Állam javára ingyenesen tulajdonba 

adott ingatlanok ügyében hozott 137/2017. (VI. 22.) 

XI.ÖK határozat kiegészítése 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
 
 

Dr. Molnár László: A kérdéskört megnyitom. 

 

Budai Miklós: Két kérdésem lenne. Az egyik itt közben megoldódott. Kerestem a 956-os 

közterületi telket, de megkaptam a választ, hogy amit én 956-nak olvasok, az 966, úgyhogy 

akkor ez már nem kérdés. Egy kérdésem azért van: a 952/16-os, az újonnan kialakuló 

közterület a Dobogó útnak a része lesz, vagy külön közterület? De akkor arról is dönteni 

kellene a mai napon, hogy átadjuk ezt is az államnak. 

 

Hintsch György: Csak reagálás az előzőre, amit Alpolgármester úr mondott: amikor azt 

mondtam, hogy komolyabban kéne venni, akkor azt úgy értettem, hogy komolyabban kéne 

venni, és egy olyan előterjesztést kéne csinálni, amit nem kell két vagy három nap múlva, 

vagy egy hét múlva módosítani, és mivel a kérdéskörben vagyunk, akkor teszek egy olyan 

mondatot, aminek kérdőjel van a végén. Miért nem lehetett ezt rendesen megcsinálni? Pici 

lelkiismeret-furdalásom van, mert nem Öntől kell ezt megkérdeznem, tehát nem Ön a hibás 

ezért nyilvánvalóan, hanem aki ezt a hibát elkövette, az most éppen gondolom, szabin van, 

de hát amikor a komolyságról beszéltem, akkor inkább erre vonatkozott a hozzászólásom. 

 

Görög András: Sejtem, hogy mi az oka a rendkívüli testületi ülésnek. A múlt testületi 

ülésen is adtunk be egy javaslatot, hogy ne ingyen, hanem térítés ellenében adjuk át ezt a 

területet, és kérdeztük azt egyébként, hogy mi a biztosíték arra, hogy ha nem épül meg a 

Szuperkórház, akkor egyébként ezt visszakapjuk. Ugye, azt hiszem, 8-a a határidő, mert 

már ott fönt is megunták azt a tökölést, ami ennek a keretében ment. Mi a biztosíték arra, 

hogyha egyébként nem épül meg a Szuperkórház, akkor egyébként minden marad a 

régiben és marad miénk a terület? 
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Dr. Molnár László: Több kérdést nem látok. Értelemszerűen minden előterjesztés, és 

ennek az előterjesztője én vagyok, megítélésem szerint – de ez az én jogi álláspontom – a 

múltkori előterjesztés is megfelelően elő volt készítve, és szerintem az bőven elég lett 

volna ahhoz, hogy ez a szerződés megköttessék. Szerintem egy kicsit az MNV biztosítja 

túl magát ezekkel a pontosításokkal. A szerződés megfelelően rendelkezik arról, hogy ha 

nem valósul meg ez a beruházás, akkor az Önkormányzat visszakapja ezeket a telkeket, sőt 

nemcsak akkor kapja vissza, ha nem a célnak megfelelően hasznosul, hanem akkor is, 

hogyha 15 éven belül nem történik meg ott a szükséges beruházás. Egyéb kérdésekre 

átadom dr. Rimóczi Imre kabinetvezető-helyettes úrnak a válaszadás lehetőségét. 

 

Dr. Rimóczi Imre: Az 1424/2017. kormányhatározat alapján született meg az a határidő, 

amit nekünk tartani kellett. Tegnap 9 óra 27 perckor küldték meg azt az e-mailt, amiben 

leírták, hogy az általunk meghozott határozatban milyen módosításokat kérnek. Tegnap 

délután 2-kor személyesen is találkoztunk dr. Zsigó Anikó igazgató asszonnyal, majd 

pedig visszaérve elkezdtünk dolgozni a határozaton. Ma reggel kaptuk az e-mailt az MNV 

munkatársától, hogy a határozattervezettel egyetértenek, ahhoz megjegyzést nem fűznek. A 

módosításokra azért volt szükség, mert azt kérték, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény pontos hivatkozásait idézzük be, többek között a fekvőbeteg-ellátásról szóló 

részt is. Illetve belső protokolljuk szerint, ami nélkül az ő jogi csoportjuk nem jegyez ellen 

szerződést, nekünk ki kell jelentenünk azt, hogy az átadott telkek kötelező önkormányzati 

feladat ellátásához, a nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati köznevelési feladathoz, vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához, 

vagy önkormányzati költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek. 

Ezek részben szerepelnek a határozatban, illetve mivel fennállnak, ezért kérjük az 

előterjesztett határozatot elfogadni. A korábbi verziót hatályon kívül helyezzük, és ezzel az 

újabbal már teljesítjük az MNV minden elvárását. Az biztos, hogy a jövőben ezzel a 

témával – vagy remélhetőleg – már nem kell találkoznunk, ez a lehetőség csak egyszer 

adódik egy kerület életében, hogy megszerezzen a kerületbe egy ekkora jelentőségű 

beruházást. Az említett telekkel kapcsolatban ezt nem kérték, ezért nyilván annak a 

besorolása megmarad a jelenlegieknek megfelelően.  

 

Dr. Molnár László: Köszönöm, a vitát megnyitom. 

 

Hintsch György: Csak a jegyzőkönyv kedvéért, meg nehogy a későbbiekben ezt fejünkre 

tudják olvasni: örülünk, hogy kórház épül a kerületben, inkább kórház épüljön ezekből a 

milliárdokból, vagy inkább kórházra költse az állam a milliárdjait, mint mondjuk sport- 

vagy focipályákra, merthogy ráfér, bármit is mond Balogh miniszter úr a világszínvonalú, 

vagy nem tudom, milyen színvonalú magyar egészségügyi ellátásról. Még akkor is örülünk 

neki, hogy a kerületben ilyen beruházás van, mikor mindenki azt mondja, hogy a Szent 

Imre Kórházat kellene bővíteni – de ez most nem ennek a Testületnek a kompetenciája ezt 

eldönteni, sajnos. Viszont az eljárással továbbra is problémám van vagy problémánk van. 

Tehát ez a sürgősségi eljárás, meg ahogy itt ezeket a kiemelt állami beruházásokat a 

Kerület kezeli, csak két példa: a Bibó Szakkollégiumra azt mondta még Polgármester úr 

nem is olyan régen, hogy az milyen jó lesz majd az úszó VB-re, meglesznek ott a 

szállások, a kollégiumot megcsinálják, és akkor az úszó VB-re vagy vizes VB-re micsoda 
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jó szálláslehetőség lesz a vendégeknek – el kell menni a Ménesi útra, és meg kell nézni, 

hogy az úszó VB-re, ami 2 hét múlva kezdődik, hogy ott mi lesz. De ugyanez a 

Szuperkórház: volt itt már Etele tér, egy hete mondta a Polgármester úr, hogy itt minden 

rendben lesz, milyen jó lesz itt, aztán két nap múlva megjelent egy cikk, hogy ha két, 

három nap múlva vagy egy hét múlva nem lesz rendben minden szerződés, akkor viszik 

máshova. Ami egyébként valóban nem lenne jó a kerületnek, most függetlenül attól, hogy 

a Tétényi úti Kórházban csinálnák meg, vagy a Dobogón. Hogy Dobogón csinálják meg, 

az szerintem egy teljes idiotizmus – valószínűleg ott egyéb szándékok is vannak a 

háttérben. Tehát ott azért van valakinek egy telke, ami nagyságrendileg 5-6 milliárd 

forintot ér, a semmi közepén – pici túlzással. Azért ezer olyan terület van vagy nagyon sok 

olyan terület van a városban szerintem, még Dél-Budán vagy Újbudán is, ahol az államnak 

vagy az Önkormányzatnak van telke, és ott lehetne kórházat építeni. Ehelyett egy 

magánembernek a 4-5-6 milliárd forintos telkén építik meg ezt a kórházat. Hogy ennek mi 

az oka, azt csak sejteni lehet vagy vélelmezni.  

 

Csernus László: Csak így a vita kedvéért: azért azt tisztázzuk, hogy sok olyan indokot 

vagy okot mondott Hintsch György frakcióvezető úr, ami nem ebben a testületi teremben 

dőlt el, hanem máshol. Mi a magunk részéről amit tudunk, megteszünk azért, hogy ez a 

kórház itt felépülhessen, és meg is tettünk. Az az ultimátumszerű határidő nem nekünk 

szólt, ezt is tudjuk. Tehát ahhoz, hogy mi meg tudjuk tenni, ahogy elmondta 

Alpolgármester úr is, megtettük korábban is ezt a döntést, és mindent megtettünk, úgy 

gondoljuk, de hogy kértek egy pontosítást, most ezért ülünk itt. Én azt gondolom, hogy ez 

tényleg egy technikai jellegű módosítás. Tehát nem arról szól, hogy itt akkor most bármi 

mást tudunk vagy akarunk tenni. Aki tudja támogatni ennek a kórháznak a megépülését, az 

támogatja, ha nem, akkor pedig nem támogatja. Ez ennyire egyszerű. 

 

Görög András: Ha már valaki mondjuk ultimátumszerű határidőt ad egy 

önkormányzatnak, akkor nem bólogatójánost kell játszani, hanem vissza kéne szólni, hogy 

azért ez nem így működik egy demokráciában, de nem ezért akartam hozzászólni. 

Alpolgármester úr elmondta, hogy a szerződésben van egy csomó biztosíték. Lehet, de mi 

nem láttuk a szerződést. Tehát lehet, hogy abban van, akkor kérdésem az, hogy mikor 

láthatnánk ezt a szerződést vagy szerződéstervezetet? Még annyira se láttuk, mint a 

múltkor, hogy minden második oldal volt egy szerződésből bescannelve, itt még minden 

első se volt. Megint döntünk valamiről, amit egyébként nem láttunk. 

 

Szabó András: Lehet, hogy eltér egy picit a demokráciafelfogásunk, lehet, hogy az én 

emlékeim is csalnak, de ez cirka 10 évvel ezelőtt történt, amikor az Öböl-eladás zajlott, 

akkor nem állami beruházásról és nem kórházról volt szó, mégis sikerült sürgősséggel 

beterjeszteni az egész Öböl-eladást, és akkor alapvetően Leisztinger Tamás 

magánérdekéről beszéltünk, és nem egy állami beruházásról. Akkor Önök nem sipákoltak, 

ha jól emlékszem, hanem szépen megszavazták egyesével. 
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Hintsch György: Csak röviden, Csernus László frakcióvezető úrhoz: álljon már meg a 

nászmenet, tehát azért azt mondja, hogy aki ezt megszavazza, az támogatja a kórházat, aki 

ezt nem szavazza meg, az nem támogatja a kórházat, ha jól értettem. Tehát mi ezt nem 

fogjuk megszavazni, de nem azért, mert nem támogatjuk a kórházat, hanem ezt az eljárást 

nem támogatjuk. Meg azt, hogy ingyen odaadunk valamit, amit megvennének tőlünk. 

Tehát azért ne mossuk már össze azt, hogy ha mi most nem szavazzuk meg, akkor nem 

támogatjuk a kórházat. Lehet, hogy majd valami plakáton ez jól fog mutatni, meg valami 

szórólapon ez jól fog mutatni – lehet bólogatni –, de nem erről van szó, hogy a kórházat 

nem támogatjuk, hanem ezt az eljárást, meg azt, hogy valamit eladhatunk, mint ahogy más 

is eladja, magánszemély is eladja X milliárd forintért – nekünk persze kisebb a 

telekértékünk –, akkor ne legyen az, hogy mi nem támogatjuk a kórházat. De, a 

jegyzőkönyvbe, akárhova: támogatjuk a kórházat; lehet, hogy lehetne jobb helyre, 

máshogy is csinálni, de ezt az eljárást, meg ezt a módszert nem támogatjuk.  

 

Dr. Molnár László: Több hozzászólót nem látok, a vitát lezárom. Azért itt az is 

hangozzék el a jegyzőkönyv kedvéért, hogy itt két közútról, meg egy árokról van szó, tehát 

hogy azért mi nem valami gigantikus méretű és értékű ingatlant viszünk bele ebbe a 

történetbe. Én a magam részéről nem örülnék, hogyha mi közútért, meg árokért a Magyar 

Államtól egyébként pénzt kérnénk. Megítélésem szerint lehet kifogásolni értelemszerűen 

az eljárást, de ki az, aki szerda reggel erre a rendkívüli testületi ülésre gondolt. Feltehetően 

egyikünk sem. Ugyanakkor én arra is büszke vagyok, hogy a Képviselő-testület érzi ennek 

a beruházásnak a súlyát, és képes volt egy délután alatt egy ilyen testületi ülést összehívni. 

Ennek fényében kérdezem, hogy a két határozati javaslatról tudunk-e egyben dönteni. 

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

Tudunk, köszönöm szépen. Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti két határozati 

javaslatot egyben a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI. 

kerület (952/12) hrsz.-ú 358 m2 nagyságú „kivett közterület” megnevezésű ingatlant 

768.000,- Ft nyilvántartási értéken, a  Budapest XI. kerület 952/14 hrsz.-ú 725 m2 

nagyságú „kivett árok” megnevezésű ingatlant 1.495.000,- Ft nyilvántartási értéken és a 

Budapest XI. kerület (966) hrsz.-ú 849 m2 nagyságú „kivett közterület” megnevezésű 

ingatlant 1.698.000,- Ft nyilvántartási értéken térítésmentesen a Magyar Állam tulajdonába 

adja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  13. § és 14. §-aiban foglaltak, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 108. §-a 

alapján jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. A 

tulajdonba adás célja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § (1) 

bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában, valamint (4) bekezdés b) pontjában 

meghatározott egészségügyi ellátás, különösen az ennek érdekében létesülő Dél-budai 

Centrum létrehozása és az ahhoz kapcsolódó szervezési, intézményi, oktatási, kutatási 

feladatok ellátása. Az átadott vagyonelemek kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a 

nemzeti köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési 

feladathoz vagy ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati 
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költségvetési bevételi előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek. Felhatalmazza a 

Polgármestert az ingyenes átadásról rendelkező megállapodás megkötésére, valamint a 

megállapodáshoz kapcsolódóan szükséges jognyilatkozatok megtételére. Egyben a 

137/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozatát visszavonja. Határidő: 2017. december 31., felelős:     

dr. Hoffmann Tamás polgármester; 

b) tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapest XI. kerület 952/2 és 952/15 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosa az ingatlan rendezését a T-88848 ttsz. számú változási vázrajz 

alapján elvégezze. Az ingatlanokból (952/16) hrsz.-on kialakuló 710 m2 nagyságú „kivett 

közterület” megnevezésű ingatlan térítésmentes önkormányzati tulajdonba adását elfogadja 

azzal a feltétellel: a telekalakítási eljárás lefolytatása és annak költségei a 952/2 és 952/15 

hrsz.-ú ingatlan tulajdonosát terheli. Felkéri a Polgármestert a tulajdonba adásról 

rendelkező megállapodás megkötésére. Határidő: 2017. december 31., felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 19 leadott szavazatból 14 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

150/2017. (VII. 5.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata tulajdonát képező Budapest XI. 

kerület (952/12) hrsz.-ú 358 m2 nagyságú „kivett 

közterület” megnevezésű ingatlant 768.000,- Ft 

nyilvántartási értéken, a  Budapest XI. kerület 

952/14 hrsz.-ú 725 m2 nagyságú „kivett árok” 

megnevezésű ingatlant 1.495.000,- Ft 

nyilvántartási értéken és a Budapest XI. kerület 

(966) hrsz.-ú 849 m2 nagyságú „kivett 

közterület” megnevezésű ingatlant 1.698.000,- Ft 

nyilvántartási értéken térítésmentesen a Magyar 

Állam tulajdonába adja a nemzeti vagyonról 

szóló 2011. évi CXCVI. törvény  13. § és 14. §-

aiban foglaltak, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 

108. §-a alapján jogszabályban meghatározott 

közfeladat ellátásának elősegítése érdekében. 

  

A tulajdonba adás célja az egészségügyről szóló 

1997. évi CLIV. törvény 141. § (1) 

bekezdésében, (2) bekezdés a) pontjában, 
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valamint (4) bekezdés b) pontjában 

meghatározott egészségügyi ellátás, különösen 

az ennek érdekében létesülő Dél-budai Centrum 

létrehozása és az ahhoz kapcsolódó szervezési, 

intézményi, oktatási, kutatási feladatok ellátása. 

  

Az átadott vagyonelemek kötelező 

önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati köznevelési feladathoz vagy ezek 

finanszírozási forrásának biztosításához vagy az 

önkormányzati költségvetési bevételi 

előirányzatok teljesítéséhez nem szükségesek. 

  

Felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes 

átadásról rendelkező megállapodás megkötésére, 

valamint a megállapodáshoz kapcsolódóan 

szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

  

Egyben a 137/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozatát 

visszavonja. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

Budapest XI. kerület 952/2 és 952/15 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosa az ingatlan rendezését a T-

88848 ttsz. számú változási vázrajz alapján 

elvégezze. 

Az ingatlanokból (952/16) hrsz.-on kialakuló 

710 m2 nagyságú „kivett közterület” 

megnevezésű ingatlan térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba adását elfogadja azzal 

a feltétellel: a telekalakítási eljárás lefolytatása és 

annak költségei a 952/2 és 952/15 hrsz.-ú 

ingatlan tulajdonosát terheli. 

Felkéri a Polgármestert a tulajdonba adásról 

rendelkező megállapodás megkötésére. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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Dr. Molnár László: Ezzel a rendkívüli ülés véget ért. Még egyszer nagyon szépen 

köszönöm minden képviselőnek, hogy megjelent a mai ülésen. Én nagyon bízom abban, 

hogy az elkövetkező rövid időben nem találkozunk, csak augusztus vége felé valamikor. 

Mindenkinek jó pihenést kívánok! 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2017. július 6. 

 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 
 

Junghausz Rajmund 
 
 
 
 

Keller Zsolt 

 

 
 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 


