
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-148-177/2017.   

 

Jegyzőkönyv 
 

 

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

szeptember 21-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti 

nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) megtartott rendes, nyilvános 

üléséről. 

 

Jelen vannak: 
 

A Képviselő-testület tagjai: dr. Hoffmann Tamás polgármester, dr. Molnár László 

alpolgármester, Király Nóra alpolgármester, Barabás Richárd, Budai Miklós, Csernus 

László, Farkas Krisztina, Gajárszki Áron, Görög András, Gyorgyevics Miklós, Haidar 

Norbert, Hintsch György, Jankó István, Junghausz Rajmund, Keller Zsolt, Kerékgyártó 

Gábor, Ludányi Attila, Sass Szilárd, Szabó György, Turbók Jánosné, Wendlerné dr. Pirigyi 

Katalin képviselők (21 fő) 

 

Távol volt: dr. Bács Márton, Nagyné Antal Anikó, Szabó András, Vécsei Éva képviselők 

(4 fő) 

 

A Polgármesteri Hivatal részéről: 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző, 

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

Büki László, Magyar Tamásné igazgatók, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Hégli Imre, Mayer Péter, Pápai Magdolna, Rimóczi Gabriella, Sz. Lukács Györgyné 

osztályvezetők, 

Bódis Csaba, dr. Samu Judit, Gaál Ágnes referensek, 

dr. Szende Dávid jogtanácsos,  

Técsi Judit kabinetvezető, dr. Rimóczi Imre, Szabó László kabinetvezető-helyettesek, 

dr. Simonné dr. Kluczer Zsuzsanna munkatárs 

 

Különmeghívott:  

dr. Liskány Csaba, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkaptányság vezetője, 

Kiss-Leizer Gábor, a BUDA-HOLD Kft. ügyvezető igazgatója, 

Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Kft. ügyvezető igazgatója, 

Marosdi János, a GAMESZ vezetője, 

Antall Nikolett, a KözPont Kft. kulturális igazgatója és művészeti vezetője 
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Az ülést vezeti: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

Dr. Hoffmann Tamás: Az ülést megnyitom. Javasolnám Kerékgyártó Gábor és Szabó 

György képviselő urakat jegyzőkönyv-hitelesítőnek. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 14 leadott szavazatból 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

151/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Kerékgyártó Gábor és Szabó 

György képviselőket megválasztotta.     

 

Dr. Hoffmann Tamás: Napirendi vitát nyitom meg. Tizennyolc kiküldött nyilvános ülési, 

hét kiküldött zárt ülési, egy sürgősségi – ez a Központ Kft. új ügyvezetőjének kinevezése. 

Gyorsított eljárásban tárgyalnánk az 1./, 10./, 12./, 14./, 15./, új 20./, 21./, 22./, 24./ 

napirendi pontokat. A napirendi vitához van-e valakinek hozzáfűznivalója? 

 

Csernus László: Szeretném javasolni, hogy továbbra se tárgyaljuk, amit most éppen 

Újbuda közbiztonságáért aggódó módon terjesztett be Szabó György képviselő úr. Én azt 

gondolom, hogy már lefolytattuk ezt a típusú vitát, úgyhogy nincs értelme e napirend 

megtárgyalásának. Köszönöm, ha támogatják. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Tehát a 16./ napirendi pontról beszélünk. 

 

Szabó György: Igazán hasznos lett volna, hogy tárgyaljuk ezt a napirendi pontot, ráadásul 

nem is nekem kellett volna ezt benyújtani, hanem Önöknek. De tudom, hogy ilyenkor 

működésbe lép az „mtk”-faktor, tehát, hogy sajnálatosan „más találta ki”, de adott esetben 

azt is megtehették volna, hogy mondjuk ezt a határozati javaslatot kiegészítik, és akkor 

már egy picit már a sajátjuk is lehetne, hogy az itt élők érdekében politikailag preventív 

javaslattal biztosítsák a közállapotok  nyugalmát. Nem tették meg, ugyanakkor a hazai 

sajtóban az jelenik meg, azt hallják az emberek, hogy a kormánypártok ebben a kérdésben 

sajnálatosan egyedül maradtak, mert hogy senkire nem számíthatnak. Ez nyilván nem igaz, 

merthogy a jobbik kezdetektől ugyanezt képviseli azzal a kiegészítéssel, hogy mi a gazdag 

migránsok számára sem biztosítanánk lehetőséget arra, hogy itt éljenek. Tehát tisztelettel 

arra kérem a Testület képviselőit, hogy tárgyaljuk meg ezt a napirendi pontot, miközben 

tudom, hogy egyénileg Önök is ugyanezen az állásponton vannak, és most úgymond 

békeidőben dönthetnénk arról, ami egyébként törvényi kötelezettségünk, hogy biztosítsuk 

a polgárok nyugalmát, békéjét, a közállapotok békés fenntartását.  
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Csernus László: Mint, ahogy erről már korábban is beszéltünk, ugye egy országos ügyre, 

egy országos kérdésre helyi választ nincs értelme adni. Országos ügyben országos választ 

kell adni, úgyhogy tisztelettel kérem Szabó György képviselő urat, hogy akkor a pártjának 

vezetését győzze meg arról, hogy a Parlamentben támogassa a kormánypárt elképzeléseit. 

Szerintem akkor lehet, hogy helyi szinten is ugyanígy tudunk tenni. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Több hozzászólás a napirendi vitához nincsen, tehát akkor ezt 

lezárnám, és akkor ezzel a szavazással kezdjük, tehát a napirendre vételről kell majd 

döntenünk. Aki igen gombot nyom, az támogatja. Csernus László frakcióvezető úr 

javaslata, hogy ne támogassuk, ezt ne vegyük napirendre. Kérem, most szavazzanak. 

Egyszerű szótöbbségi szavazás következik.  

 

(Szavazás után mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Nem. Nem vesszük napirendre.  

 

(Szabó György képviselő mikrofon nélkül: A jegyzőkönyv számára mondja, hogy ő akkor 

igennel szavazott.) 

 

 Jó, értette.  

 

A Képviselő-testület 19 leadott szavazatból 1 igen szavazattal, 18 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot.  

 

A következő, ami a napirendet kiegészítené viszont, az a sürgősségi előterjesztés 

napirendre vétele. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot.  

 

Gyorsított eljárásban való tárgyalásról tudunk-e csomagban szavazni? Ellenvetés nem 

lévén szavazásra teszem fel, hogy a Képviselő-testület gyorsított eljárásban tárgyalja az 1./, 

10./, 12./, 14./, 15./, új 20./, 21./, 22./ és 24./ napirendi pontokat. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik.  

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot.  

 

152/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  
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a) 1 igen szavazattal, 18 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

javaslatot, hogy a mai ülésen tárgyalja az 

„Újbuda közbiztonságának megőrzése 

érdekében” című előterjesztést; 

b) 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy új 16./ 

napirendi pontként tárgyalja a „KözPont 

Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

ügyvezetője munkaviszonyának 

megszüntetése, új ügyvezető kinevezése” 

című sürgősségi előterjesztést; 

 

c) 20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított 

eljárásban tárgyalja az 1./, 10./, 12./, 14./, 15./, 

új 20./, 21./, 22./ és 24./ napirendi pontokat. 
 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel az ülés napirendjét az elfogadott 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete a mai ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:   

    

1./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

 

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő:  dr. Molnár László alpolgármester 

 

3./  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

4./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet újraalkotása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 
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6./ Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 

várakozás díjáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

7./ Stúdióhelyiség üzemeltetésbe adása, GAMESZ alapító okirat és vagyonrendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

8./  A (2338/4) és (2239) hrsz.-ú közterületek egy részének hosszú távú használata 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

9./ Kőrösy J. utcai gyermekegészségügyi centrum területének kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10./ Javaslat ÚJBUDA Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve elkészítésére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

11./ Köznevelési megállapodás megkötése a Briliáns Oktatási Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

12./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2018. évi fordulójához       

Előterjesztő:  dr. Molnár László alpolgármester 

 

13./ „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

14./ A Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

15./ Grosics Gyula szobor állítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

16./ KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetője 

munkaviszonyának megszüntetése, új ügyvezető kinevezése 

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester 
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17./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

18./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés:  
 

19./ Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

     

20./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

21./ Díszpolgári cím adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

22./ „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

23./ „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Haidar Norbert a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

24./ Illegális fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester 

 

25./ Településképi ügyben érkezett fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 20 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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153/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

1./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester 

 

2./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása      

Előterjesztő:  dr. Molnár László alpolgármester 

 

3./  A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

4./ Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet újraalkotása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

6./ Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

7./ Stúdióhelyiség üzemeltetésbe adása, GAMESZ alapító okirat és 

vagyonrendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

8./  A (2338/4) és (2239) hrsz.-ú közterületek egy részének hosszú távú 

használata 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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9./ Kőrösy J. utcai gyermekegészségügyi centrum területének kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10./ Javaslat ÚJBUDA Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve 

elkészítésére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

11./ Köznevelési megállapodás megkötése a Briliáns Oktatási Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

12./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához       

Előterjesztő:  dr. Molnár László alpolgármester 

13./ „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” 

adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

14./ A Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

15./ Grosics Gyula szobor állítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

16./ KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetője 

munkaviszonyának megszüntetése, új ügyvezető kinevezése 

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester 

 

17./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

18./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés:  
 

19./ Intézményvezető jogviszonyával összefüggő döntések meghozatala 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

     



9 
 

 

20./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke 

 

21./ Díszpolgári cím adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

22./ „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

23./ „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Haidar Norbert a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke 

 

24./ Illegális fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester 

 

25./ Településképi ügyben érkezett fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Egy tájékoztatással tartozom – a szabadságaimat július 3. és július 

21., illetve augusztus 1. és augusztus 18. között vettem ki. 

Tekintettel arra, hogy a Rendőrkapitány úr itt van, ha kérdés van hozzá, akkor tegyék fel 

ezeket a kérdéseket, javaslatokat. Ha nincs, akkor megköszönjük Kapitány úrnak, hogy 

eljött és jó munkát kívánunk neki és az egész kapitányság állományának. 

 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Ehhez a napirendi ponthoz van-e 

hozzáfűznivaló? Nincsen, akkor rendeletmódosítás következik.   

 

Szavazásra teszem fel az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 6/2017. (II. 27.) 

XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét az 

egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 6/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról. 
 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Dr. Molnár László alpolgármester úr nem kívánja kiegészíteni. 

Kérdés van-e? 

 

Barabás Richárd: Nekem igazándiból csak azzal kapcsolatban volna kérdésem, hogy mi 

annak az oka, hogy polgármesteri szintre kerül maga a döntéshozatal? Ez ilyen általános 

országos jelenség, amihez alkalmazkodnia kell a Kerületnek? Nem jelent-e túl nagy terhet 

a Polgármester úrra, illetve, hogy nem lehetett volna-e esetleg egy olyan megoldást, egy 

szubszidiárisabb megoldást kialakítani, ami alacsonyabb szinten kezeli, hogy közelebb 

legyen a döntéshozatalhoz? Erről érdeklődnék. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nem én kezdeményeztem. 

 

Hintsch György: Picit hasonló a kérdés, hogy a Kormányhivatal levelében, illetve a 

bizottsági ülésen azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a Kormányhivatal levelében az van, hogy 

a polgármesterhez kell ezt a jogkört delegálni. Én meg azt olvasom – de lehet, hogy 

figyelmetlen voltam –, hogy „hatósági ügyben polgármester, testület, bizottság vagy 

jegyző járhat el.” Tehát ott azért van még alternatíva elméletileg, nem? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Más kérdést nem látok, a kérdéskört lezárom. Alpolgármester 

úrnak átadom válaszadásra a szót. 

 

Dr. Molnár László: A Kormányhivatal megállapításai alapján kell ezt közigazgatási 

hatósági ügyként kezelni. Mi is szeretnénk ezt elkerülni, hiszen nem gondolom, hogy ez a 

végső megoldás, hogy a Képviselő-testület döntögessen majd az esetleges fellebbezések 

ügyében. Nem véletlen ennek a január 1-jei hatályba léptetése. Bízom abban, hogy addig 

még egy kicsit lehet ezen finomítani, ugyanakkor a Kormányhivatal által adott határidőt 

figyelembe kell vegyük. Megnéztük más kerületeknél, más önkormányzatoknál is. 

Egyébként más önkormányzatoknál is ezt a gyakorlatot vezették be, hogy polgármesteri 

hatósági üggyé tették, így például a szomszédos XII. kerületben is, bármilyen meglepő, 

jelen pillanatban egyébként polgármesteri elsőfokú döntés fog születni ebben a kérdésben. 

Nem tekintem ezt még teljesen végleges álláspontnak, bízok abban, hogy ezt még egy picit 
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lehet finomítani, és az sem titok, hogy Polgármester úr sem kérte, sőt kifejezetten kérte, 

hogy keressük azt a megoldást, hogy miként tudjuk őt ez alól a szép és nemes feladat alól 

egy kicsit tehermentesíteni. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hintch György frakcióvezető úr gondolom, csak bent hagyta a 

gépet. Nem. Akkor átugrottunk a vitára. 

 

Hintsch György: Ez így félig-meddig, azért megnyugtató válasz volt, ettől függetlenül azt 

javasoljuk, hogy ha továbbra is gondolkodás tárgya ennek a rendeletnek a véglegesítése, 

akkor egy szakmai első fok legyen, szakmai hivatali első fok, és másodfokon legyen egy 

kvázi politikai vagy képviselő-testületi, vagy önkormányzati hatáskörű a fellebbezés. Még 

a látszatát is el kellene kerülni annak, hogy politikai döntések születnek egy ilyen 

nyilvánvaló szakmai kérdésben. Gondolom, hogy Polgármester úr, bármekkora tehetség is 

és bármekkora munkabírása is van, nem ő fog dönteni Kovács Pistikének meg Tóth 

Sanyikának a bölcsődei felvételéről. Szerintem egy ilyen szakmai első fok és egy 

„politikai” másodfok – a „politikait” persze idézőjelbe rakom – az ebben a helyzetben egy 

jó megfejtés lehetne. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Igen, ezt mindenképp tegyük idézőjelbe. Alpolgármester úré a szó. 

 

Dr. Molnár László: Már a mostaniban is benne van, hogy értelemszerűen ki kell kérni az 

intézményvezetőnek az álláspontját, illetve ez által a szakmának az álláspontját. Ha 

ennyire egyszerű lett volna azt mondani, hogy a Hivatal dönt ebben az ügyben, akkor már 

most megtettük volna ezt. Sajnos, ennek jelenleg különböző jogi felvetései vannak, hogy ki 

az, aki egyáltalán ebben a kérdésben dönthet. A Hivatal nem dönthet első fokon ebben a 

kérdésben. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Más hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. Rendeletmódosítás 

következik. 

 

Szavazásra teszem fel a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 

28.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2017. (IX. 26.) önkormányzati 

rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 16/2014. (V. 28.) XI.ÖK 

rendelet módosításáról. 
 

……………………………………… 
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A NAPIREND 3./ PONTJA: A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Itt igazából a szokásos menetnek a rendeletbe foglalása történik. 

Egyetlen egy kivétellel talán, hogy előzetes kötelezettségvállalást is tartalmaz 130 millió Ft 

értékben lakások és helyiségek felújítására, hiszen most nagyon sok lakást kellett felújítani. 

Emiatt az a keret, ami rendelkezésre állt eredetileg, az elfogyott és muszáj ezért 

átcsoportosítani, hogy ez a munka ne álljon meg, ne legyen abból probléma, hogy mondjuk 

megítélt lakásoknál, vagy ahol szükségesnek mutatkozik beavatkozás, ott ne tudjunk 

fellépni. Ugye, ezek az esetek sajnos, néha-néha előfordulhatnak. Ezt tartalmazza ez a 

mostani előterjesztés. 

Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazás következik. Először határozatot kell hoznunk 

erről az említett kötelezettségvállalásról, a 130 millió Ft-ról. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy az Önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosítása érdekében - a 2018. évi 

költségvetés jóváhagyását megelőzően - az önkormányzati tulajdonú lakások, helyiségek 

karbantartása, felújítása feladatokra kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás fedezetére         

130 000 E Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal  a 2018. évi költségvetés terhére. 

Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadása, Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

154/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat folyamatos feladatellátásának 

biztosítása érdekében - a 2018. évi költségvetés 

jóváhagyását megelőzően - az önkormányzati 

tulajdonú lakások, helyiségek karbantartása, 

felújítása feladatokra kiírásra kerülő 

közbeszerzési eljárás fedezetére 130 000 E Ft 

összegben előzetes kötelezettséget vállal  a 

2018. évi költségvetés terhére. 

 

Határidő: a 2018. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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Dr. Hoffmann Tamás: Rendeletalkotás következik.  

Szavazásra teszem fel a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2017. (IX. 26.) önkormányzati 

rendeletét a 2017. évi költségvetésről szóló 2/2017. (I. 27.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról. 
 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

bérbeadásáról szóló rendelet újraalkotása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Két rendeletből alkotunk egyet, szakbizottságok megtárgyalták. 

Van-e kérdés?  

 

Budai Miklós: A kérdésem az lenne, hogy miben látja Polgármester úr azt a lehetőséget, 

hogy a Bartók Béla út, Móricz Zsigmond körtér, Kosztolányi Dezső térig egy kulturális 

átalakulás lesz? Nem-e lehetne inkább fejleszteni a Bartók Béla út Móricz Zsigmond körtér 

és Gellért tér közötti részét sétálóutcává? Tehát mi az előnye ennek, hogy kevesebb lesz a 

bevétel, a helyiségek kulturális célra? Tehát mi indokolja ezt? 

A másik az, hogy van itt egy képlet: LT = TEL-T. Megfejtené nekem valaki? Mert én 

próbáltam. Mi az a társadalmilag elvárható lakbér például? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Akkor részben én válaszolok, részben pedig átadom majd a 

válaszadást. 

Ugye, a Bartók Béla út helyiségei, már amelyek megmaradtak az Önkormányzat 

kezelésében, tulajdonában, gyakorlatilag mind kulturális célra van bérbe adva, de nincs 

több helyiségünk, amit bérbe tudnánk ezen részen adni. Az, hogy a Bartók Béla út ne az 

egyetlen olyan út legyen, hanem tömbszerűen és nagyobb területen tudjuk ezt az egyébként 

a Bartók Béla úton jól működő kulturális tevékenységet a kerület érdekében működtetni, 

ezért van a területi bővítés szándéka. Ugye ezért került bele, ha visszaemlékszik a 

képviselő úr, önmagában a Körtér területe is, ami nem volt eredetileg a kulturális 

főutcában – mert ugye akkor így indult a program – benne. Ezen bővítésnek ez az oka. És 

akkor viszont átadom a kérdés többi részének a megválaszolására a szót Gaál Ágnesnek, a 

Lakásgazdálkodási Osztály referensének. 
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Gaál Ágnes: A lakbértámogatás megállapítására használt képlet ez jelen pillanatban is, 

illetve évek óta már. Ez a társadalmilag elfogadott, méltányolható lakás bérletének 

költségére vonatkozik, ami a szociális bérlakások üzemeltetési-működtetési költsége, 

illetve az az alapterület-meghatározás, ami fölött lakbértámogatásra már nem jogosult a 

bérlő. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most mindjárt tovább adjuk a szót. Kérdés nem lévén a vitát 

nyitom meg. 

 

Hintsch György: Polgármester úr előszeretettel szokott „elmúlt 8 év”-ezni 2010 előtti… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most nem. 

 

Hintsch György: Most nem? Helyes. Viszont van egy olyan mondat az előterjesztésben, 

és akkor egy picit szeretném megvédeni az elmúlt 8 évet, mármint azt az elmúlt 8 évet: „A 

Bartók Béla út az elmúlt 7 évben a Főváros tematikus utcájává vált.” Szeretném jelezni, 

hogy a Kulturális Városközpont, az 2010 előtti projekt, picit mi is büszkék vagyunk rá, 

szeretnénk is büszkék lenni, Polgármester úr érdemeit így sem próbáljuk kétségbe vonni, 

de a következő lépés az lesz, hogy a kereket vagy a tüzet is Ön találta föl. Tehát volt 2010 

előtt is élet, azután is van, kinek, milyen a megítélése, de ez a Kulturális Városközpont, ez 

2010 előtti dolog, köszönjük, hogy folytatta. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most teljesedik ki. Más hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. 

Rendeletalkotás következik.  

Szavazásra teszem fel az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára 

szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2017. (IX. 26.) önkormányzati 

rendeletét az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló 

helyiségek bérbeadásáról. 
 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A Pénzügyi és Jogi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. 

Kérdés és hozzászólás nem lévén rendeletalkotás következik. 
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Szavazásra teszem fel a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2017. (IX. 26.) önkormányzati 

rendeletét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról. 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Újbuda közterületein a járművel várakozás 

rendjének egységes kialakításáról és a várakozás 

díjáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez a napirendi ponthoz van-e kérdés?  

 

Gajárszki Áron: Annyi lenne a kérdésem, hogy ha jól értem a rendeletmódosítást, akkor 

most gyerekenként adnánk ki két parkolási hozzájárulást. Ez ugye azt jelenti, hogy ha 

mondjuk veszünk egy példát és van egy ötgyerekes család – én ismerek ilyet személyesen 

is a kerületben –, akkor a gyakorlatban azt jelenti, hogy akár tíz hozzájárulást is adunk ki 

ugye a különböző intézményeknek a körébe. De hogyha mondjuk ezt életszerű példával 

nézzük, jár egy óvodába, egy bölcsődébe és néhány iskolába, legyen csak hat parkolási 

hozzájárulás. Csak az a kérdésem, hogy jól értem-e ezt a felvetést vagy ezt a módosítási 

szándékot? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Más kérdést nem látok, Büki László igazgató úrnak átadom 

válaszadásra a szót. 

 

Büki László: Jelenleg a gyakorlat az, hogy a gyerekeket tényleg elvált szülők, nagyszülők 

nevelik, illetve viszik iskolába, és mindig gondot okoz, hogy egy háztartásban több autó 

van, és ezért gondoltuk azt, hogy sokkal igazságosabb és életszerűbb is, hogyha 

gyakorlatilag az iskolába … És ehhez hozzá kell tartozzon az, ami nagyon fontos, hogy ez 

a parkolási engedély, ez csak az iskola környékére vonatkozik, tehát nem tud visszaélni 

vele. És az, hogy így adunk egy ilyen jellegű szabadságot, ezzel egyébként tényleg azokat 

segítjük, akik a gyermekeiket iskolába viszik. Tehát ezzel nagyon nagy visszaélés nem 

lehetséges, és nyilvánvalóan, ha valakinek nincs több autója, akkor ezzel a helyzettel több 

gyerek esetén sem tud visszaélni. Mert most van, mit tudom én az édesapának, 

édesanyának egyébként autója, a nagyszülőknek esetlegesen, és van három gyerek, akkor 

így három autóra tud engedélyt kérni. Azt gondoljuk egyébként, hogy ezzel az 
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Önkormányzatot semmilyen kár nem éri, viszont egyébként életszerűbben segítjük a 

családokat, ahol ez a helyzet előállhat. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A bizottsági kört nyitom meg – két bizottság is megtárgyalta az 

előterjesztést. Bizottsági hozzászólás nem lévén a vitát nyitom meg. 

 

Gajárszki Áron: Egy kérdést elfelejtettem föltenni: nem tudom, hogy most egyébként 

hányat lehet igényelni lakásonként. Azt hiszem, ha jól emlékszem, akkor négyre emeltük 

nem olyan régen, aztán ez talán fővárosi rendelet kapcsán visszament kettőre, amit 

díjmentesen lehetett kérni. Ugye itt azért arról beszélünk, hogy különböző körzetek 

vannak. Tehát, ha különböző iskolákba járnak a gyerekek, akkor igenis egy embernek több 

hozzájárulása is lehet azokra a körzetekre, hiszen ugye 300 méteres körzetről beszélünk. 

Én alapvetően nagyon rossz iránynak tartom azt, hogy a szülőket arra szoktassuk, hogy a 

gyerekeket kocsival hordják iskolába. A gyerek benzingőzben érkezik iskolába, a szülők, 

az ott élők életminősége romlik. Tehát azért ezt újra kéne gondolni. Tudom, hogy az 

emberek alapvetően kényelmesek, ebbe az irányba működnek, de ez így abszolút nem egy 

fenntartható elgondolás, extra forgalmat generál a városban. A kerületnek elég jó 

közösségi közlekedése van, ahol nem, azt pedig a szülőknek a visszajelzései alapján 

fejleszteni kell. Tehát emiatt nem tudom támogatni. Tudom, hogy a többség nem így 

gondolkozik, de ez nem egy fenntartható álláspont, csak szeretném jelezni. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Más hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. Annyi, hogy ez 

véleményünk szerint több forgalmat nem fog generálni, épp elég telítettek így is, aki 

környezettudatosabb, az most sem viszi kocsival. Egy helyzetet kezel, némileg egyszerűsít, 

de nem számolok azzal, hogy ettől lényegesen több autó lenne az intézményeink körül.  

Rendeletalkotás következik. 

 

Szavazásra teszem fel az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 26/2010. (IX. 21.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

  

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 20 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2017. (IX. 26.) önkormányzati 

rendeletét az Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 26/2010. (IX. 21.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról. 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 7./ PONTJA: Stúdióhelyiség üzemeltetésbe adása, GAMESZ 

alapító okirat és vagyonrendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez a napirendi ponthoz van-e kérdés? Ha nincs, akkor a 

bizottsági kört nyitom meg – két bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kérdés és 

hozzászólás nem lévén megnyitom a vitát. Ha nincs vita, le is zárom. 

Két határozatot kell hoznunk, azt tudjuk-e egyben hozni? Köszönöm szépen. Illetve majd 

utána minősített szótöbbségű határozatokat kell hoznunk. De akkor először csomagban az 

egyszerű szótöbbségűekről döntsünk. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti első és második határozati javaslatot egyben 

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

testülete úgy határozott, hogy 

a) az Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest, Csiki-hegyek utca 13-15. szám 

alatti 1782/21 hrsz.-ú iskolaépületben elhelyezkedő volt stúdió helyiség vonatkozásában 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat 

(GAMESZ) vagyonkezelői jogát 2017. szeptember 30. napjával megszünteti. Határidő: 

2017. október 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 

b) az Újbuda Önkormányzata és a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft. között 2014. 

július 16. napján létrejött üzemeltetési szerződés 1. számú mellékletét 2017. október 1. 

napjától az alábbi ingatlannal egészíti ki: Budapest XI. ker., Csikihegyek utca 13-15. szám 

alatti 1782/21 hrsz.-ú iskolaépületben elhelyezkedő 347 m2 alapterületű volt stúdió 

helyiség 337 m2 nagyságú része. A kiegészítés az üzemeltetési szerződés egyéb feltételeit 

nem érinti.  Felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési szerződés módosításának, 

kiegészítésének aláírására. Határidő: 2017. október 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

155/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) az Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő 

Budapest, Csiki-hegyek utca 13-15. szám alatti 

1782/21 hrsz.-ú iskolaépületben elhelyezkedő 

volt stúdió helyiség vonatkozásában Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) 
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vagyonkezelői jogát 2017. szeptember 30. 

napjával megszünteti. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) az Újbuda Önkormányzata és a Szent Kristóf 

Szakrendelő Nonprofit Kft. között 2014. július 

16. napján létrejött üzemeltetési szerződés 1. 

számú mellékletét 2017. október 1. napjától az 

alábbi ingatlannal egészíti ki: 

Budapest XI. ker., Csikihegyek utca 13-15. szám 

alatti 1782/21 hrsz.-ú iskolaépületben 

elhelyezkedő 347 m2 alapterületű volt stúdió 

helyiség 337 m2 nagyságú része. 

A kiegészítés az üzemeltetési szerződés egyéb 

feltételeit nem érinti.   

Felhatalmazza a Polgármestert az üzemeltetési 

szerződés módosításának, kiegészítésének 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti második határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 

Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (Újbuda GAMESZ) módosító Alapító 

okiratát, valamint egységes szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 2017. október 1-jei 

hatállyal a határozat melléklete szerint elfogadja. Határidő: 2017. október 31., felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

156/2017. (IX. 21.) határozata az Újbuda GAMESZ alapító okirata módosításáról 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy a Budapest Főváros XI. 

kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági 

Műszaki Ellátó Szolgálat (Újbuda GAMESZ) 



19 
 

módosító Alapító okiratát, valamint egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító okiratát 2017. 

október 1-jei hatállyal a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. 

(VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2017. (IX. 26.) önkormányzati rendeletét a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló vagyonnal 

való rendelkezés szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról. 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: A (2338/4) és (2239) hrsz.-ú közterületek egy 

részének hosszú távú használata 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A Gazdasági Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, az „A” 

variációt javasolja kiegészítéssel, az osztott anyagban megtalálható. Ehhez van-e kérdés? 

Mivel nincs, a bizottsági kört nyitom meg. 

 

Csernus László: Én is csak erre akartam fölhívni a figyelmet, hogy a Gazdasági Bizottság 

megtárgyalta és egy kiegészítéssel élt itt, tehát, hogy odaadjuk természetesen a 

közterületet, de akkor, hogyha ott a Márton Áron tér rendezésére sor kerül, akkor ezt a 

területet igényeljük majd vissza, és ezt a határozatban is megtettük, úgyhogy kérem, hogy 

ezt támogassa a tisztelt Testület. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A vitát megnyitom. 

 

Gajárszki Áron: Egy olyan kérdésem lenne, hogy itt a Márton Áron térnek a rendezése, 

az egy elég akut probléma, két kerületet érint, ha jól tudom, és ezzel kapcsolatban ugye van 

is egy viszonylag állandó civil mozgolódás. Az nem merült fel esetleg a bizottsági ülésen –

nem tudom, hogy mennyi pénzt lehetne beszedni egy ekkora közterületre így átlagosan 

úgy, hogy egy folyamatos használat van; oké, hogy egyébként jól tartják rendbe, meg 

igazából egész idáig nem is tudtak róla, hogy egy közterületet használnak –, de azt nem 
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tudom, hogy a Hivataltól kaphatok-e erre tájékoztatást, hogy nagyjából milyen számok 

vannak itt? Tehát mondjuk 1 év alatt mennyi pénzt lehetne egy ilyen közterület-

használatért beszedni? Merthogy akkor ez képezhetné az alapját annak, hogy a Márton 

Áron téri áldatlan állapotok felszámolására legyen valami kerete az Önkormányzatnak és 

elinduljon nem csak egy beszélgetés, hanem valami kicsit proaktívabb dolog. Nem tudom, 

hogy érthető-e a kérdés. Most elsősorban az összeg érdekelne, hogy nagyjából mi erre a 

körzetre, amit be lehet szedni éves szinten. Értelemszerűen figyelembe véve azt, hogy ezt 

nem kalkulálta be a cukrászda az üzleti tervébe. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A vitát lezárjuk. Zárszóban akkor Büki igazgató úrnak adom át a 

szót most. 

 

Büki László: Azt leírtuk az előterjesztésben is, hogy a két közterületi rész vonatkozásában 

összesen mintegy olyan 160 ezer Ft/év közterület-foglalási díjat lehetne beszedni. Itt a 

Bizottság nyilván ennek az elengedését javasolta, amivel azért tudunk egyetérteni, nyilván 

ott egyébként egy nagyon régi állapotnak a fennmaradása okozta ezt a helyzetet. Ez az 

épület számításaink szerint 70 évvel ezelőtt épülhetett, és a jelenlegi tulajdonos 20 évvel 

ezelőtt vette meg és abban a tudatban, hogy gyakorlatilag ez a saját ingatlanának a része, a 

kerítés is nyilván az eredeti telekhatáron volt. Itt valószínűleg egyébként egy 

telekrendezési probléma merült fel. Mi azt gondoljuk egyébként, hogy a cukrászda, annak 

a jó működése egyébként mindenképpen a tér használhatósága szempontjából egy fontos 

elem, és ha jó együttműködés van a cukrászdával, az mindenképpen segíti a térnek a 

pezsgését, nyüzsgését, gyakorlatilag szolgáltatási színvonalának az emelkedését. Ezért mi 

mindenképpen együttműködni akarunk velük. A Térköz pályázatnál próbáltunk egyébként 

erre pályázni. Nyilván a két kerület, a XII. kerülettel együtt tudnánk erre pályázni. A XII. 

kerület azt gondolja, hogy ilyen közlekedés- és egyéb problémák miatt sokkal nagyobb 

előkészítést igényel. Igazából ez az egész kérdéskör egy következő pályázati lehetőségnél 

fog újból felmerülni, és ott elmondtuk az Auguszt Cukrászda tulajdonosának is egyébként, 

hogy maximális együttműködést várunk tőlük el és nyitottak is voltak. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Döntéshozatal következik. Tehát az „A” variációról fogunk 

dönteni a Gazdasági Bizottság kiegészítésével együtt. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Barackfa utca 2. szám alatti 2260/4 hrsz.-ú ingatlannal határos (2338/4) hrsz.-ú 

közterület 145 m2 nagyságú részének, és a (2239) hrsz.-ú közterület 48 m2 nagyságú 

részének kertszerű használatához a 2017. szeptember 1. és 2022. szeptember 1. közötti 

időszakban, a Gazdasági Bizottság javaslata alapján 0 Ft/év közterület-használati díj 

megfizetésével hozzájárul azzal a feltétellel, hogy amennyiben ezen időszakban a 

közterület rendezésére sor kerül, azt tűrni köteles. A közterület-használat díja a KSH által 

közzétett éves inflációs ráta mértékének megfelelően évente emelkedni fog.  Felhatalmazza 

a Polgármestert a közterület-használati szerződés megkötésére. Határidő: 2017. október 

31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

157/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy a Barackfa utca 2. 

szám alatti 2260/4 hrsz.-ú ingatlannal határos 

(2338/4) hrsz.-ú közterület 145 m2 nagyságú 

részének, és a (2239) hrsz.-ú közterület 48 m2 

nagyságú részének kertszerű használatához a 

2017. szeptember 1. és 2022. szeptember 1. 

közötti időszakban, a Gazdasági Bizottság 

javaslata alapján 0 Ft/év közterület-használati díj 

megfizetésével hozzájárul azzal a feltétellel, 

hogy amennyiben ezen időszakban a közterület 

rendezésére sor kerül, azt tűrni köteles. 

A közterület-használat díja a KSH által közzétett 

éves inflációs ráta mértékének megfelelően 

évente emelkedni fog.   

Felhatalmazza a Polgármestert a közterület-

használati szerződés megkötésére. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Kőrösy J. utcai gyermekegészségügyi centrum 

területének kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Az előterjesztést az teszi lehetővé és indokolja is, hogy a 

kormányzat már felhatalmazza az önkormányzatokat is kivételes esetben arra, hogy 

kiemelt fejlesztési területté nyilváníthasson számára fontos projekteket. Azt gondolom, 

hogy ez mindannyiunk számára fontos program. Hosszas előkészítés előzte meg az 

egészségügyi kormányzattal ezt a döntést, amely tehát az ’Egészséges Budapest’ program 

keretében szerepelteti a gyermekegészségügyi centrumot, központot, amelynek a 

kialakítására pénzt is biztosít. Tekintettel arra, hogy nagyon apró, de módosítások mégis 
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kerültek a tervbe, ez indokolja azt, hogy esetlegesen akár a szabályozásnál más elemeket is 

beemelhessünk, illetve építési engedélyben más módosításokat kell végrehajtanunk. Ez 

indokolja ezt a napirendet. Ehhez kérdés van-e?  

 

Hintsch György: Erről a 1,5 milliárd Ft-ról lehet valamit hallani? Ha jól értem, erről csak 

szóbeli ígéret van. Bár itt az előterjesztésben úgy szerepel, hogy ez már egy létező valami. 

De ez megjelent valahol, vagy ez a kormányzat részéről, kormányzati szereplőtől egy 

szóbeli ígéret, vagy ennél konkrétabb? 

A másik kérdésem az lenne, hogy ha itt minden flottul menni fog, megkapjuk a 1,5 

milliárdot, megszavazzuk ezt a kiemelt akármit, megszavazzuk a KSZT-módosítást, 

mindent megszavazunk, akkor mikor fog megnyílni ez a gyermekegészségügyi centrum? 

Erre szeretnék Polgármestertől egy egyértelmű, határozott választ kapni. Továbbá, hogy 

mik a tervek a további négyzetméterekkel? Tehát volt itt 3500, 6000, ha jól emlékszem – 

most fejből nem biztos, hogy precíz számot mondtam –, de a plusz négyzetméterekkel 

milyen tervek vannak? Mikor fogunk erről látni valami konkrétumot? Részben a 

gyermekegészségügyi centrum tervével, részben ezekkel a pluszszolgáltatásokkal 

kapcsolatban? És lehet, hogy ez csak egy ilyen elírás, vagy lehet, hogy csak egy apróság, 

de idáig végig úgy volt, hogy Dél-budai Egészségügyi Centrum, most már „csak” ilyen 

gyermekegészségügyi centrumként szerepel. Tehát ez egy kerületi intézmény lesz, vagy 

továbbra is az a cél, hogy egy dél-budai intézmény legyen? 

 

Gajárszki Áron: Nekem egy ilyen technikai jellegű kérdésem lenne, nézzék el nekem. Az, 

hogy kiemelt fejlesztési terület, ez azon túl, hogy a KVSZ-t emiatt tudjuk módosítani, 

jelent-e bármi más problémát? Ugye, énnekem azért elég nagy fázásom van itt a kiemelt 

nemzeti ilyen-olyan beruházások kapcsán, ahol megússzák a környezeti hatástanulmányt, 

meg egyebek. Tehát nem tudom, hogy itt a fejlesztés kapcsán azért kell-e mérlegelni azt, 

hogy nem fog-e összedőlni a ház, vagy pedig az a lényeg, hogy gyorsan fölhúzzuk? Ennyi 

a kérdésem, hogy ez a kiemelt funkció, ez mit jelent egész konkrétan azon túl, hogy lehet 

módosítani a szabályozási tervet így soron kívül? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Akkor először válaszolok a frakcióvezető úr kérdésére 

határozottan. Tehát szerepel abban az egészségügyi programban egy összeg. Ennek a 

kibontása, hogy az ’Egészséges Budapest’ programra van 24 milliárd Ft, ennek – az anyag 

tartalmazza – 1,5 milliárd Ft része a gyeremekegészségügyi centrum, amely dél-budai 

ellátási körzetében, de több is annál. Van olyan eleme, amelyben országos képesség-, 

készségfejlesztés gyanánt vagy területen ez országos feladatokat is ellát. Egy dél-budainál 

több viszont abban, hogy az ellátás körzete az túlnyúlik, de egyébként jellemzően ma is 

bizonyos esetekben, bizonyos ellátások tekintetében túlnyúlik a Szent Kristóf rendelő is 

azon, ami szigorúan a kerület határa. Tehát ugye itt az agglomeráció bizonyos részei 

néhány ellátás tekintetében, ezek szélesebbek már ma is. A megvalósítása pedig, illetve az, 

hogy most a pénzt megkapni, ez nem teljesen így fog működni. Ez akkor történik vagy 

történhet, illetve egész pontosan akkor indul el, hiszen itt majd önrészt is kell – ami nem 

egy klasszikus önrész lesz egyébként – tudni biztosítani, illetve, ha megjelenik a Magyar 

Közlönyben. Ez egy kérdés, hogy mikor jelenik meg a Magyar Közlönyben, igazából 

akkor indul a startpisztoly. Az pedig, hogy milyenfajta eljárási cselekmények, ebben 
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hasonló, nyilván a határidők szigorúsága tekintetében fontos az, hogy egy ilyen kiemelt 

projektté nyilvánítsuk. Tehát ennyiben hasonlít a kormányzati kiemelt beruházásokhoz, 

hogy nagyon szigorú határidőkkel dolgozik. Bizottsági kör következik. Hozzászólás nem 

lévén a vitát nyitom meg. 

 

Hintsch György: Azért ez nem volt túl határozott mondás arra, hogy mikor lesz meg 

optimális esetben. Tehát én azt kérdeztem Polgármester úrtól, hogy „mondja el szépen, 

lassan, tagoltan” – mint Ledvai Ildikó, hogy nem lesz gázáremelés –, hogy mikor fog 

elkészülni ez az intézmény. Ideális esetben, Polgármester úr vágyai szerint. Nem 

kötekedésből kérdezem, hanem ez a harmadik időpont, vagy harmadik nekifutása ennek a 

dolognak. 2010-es választási programjában szerepelt a Polgármester úrnak, akkor ez nem 

annyira sikerült. 2014-ben a kampányban szintén elmondta, hogy ezt meg fogjuk nyitni, 

sőt, konkrét dátum szerepelt, azt hiszem 2015. december – de klasszikust csak szó szerint –

, de valami hasonló dátum szerepelt. Most jön egy harmadik választás, most harmadszorra 

is nekifutunk, tehát értse meg Polgármester úr, hogy finoman szólva van bennünk egy kis 

bizonytalanság, vagy hogyha nem a gyerekekről, meg nem a gyerekek egészségügyéről 

lenne szó, akkor azt mondanám, hogy egy komédia már ez a harmadik nekifutás.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: De… 

 

Hintsch György: Most nálam van a szó, aztán lesz a Polgármester úrnál, de … 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nem. 

 

Hintsch György: Nem? Hát, legalábbis … 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ha még jelentkezik valaki, akkor … Ha letelik az ideje, akkor 

frakcióvezető úr át kell adja a szót. 

 

Hintsch György: Szóval, tényleg azt ne kérje Polgármester úr, hogy bemondásra elhisszük 

Önöknek, hogy ez most el fog készülni, mert azt mondja, hogy van kormánydöntés vagy 

van valami anyag, amit megkérnénk, hogy akkor küldje el a képviselőknek, hogy hol van 

ez az anyag. Hacsak nem egy titkos kormányhatározat. Bár azt mondta, hogy ez a 

Közlönyben még nem jelent meg. De induljunk ki abból, hogy ez meg fog valósulni, 

megkapjuk ezt a pénzt. 1,5 milliárd Ft azért az nagyon nagy pénz. Tehát 1 milliárd Ft-ból 

újítottuk föl a Fehérvári úti rendelőintézetet. Tehát itt, ha tényleg lesz 1,5 milliárd – adja 

Isten, hogy legyen 1,5 milliárd Ft erre a célra –, akkor itt kacsalábnak kell lennie, meg 

mindennek, ami egy ilyen intézményben elvárható. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kacsaláb, az nem lesz. 

 

Hintsch György: Jó, rendben. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: És nem is szükséges. Ez a különbség kettőnk között. 
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Hintsch György: Továbbra is nálam van a szó. Szóval, normál helyzetben egy ilyen 

előterjesztést nem lehetne támogatni, de nem adjuk meg az örömet, Polgármester úr, hogy 

utána azt mondhassák, hogy mi nem támogatjuk a gyermekegészségügyi centrumot, 

merthogy szeretnénk, hogy legyen egy ilyen gyerekkórház a kerületben. Úgyhogy 

támogatni fogjuk ezt az előterjesztést annak ellenére, hogy úgy látjuk, vagy azt hisszük, 

vagy az az érzésünk, hogy ez nem fog megvalósulni. Megint egy ilyen kampány-nem 

tudom micsoda, ami a választási kampányban majd le lehet rakni egy alapkövet Simicskó 

úrnak, aztán majd meg lehet csinálni a következő önkormányzati választási kampányban, 

de adja isten, hogy 2019-re mondjuk – mert én akkor megelőlegezem ezt a dátumot Ön 

helyett, mert nem mondott nekem semmilyen dátumot – 2019-re ez az intézmény működni 

fog. Ebben mindannyian érdekeltek vagyunk. 

 

Görög András: Hintsch György képviselő mindent elmondott. Nekem egy kérdésem van. 

Valóban, ugye mivel nincs itt még a papír arról, hogy van 1,5 milliárd forintunk, és az 

előterjesztés pedig tényszerűen írja, tehát itt valami akkor nem tiszta. A határozati 

javaslatunkat nem kéne kiegészíteni azzal, hogy amennyiben valóban ezt a támogatást 

megkapjuk és megjelenik a kormányhatározat? Tehát pozitív kormányhatározat esetén. 

Tehát, hogy akkor menjünk már biztosra egy kicsit, mert, hát gondolom, biztos a történet, 

csak azért mi is legyünk azért biztosak. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen ezt az emelkedett vitát, akkor most gyorsan 

lezárom és válaszolok. És Ön volt, aki az előbb azt számon kérte, hogy miért nem „elmúlt 

nyolc év”-ezek. Akkor most meg fogja kapni, frakcióvezető úr. Tehát ez az erős szocialista 

következetesség, ez most is tetten érhető Önöknél. Én annak örülök, hogy azért van 

jellemfejlődés, mert úgy látom, hogy akkor most már támogatják. Ehhez akkor nyilván az 

kellett, hogy Molnár Gyula kiváljon a helyi frakcióból, aki fővárosi közgyűlési tagként 

önmagában azt az előterjesztést próbálta megakadályozni, fel is szólalt a Fővárosi 

Közgyűlésben még 2010 előtt, ami arról szólt, hogy mi megkapjuk ezt az ingatlant, ahol 

ezt a gyermekegészségügyi centrumot már akkor létre akartuk hozni. Ő kifejezetten azért 

szólalt akkor fel, hogy ne kapja meg a Kerület ezt. Tehát köszönöm szépen, hogy ennyiben 

legalább változott és ennyivel bölcsebbek lettek, viszont azért az a féltés és aggódás nem 

tűnik túl őszintének, ami ebben megjelent, hiszen Ön számon akar kérni rajtam egy olyan 

dátumot, amire ma nincs pontos dátum. Higgye el, hogy én szeretném a legjobban, hogy 

2019 júliusára átadjuk a gyermekegészségügyi centrumot. Nem lenne felelős részemről azt 

mondani, hogy márpedig akkor meglesz, mert nagyon sok mindenen ez a projekt csúszhat. 

Ha értené a különbséget, frakcióvezető úr, akkor köztünk az az óriási különbség, hogy mi 

megígérjük és betartjuk. Azt, ami nem csak és kizárólag rajtunk múlik, arra nagyon nehéz 

dátumokat és pontos határidőket szabni, hiszen nem rajtunk múlik. Nem a Hivatalon 

múlik, nem azon múlik, hogy mi előkészülünk vagy nem. Hiszen nagyon sok szervezetnek, 

Budapest Fővárosnak vagy a kormányzatnak, vagy másnak a döntése szükséges. Nem 

beszélve arról, hogy egy ilyen kivitelezést, azt éppen valakinek meg is kell csinálni. Tehát 

ezek az eljárások sajnos, mindig azzal a veszéllyel járnak, hogy ezek csúszhatnak. Tehát én 

felelőtlen lennék, ha azt mondanám, hogy ez ekkor és ekkor pontosan megvalósul. Ezt a 

szívességet Önnek nem fogom megtenni, hogy ezzel próbáljon kampányolni, ami egy 

konkrét dátum lenne. Meg fog valósulni. Megvalósul, minden ígéretünket betartjuk, a 
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gazdagréti tanuszoda is megvalósul. Önök azt mindig nagyon elfelejtik ilyen esetekben 

mondani, hogy mennyire bonyolult tulajdonjogi és egyéb aktusoknak a sora kell ahhoz, 

hogy egy-egy projekt eljuthasson a megvalósításig. De én mondom, mégiscsak örülök, 

tehát annak is örülök, hogy a mai MSZP frakció az már úgy bölcsebbnek tűnik a réginél. 

Nagyon nagy kár, hogy ez az indulás, ez ilyen rossz szájízű volt, és ez viszont egy nagyon 

fontos eleme annak, hogy amit Önök jónak tartanak, akkor ezt Molnár Gyula, mint 

polgármester, aki a kerületért kellett volna, hogy dolgozzon, majd MSZP elnök sem 

támogatta. Úgyhogy legyenek ennél bölcsebbek, és kérem, hogy támogassák ezt a 

projektet. És akkor most szavazunk. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, 

hogy a Budapest XI. kerület 4275/10 helyrajzi számú ingatlanon megvalósításra kerülő 

gyermekegészségügyi centrum területét a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. Határidő: 2017. szeptember 21., felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

158/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Budapest XI. kerület 4275/10 helyrajzi számú 

ingatlanon megvalósításra kerülő 

gyermekegészségügyi centrum területét a 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 ……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 10./ PONTJA: Javaslat ÚJBUDA Fenntartható Energia és 

Klíma Akcióterve elkészítésére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Ehhez frakciónkénti hozzászólás 

lehetséges. Gajárszki Áron képviselő úré a szó. 
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Gajárszki Áron: Gyakorlatilag ez alapvetően egy támogatható dokumentum, csak ugye az 

lenne a cél, hogy ne az asztal fiókjának készüljön, hanem hogy ebből valamit profitáljon is 

a kerület, ami lássuk be, hogy azért, legalábbis én sokat dolgoztam tanácsadóként, 10 évet 

a környezetvédelemben, és elég sok olyan anyagot láttam, ami tényleg csak annak készült, 

hogy letudjuk, illetve valaki, valamilyen kötelezettséget letudjon egy település. Én azt 

gondolom így első blikkre, hogy ez jó lehet arra, hogy megnézzük tényleg, hogy hogyan 

lehetne extra forrásokat bevonni. Legalább is ez a tapasztalatom és a tanulságom, hogy 

újragondolni a lehetséges megoldásokat. Ugye, itt a kerületben nagyon-nagyon sok a 

házgyári technológiával épült úgynevezett panelház, amiknek a szigetelésében nem járunk 

élen, holott már más településeken, Győrben, Fehérváron közel 100%-os ez a megoldás, és 

mi elvileg egy gazdag kerület vagyunk. Mindenképpen nagyon sokat lehetne ebben a 

témában előre lépni, de a Kerület nagyon-nagyon nem járt az élen ebben a témában, és elég 

sok olyan terület van, ahol ráadásul még vissza is léptünk. Tehát, ha kicsit ezt tágabb 

kontextusban nézzük, akkor, ha megnézzük a Bocskai útnak a történetét, ott most a 

lakóknak a következő 30 évben egy komoly visszalépés az, hogy mondjuk, ha klimatizálni 

akarják a lakásukat, akkor valószínűleg sokkal több energiát fognak elfogyasztani. Ugye, 

sikerül kivágni ott, azt hiszem 16 db elég nagy méretű fát, amit a Kerület hagyott jóvá mint 

hatóság. Valóban, ez hivatali ügy, tehát nem a Polgármester döntött, de ezzel együtt a 

Polgármester akaszthatta volna ezt a folyamatot. Ugyanígy az 1-es villamos vonalán nem 

támogattuk az alternatív nyomvonalat, ott is ki lesz vágva körülbelül 100 fa, amit meg 

lehetett volna menteni. Hasonló problémákat okoz egy városi fa, jó lenne, ha végre 

megértenénk, mikroklímában is nagyon sokat jelent a településnek, nagyon sokat mentene 

rajta. Egyszerűen nem járunk élen ebben a gondolkodásban. A Bartók Béla úton nincsen 

bringasáv, pedig már elég régóta beszélgetünk róla. Ott is egy csomó ember akkor azt 

mondja, hogy nem biztonságos kerékpárral közlekednem, inkább autóba ülök. Növeli a 

forgalmat, a légszennyezést és az energiafelhasználást. Jó, tehát az a lényeg, hogy amíg ez 

a hozzáállás uralkodik, addig bármilyen szép terveket szövögethetünk, nem lesz igazi 

változás. Jó lenne, hogyha ezt valóban fenntarthatósági akciótervként sikerülne 

elkészítenünk és nem csak egy gumidokumentumként.  

 

Barabás Richárd: Részben kapcsolódnék az előttem szólóhoz, részben pedig egy sokkal 

pozitívabb és optimistább hangvétellel szeretném bíztatni a Polgármester urat, hogy merjen 

nagyot álmodni, legyen előrelátó, legyen víziója ennek a tervnek a kidolgozása kapcsán, és 

én szeretnék olyan hosszú távú tervekről hallani itt a testületi ülésen, hogy mikor szerelünk 

napelemeket valamennyi panelházra, mikor lesz az, amikor kilobbizzuk, hogy Budapesten 

ne legyenek belső égésű autók. New Yorkban már ilyenekről beszélgetnek – akkor 

bizonyára ez itt is megoldható lesz előbb-utóbb. Csatlakozva az előttem szólóhoz: mikor 

lesz az összes szigetelés megoldva? Én szeretnék ilyen nagy ívű víziókat hallani és nagy 

ívű víziókhoz egyébként konkrét céldátumokat rendelve látni. Tudom, hogy nem most, 

mert most kezdjük kidolgozni. Ezért mondtam, hogy most nagyon pozitív hangvétellel 

szeretnék hozzászólni. Erre szeretném kérni a Polgármester urat és bíztatni, hogy ne 

szégyenlősködjön, legyen progresszív, mutasson utat a többi fővárosi kerületnek is, hogy 

kell ezt csinálni. És én nagyon fogom támogatni, hogyha ezt megteszi. 
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Dr. Hoffmann Tamás: Szaván fogom képviselő urat. Csernus László frakcióvezető úr, a 

Fidesz-KDNP nevében. 

 

Csernus László: Köszönjük a bíztatást és azt gondolom, hogy pontosan ez az előterjesztés 

is mutatja azt, hogy ezen az úton szeretnénk menni, és azt gondolom, hogy konkrét lépések 

is már látszanak. Hogyha csak a zöld dolgokkal kapcsolatban mondjuk azt, hogy ebben az 

évben itt van az 1111 fának a telepítése például a kerületben, amit Gajárszki úr éppen 

hiányolt, hogy különböző fáknak a megmentése. Azt gondolom, hogy egy nagyvárosi 

környezetben igenis vannak olyan helyek, amikor szükségszerű bizonyos átalakítás, és 

ilyen például, amikor egy részről a tömegközlekedést támogatja, de ugyanakkor meg azt 

mondja, hogy olyan alternatív nyomvonalak, amelyet más szakemberek, tényleg sok 

szakember megvizsgálva azt mondja, hogy nem lát megoldásként, akkor bizonyos szinten 

szerintem el kell fogadni. Azt látom, hogy a Testület évek óta tesz azért, hogy magát a 

kerület klímáját is valamilyen módon megvédje – nem véletlenül csatlakoztunk a 

Klímabarát Települések Szövetségéhez is –, és azt gondolom, hogy ez az út, amelyen 

járunk, jók azok a kérdések, jók azok a bírálatok is, amelyeket időnként ebben kapunk, de 

azt gondolom, hogy az együtt gondolkodásban is érdemes lenne, és azért is köszönöm meg 

Barabás Richárdnak a hozzászólását, hogy támogatja azt, hogyha ezen az úton megyünk 

tovább, akkor számíthatunk az Ő támogatására is. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ügyrend legyen, azt kérném, Gajárszki Áron képviselő úr. 

 

Gajárszki Áron: Kérek szépen 2 percet hozzászólásra, hogy reagálni tudjak Csernus 

frakcióvezető úrnak. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Jó, kérném, most döntsenek arról, hogy megadjuk ezt a 

hozzászólási lehetőséget. 

Szavazásra teszem fel Gajárszki Áron képviselő ügyrendi javaslatát, miszerint a képviselő 

kapjon plusz 2 perc hozzászólási időt. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

159/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

a „10./ Javaslat ÚJBUDA Fenntartható 

Energia és Klíma Akcióterve elkészítésére” 

című napirendi pont tárgyalása során 

elfogadta azt az ügyrendi javaslatot, hogy 

Gajárszki Áron képviselő kapjon plusz 2 

perc hozzászólási időt. 
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Gajárszki Áron: Köszönöm a szót és köszönöm a türelmét a képviselőtársaknak. Csak 

nagyon röviden. Ez az 1111 fa, erről még nem beszéltünk és ugye ez egy fővárosi 

indíttatású kezdeményezés, ha nem tévedek. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ez csak kerület? Szuper!  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Nem is ahhoz kapcsolódunk, oké. Na, a probléma ezzel az, hogy találkoztam a fákkal, de 

alapvetően ha megnézzük, akkor be is járhatjuk, személyesen nagyon szívesen 

körbevezetem a frakcióvezető urat, hogy miért vannak ezek rossz helyre ültetve. Az az 

összes probléma a dologgal, hogy nem azokra a helyekre ültetjük a fákat. 

Kampányfogásnak zseniális! Tehát, most egymás közt vagyunk, de azért a jegyzőkönyv 

kedvéért hadd mondjam el, kampányfogásnak zseniális, hiszen 10 db fa …  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Mondhatom Polgármester úr? Mert még nálam van a szó szerintem. Köszönöm. Tehát 

kampányfogásnak zseniális, hogy elültetünk 1000 fát, 10000 fát stb., viszont a helyzet az, 

hogy ezt nem darabra mérik. Tehát azokon a területeken kéne fákat ültetni, például itt a 

Fehérvári útnak a végén, ahol mennek az emberek ugye az SZTK-ba – most Gyógyír vagy 

már Szent Kristóf, nem is tudom mi a neve. Az a lényeg, hogy ezeken az intenzíven 

használt területeken kellene több zöldet ültetnünk, ami bizony, közműkiváltásokkal járna, 

ezeket a fákat sokkal nagyobb terhelés is éri – por, levegő, zaj –, sokkal nagyobb 

hőhatásnak vannak kitéve, sokkal gyakrabban száradnak ki. Ezeket kéne jobban 

megvédenünk. Ez sokkal több pénzbe kerül itt egyetlen egy fa, mint az, hogy elültetünk 

egy parkba, ami egyébként egy ligetes park, egy árnyas park. Mondok egy példát, például a 

Mérnök utca melletti parknál elültettünk egy csomó fát. Az egy nagyon ligetes park, az 

gyakorlatilag 10-15 év múlva egy sötét erdő lesz. Nem erre van szükség! Egyszerűen nem 

erre van szükség. És gyakorlatilag vághatjuk majd ki a fákat, amiket most elültettünk, mert 

rossz helyre kerültek. Tehát kampánynak zseniális, de egyébként azt mondom, hogy az 

esetek … 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólások.) 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Most hallgassuk már … 

 

(Megszólal a hozzászólási időt jelző gong.) 
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Dr. Hoffmann Tamás: Meghallgattuk a képviselő urat. 

 

Gajárszki Áron: Befejezem a mondatot, mert úgy is egy kicsit túlbeszéltek a 

képviselőtársak. Tehát pont az ügyvezető úrtól jött a kezdeményezés, merthogy a betegek, 

amikor mennek be, akkor ugye, gyakorlatilag 40 fokban kell bemenniük a… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Az SZTK-ba? 

 

Gajárszki Áron: Igen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Jó. Én is nagyon köszönöm ezt a tartalmas és pontos 

helyzetértékelését a kerületnek. Nem ártana a tényekkel azért tisztában lennie, amikor 

hozzászól képviselő úr, de úgy látszik, ez most nem sikeredett. 

Lezárom a vitát. Én annyit szeretnék válaszolni, hogy mi elkötelezettek vagyunk. Az nem 

jó, hogy ha a demagógia ilyen mértékben áthatja ezt a kérdést. Pontosan tudja minden 

képviselő – aki azt mondja, hogy nem, az is tudja –, hogy amikor egy fa kivágásra kerül, az 

a legalaposabban meg van vizsgálva. Azt is tudja mindenki, hogy mennyi van helyette 

újraültetve. Néha városi környezetben elengedhetetlen az, hogy fákat kivágjunk, több 

szempontból is. Van, amikor egész egyszerűen közbiztonsági szempontjai is lehetnek 

annak, hogy mondjuk, egy meglévő zöldterületet jobban ligetesítünk, hogy jobban 

átlátható legyen, világosabb legyen stb. Tehát ez demagógia, ezt én visszautasítom a 

magam részéről. Azért ültettünk el 1111 fát, de az elmúlt években több ezer cserjét és fát 

ültettünk kerületszerte, pontosan azért, hogy igyekezzünk városi környezetben is 

fenntartani a levegő minőségét. Az, hogy kiszáradnak a fák – az erdőben is kiszáradnak a 

fák olykor-olykor, városban aztán meg még sűrűbben. Ezért igyekszünk egyébként olyan 

programokkal a lakosságot is bevonni nyilván ebbe a munkába, amit még akkor sem lehet 

teljes mértékben elvárni a szerződő parkfenntartóktól, hogyha a legbecsületesebben látják 

el a munkát, hiszen, amikor hosszú ideig nagyon meleg van, akkor ezek a fák, még a 

jobban megeredt fák is kiszáradhatnak egész egyszerűen a hatalmas hőségtől. Ezért, hogy a 

környezeti terhelésünket csökkentsük, ezért van például a VEKOP pályázatunk, amelyben 

energiakorszerűsítés zajlik az óvodákban, ezért szerelünk fel napelemeket, ezért 

használunk – vagy igyekszünk használni – minél inkább elektromos autókat, hogy ezzel is 

azt a forgalmat, amelyet az érintettek, akár a Hivatal, akár a cégek a kerületben kell, hogy 

menjenek, legalább ennyivel is igyekezzünk csökkenteni. És nyilván ezért van az, ami 

közvetett hatású, hogy nagyon fontos számunkra, hogy a környezettudatos nevelést, azt 

már minél előbb elkezdjük, minél hamarabb a gyerekek életének részévé váljon. Úgyhogy 

szerintem jó úton járunk. Nyilván a technológiai változások azok nagyban segítik majd ezt 

a munkát, amelyek ugye, hihetetlen gyorsasággal működnek és változnak, ezért nagyon 

nehéz pontos dátumokat mondani, tehát igyekszünk mindent megvalósítani, nyilván 2019 

augusztusáig. Ha nem, akkor ezek egy kicsit kijjebb tolódnak. Nyilván attól függően, hogy 

a technológia hogy változik. Úgyhogy kérem, támogassák ezt az előterjesztést. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot a következők 

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

határozott, hogy visszavonja a Polgármesterek Szövetségéhez (Covenant of Mayors) való 

csatlakozási szándékról, továbbá egy Fenntartható Energia Akció Program előkészítéséről 
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(Sustainable Energy Action Plan-SEAP) szóló 164/2015. (VI. 25.) XI.ÖK határozatát. 

Határidő: 2017. szeptember 21., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester” Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

160/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

visszavonja a Polgármesterek Szövetségéhez 

(Covenant of Mayors) való csatlakozási 

szándékról, továbbá egy Fenntartható Energia 

Akció Program előkészítéséről (Sustainable 

Energy Action Plan-SEAP) szóló 164/2015. 

(VI. 25.) XI.ÖK  határozatát. 

 

Határidő: 2017. szeptember 21. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti második határozati javaslatot a következők 

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

határozott, hogy  

a) csatlakozik a Polgármesterek Klíma és Energiaügyi Szövetségéhez, 

b) elkészíti és benyújtja a Szövetséghez a Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet, 

c) vállalja, hogy 2030-ig 40%-kal csökkenti a CO2 kibocsátását, 

d) vállalja, hogy növeli a klíma-alkalmazkodási képességét a terv végrehajtásával. 

Határidő: 2019. március 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

161/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy  

a) csatlakozik a Polgármesterek Klíma és 

Energiaügyi Szövetségéhez, 
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b) elkészíti és benyújtja a Szövetséghez a 

Fenntartható Energia és Klíma Akciótervet, 

c) vállalja, hogy 2030-ig 40%-kal csökkenti a 

CO2 kibocsátását, 

d) vállalja, hogy növeli a klíma-

alkalmazkodási képességét a terv 

végrehajtásával. 

 

Határidő: 2019. március 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Köznevelési megállapodás megkötése a Briliáns 

Oktatási Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kérdés és hozzászólás nem lévén elmondom, hogy a határozatról 

az osztott megállapodással együtt kell majd szavaznunk. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az osztott anyagban 

lévő megállapodással a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Briliáns Oktatási Alapítvánnyal 

2018. január 1. napjától kezdődően 10 évre köznevelési megállapodást köt a határozat – 

módosított –melléklete szerint a Talento-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskolába járó XI. kerületi állandó lakcímmel rendelkező gyermekek 

óvodai ellátására. Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására. Határidő: 2017. 

december 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

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

javaslatot. 

 

162/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Briliáns Oktatási Alapítvánnyal 2018. január 1. 

napjától kezdődően 10 évre köznevelési 

megállapodást köt a határozat – módosított –

melléklete szerint a Talento-Ház Alapítványi 

Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú 
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Művészeti Iskolába járó XI. kerületi állandó 

lakcímmel rendelkező gyermekek óvodai 

ellátására. 

Felkéri a Polgármestert a megállapodás 

aláírására. 

 

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk.  

Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi 

fordulójához a határozat melléklete szerinti csatlakozási nyilatkozat aláírásával. Az 

Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 7.250.000 forintot különít el a Bursa 

Hungarica ösztöndíjra. Határidő: - 2017. október 2., - a 2018. évi költségvetés elfogadása, 

felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

163/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy csatlakozik a 

hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási 

hallgatók, illetőleg felsőoktatási tanulmányokat 

kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához a 

határozat melléklete szerinti csatlakozási 

nyilatkozat aláírásával. 
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Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésében 

7.250.000 forintot különít el a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra. 

 

Határidő: - 2017. október 2. 

                  - a 2018. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói 

Ösztöndíj” adományozása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Itt majd kérném, hogy az osztott anyag szerinti határozati 

javaslatot vegyék figyelembe, az alapján fogunk dönteni.  

Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az osztott anyag szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017/2018. tanévre 10 havi időtartamra Újbuda 

Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíjat adományoz az alábbi pályázók részére: 

 

NÉV SPORTÁG TÁMOGATÁS 

Bontovics Balázs gyorskorcsolya 40.000 

Borojov Alexander műkorcsolya 40.000 

Bragmayer Zsanett triatlon 40.000 

Flachner Zoé baseball 30.000 

Fóti Adorján    párbajtőrvívás 20.000 

Halmosi Anna kosárlabda 30.000 

Harasztovich Fanni asztalitenisz 40.000 

Jánosi Lilla Zsuzsanna atlétika 50.000 

Katona Bence kosárlabda 40.000 

Kovács Boldizsár kosárlabda 50.000 

Mikolics Mihály Péter kenu 40.000 

Novák Dorottya  Akr . Rock n’roll 50.000 

Ónody Zsófia szinkronúszás 40.000 

Paufler Beáta  kajak-kenu 30.000 
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Siklós Olivér kosárlabda 30.000 

Szenes Boglárka Edit aerobik 40.000 

Szűcs Bálint labdarúgás 30.000 

Tóth Dorina kosárlabda 30.000 

Tóth Orsolya kosárlabda 40.000 

Záhonyi Petra kardvívás 40.000 

 

Határidő: 2017. november 11., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

164/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

2017/2018. tanévre 10 havi időtartamra 

Újbuda Önkormányzata Papp László 

Sportolói Ösztöndíjat adományoz az alábbi 

pályázók részére: 

 

NÉV SPORTÁG TÁMOGATÁS 

Bontovics Balázs gyorskorcsolya 40.000 

Borojov Alexander műkorcsolya 40.000 

Bragmayer Zsanett triatlon 40.000 

Flachner Zoé baseball 30.000 

Fóti Adorján    párbajtőrvívás 20.000 

Halmosi Anna kosárlabda 30.000 

Harasztovich Fanni asztalitenisz 40.000 

Jánosi Lilla Zsuzsanna atlétika 50.000 

Katona Bence kosárlabda 40.000 

Kovács Boldizsár kosárlabda 50.000 

Mikolics Mihály Péter kenu 40.000 
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Novák Dorottya  Akr . Rock n’roll 50.000 

Ónody Zsófia szinkronúszás 40.000 

Paufler Beáta  kajak-kenu 30.000 

Siklós Olivér kosárlabda 30.000 

Szenes Boglárka Edit aerobik 40.000 

Szűcs Bálint labdarúgás 30.000 

Tóth Dorina kosárlabda 30.000 

Tóth Orsolya kosárlabda 40.000 

Záhonyi Petra kardvívás 40.000 

 

Határidő: 2017. november 11. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 14./ PONTJA: A Magyar Festészet Napja Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. 

Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 5.000.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar 

Festészet Napja Alapítvány részére – előfinanszírozással – a Magyar Festészet Napja 

szervezéséhez és az alapítvány működési és fejlesztési céljaira. Az 5.000.000,- Ft-ot 

átcsoportosítással biztosítja a 2017. évi költségvetés 3.22. Kulturális feladatok sorról a 

8.1.7. Támogatások céltartaléka soron. Határidő: 2017. október 5., felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

165/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

5.000.000,- Ft támogatást nyújt a Magyar 

Festészet Napja Alapítvány részére – 
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előfinanszírozással – a Magyar Festészet 

Napja szervezéséhez és az alapítvány 

működési és fejlesztési céljaira. 

Az 5.000.000,- Ft-ot átcsoportosítással 

biztosítja a 2017. évi költségvetés 3.22. 

Kulturális feladatok sorról a 8.1.7. 

Támogatások céltartaléka soron. 

 

Határidő: 2017. október 5. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 15./ PONTJA: Grosics Gyula szobor állítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Van-e hozzászólás? Budai Miklós 

képviselő úr az MSZP részéről. 

 

Budai Miklós: Kérdéseim lettek volna, de így a hozzászólással együtt elmondom. Nem 

találtam meg, ugye köztéri szoborról van szó, itt egy művészeti tanácsnak vagy egy 

művészeti zsűrinek kell elbírálni ezt a szobrot, hogy köztéren ez fölállítható legyen. Én 

nem láttam befűzve. Egy Kft.-nek a véleménye van befűzve, tehát nem egy szakemberek, 

neves művészek által fölállított zsűri, amelyik elfogadja köztéren. Amikor a Puskás-

szobrot csináltuk, akkor volt ilyen és ott hagyták jóvá. A másik az, hogy mi kerül ezen a 

szobron 23 millióba? Ráadásul közpénzből fogjuk ezt megcsinálni. Ugye, a Puskás- 

szoborra tudok hivatkozni, az Önkormányzat biztosította a területet, de közadakozásból, 

civil szervezetek, magánszemélyek adták össze ezt a szobrot és úgy valósult meg. Miért 

nem történt ez itt meg? Az iskolában már állítottunk föl, természetesen önkormányzati 

fenntartású, tehát ott megvalósult ez. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Volt művészeti zsűri döntés, ez az anyagban, azt hiszem, benne is 

van. Azt gondolom, hogy nekünk kötelezettségünk nemcsak közadakozásból, hanem saját 

költségvetésünkből is megemlékezni olyan jeles, igazán kiváló emberekről, akik nem csak 

sportemberként, hanem az életük alapján példaképek lehetnek. Nem véletlenül viseli iskola 

a nevét egyébként. Tehát azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak ilyen módon 

kötelezettsége az, hogy ezen költségeket akkor vállalja. 

 

Gajárszki Áron: Nagyon szép dolog, részemről örülök is a szobornak, én egyébként 

várom is. Szerintem ez egy jó felvetés, hogy akár közadakozást indítsunk a témában. Azért 

23 millió Ft az valóban sok közpénzből. Én egyetlen egy kérdésben kérem a Polgármester 

úr nyilatkozatát, hogy a kerületben ugye azért nem lesz stadion? 
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Dr. Hoffmann Tamás: Képviselő úr, ne komolytalankodjon! Tehát ez mégis csak egy 

komoly Testület, komoly ülések, komoly döntéseket kell hoznunk, ne viccelődjünk már! 

Lezárom a vitát.  

További hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja Kligl Sándor: Grosics Gyula c. 

szobrának felállítását a XI. kerület, „Bikás parkban” (hrsz.: 3467/1), és a megvalósításához 

szükséges 23.000.000,- Ft-ot biztosítja a 2017. évi költségvetés 4. melléklet 20. 

Emléktáblák, szobrok, köztéri alkotások sorról. Határidő: 2018. november 30., felelős:     

dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

166/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

jóváhagyja Kligl Sándor: Grosics Gyula c. 

szobrának felállítását a XI. kerület, „Bikás 

parkban” (hrsz.: 3467/1), és a 

megvalósításához szükséges 23.000.000,- Ft-

ot biztosítja a 2017. évi költségvetés 4. 

melléklet 20. Emléktáblák, szobrok, köztéri 

alkotások sorról. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 16./ PONTJA: KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és 

Média Kft. ügyvezetője munkaviszonyának 

megszüntetése, új ügyvezető kinevezése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hőnyi Gyula, aki ellátta ezt a beosztást, kérte azt, hogy közös 

megegyezéssel a munkaviszonyát szüntessük meg arra hivatkozván, hogy a családi életét 

nagyon megterhelte ez a nagyon komoly munka, amelyet végzett, és ezért én ezt 

elfogadván javaslatot is teszek arra, hogy egyrészt, akkor szeptember végéig lássa el a 
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feladatait, az átadás-átvételt tegye meg, és tekintettel arra, hogy új ügyvezetőt is kell 

megneveznünk, Antal Nikolett személyében tennék javaslatot rá. Őt szerintem azért 

nagyon nem kell bemutatni, hiszen már régóta dolgozunk együtt, régóta dolgozik az 

Önkormányzatnál, régóta dolgozik a kulturális területen. Ez az a fajta munka, amelyet 

nagyon energikusan, jól összefogva fog ellátni ezen feladatot. Úgyhogy kérem ezt a 

döntést, illetve támogatást ilyen módon is a Képviselő-testülettől. Kérdés van-e? Ha nincs, 

akkor a vitát nyitom meg.  

 

Hintsch György: Ebben a kerületben sok minden nem működik, például a közlekedés sem 

ideális, mert akkora dugók vannak reggelenként, hogy az embernek van ideje dugóban, a 

kocsiban, vezetés közben Újbuda újságot olvasni. Azért normál esetben ilyet az ember nem 

csinál. És most összeszámoltam: az utolsó újságban 10 darab Simicskó István-kép volt, 

ami tényleg felemelő érzés volt mindannyiunk számára, akik a kocsiban ültünk. Viszont 

ennek kapcsán fölmerült, hogy ha egy ilyen tehetséges propagandistája van ennek az 

Önkormányzatnak, akkor nem kéne mindent elkövetni, hogy ez az úriember itt maradjon és 

dolgozzon tovább? Úgyhogy szerintem hirtelen jött ez az előterjesztés, hétfőn még nem 

volt róla szó, kedden már úgy tűnt, hogy be fog jönni. De, ha már így alakult az élet, akkor 

azt szeretném kérdezni, hogy van-e valami esély arra, hogy a propagandakiadvány jellege 

ennek az újságnak megváltozik? És szeretném is kérni az igazgató asszony jelöltet, hogy 

néhány szóban az elképzeléseit ossza meg velünk, mert valóban ennél a cégnél dolgozott, 

de ilyen kulturális területen, ha jól tudom, minden bizonnyal rendesen, tisztességesen. De 

sajtó területen, a KözPontnál nem dolgozott. Úgyhogy néhány szóban a Testület előtt, ha 

elmondaná, hogy mi az elképzelése az újsággal, azt megköszönnénk. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Más hozzászólást nem látok, akkor a vitát lezárom. Én csak annyi 

megjegyzést tennék – és aztán természetesen a jelöltnek, Antal Nikolettnek átadnám a 

mikrofont –, hogy azt bizonyítja, hogy nagyon sok program van, nyilván ezért kerül be a 

sok programról sokféle fénykép, hiszen az nem árt, ha tudósítjuk a kerület polgárait, hogy 

itt milyen komoly társadalmi élet zajlik. 

 

(Derültség a teremben.) 

 

Most lehet, hogy ezen nevetnek, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy ez valóban egy 

fárasztó műfaj is bizonyos szempontból, hiszen, ha látják azt, hogy már augusztus utolsó 

hetétől gyakorlatilag minden alkalommal vannak olyan programok, amelyek számunkra 

fontosak. A városrészek számára fontos, azoknak a közösségeknek fontos, amelyek tartják. 

Ezek folyamatosak gyakorlatilag, hiszen az, hogy a városrészi ünnepek vannak, a 

városrészi búcsúk, egy-egy egyházközösségnek az ünnepei, ezek folyamatosan vannak. 

Ugye, kezdődik ez a leghíresebb 7. Lecsófesztivállal, ahol mézes lecsót is kóstolhattak. De 

nagyon sokrétű és nagyon sokféle program van. Tehát én azt gondolom, hogy ezekről nem 

árt tudósítani, és nyilván mellette azért ilyen apróságok is történnek, mint iskolakezdés, 

amely nagyon komoly feladat egy ilyen intézményhálózat tekintetében. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 
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Igen, de tekintettel arra, hogy ő az országgyűlési képviselő az, hogy ilyen sok helyen jelen 

van, az nekünk is egy óriási segítség. Azt gondolom, hogy honvédelmi miniszterként 

pontosan ilyen nehéz időkben, mint ami a mai európai politikában van, ez egy külön 

pozitívum, hogy mégis ennyi helyen jelen tud lenni, és ezek nagyon fontosak, hogy lássák 

az emberek, hogy a politikusok köztük vannak, és nem egy elefántcsonttoronyból 

beszélnek hozzájuk. Antal Nikolett jelölté a szó. 

 

Antal Nikolett: Igen így van, ahogy képviselő úr mondta, valójában én kulturális 

kérdésekkel foglalkoztam főképpen az Önkormányzatnál is és a Kft.-ben is. Ugyanakkor 

az Önkormányzatnál sajtóreferensként kezdtem a munkámat és kommunikációs 

munkatársként. Ugyan sürgősségi az előterjesztés, de ez benne van az előterjesztés 

szövegében. Tehát van némi tapasztalatom, kulturális újságírással kifejezetten sokat 

foglalkoztam, ettől függetlenül nem szeretném magam médiaguruként föltüntetni. 

Ahogyan egyik, egyetlen korábbi ügyvezető sem rendelkezett mindhárom területen magas 

akár végzetséggel, akár komoly tapasztalatokkal, nyilván én sem rendelkezem mind a 

köznevelés, mind a média, mind a kultúra területén hasonló tapasztalattal és hasonlóan 

magas képzettségekkel. De egy új főszerkesztője lesz az Újbuda újságnak, aki a tévétől, a 

rádiótól kezdve az online médiumon át a printmédiumig mindenhol kipróbálta már magát, 

illetve kerületi lapnál is dolgozott. Tehát olyan sokrétű tapasztalattal érkezik ide, amiben 

én azt gondolom, hogy majd megbízhatok. Illetve a cégen belül a kommunikációs csapatot 

is szeretném olyan módon egy kicsit megerősíteni, hogy ez összeszedettebb legyen, 

koncentráltabb és jobban lehessen ezekkel a szakmai kérdésekkel foglalkozni. Nem tudom, 

kielégítő volt-e a válasz? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Tökéletes volt, köszönjük szépen. Annyit még, hogy Hőnyi Gyula 

a Pont Magazin gondozását továbbra is ellátja. Tehát ilyen módon e nagyon kiváló 

kulturális folyóiratunkat, ezt ugyanúgy gondozni fogja. Görög András képviselő úr 

ügyrendben. 

 

Görög András: Polgármester úr ugyan lezárta a vitát, ami egy érdekes ülésvezetés, miután 

megadta a szót a jelölt asszonynak, de így azért elég nehéz reagálni bármire. Máskor meg 

megkapjuk azt a kritikát, hogy soha nem tájékozódunk. Tehát ha lezárja a reagálás 

lehetőségét mondjuk, egy meghallgatás után, úgy azért elég érdekes bármit is kérdezni és 

mondani a későbbiekben. Tehát gondolja már át ezt! És minden napirendi pontnál 

eljátssza. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nem láttam hozzászólást, akkor sose zárom le nyilván. Úgyhogy 

igazából, miután nem volt hozzászólást jelző hozzászóló, ezért zártam le és ezért adtam 

meg zárszóként az ügyvezetőjelöltnek a szót. Gajárszki Áron is ügyrendben. 

 

Gajárszki Áron: Csak próbálom megvilágítani a kérdést. Tehát… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ügyrend! Ügyrendben világítsunk, jó? 
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Gajárszki Áron: Azt tolmácsolta Görög András, tanult kollegám, Polgármester úr felé, 

hogy szeretnénk hozzászólni, kérdezni a jelölttől. Adott esetben, hogyha lezárja … 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Az a mondat úgy hangzik, hogy akkor nyissuk újra a vitát. Az 

nem, hogy jelzi, hogy hát ez az eljárás, ez … 

 

Gajárszki Áron: Látom, hogy nem értette a Polgármester úr, de igen, jó lenne, ha 

újranyitnánk a vitát, igen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nagyfiúk vagyunk, tudjuk, hogy mit akarunk, akkor el tudjuk 

mondani, felteszem. 

 

Gajárszki Áron: Igen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: És, akkor Ön akar valamit? 

 

Gajárszki Áron: Igen, az szuper lenne, köszönöm! 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Mit? 

 

Gajárszki Áron: Hogyha újra nyitnánk a vitát, és tudnánk kérdezni a jelölttől, és a 

jövőben nem zárná le a vitát, mielőtt kérdezni lehetne, akkor … 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel Gajárszki Áron képviselő ügyrendi 

javaslatát, miszerint nyissák újra a vitát. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 17 leadott szavazatból 7 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

167/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

7 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

a „16./ KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetője 

munkaviszonyának megszüntetése, új 

ügyvezető kinevezése” című napirendi 

pont tárgyalása során nem fogadta el azt az 

ügyrendi javaslatot, hogy nyissák újra a 

vitát. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kérem, hogy szavazzunk. Két darab határozatot kell hozunk. 

Kérdezném, hogy tudjuk-e egybe hozni? Tudjuk? Köszönöm szépen! 
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(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ez olyan, mint a Fővárosban az MSZP. Igen, Öné a szó, képviselő úr ügyrendben. 

 

Görög András: Csak a jegyzőkönyv kedvéért, mert nem tudom, hogy a Polgármester úr 

közbeszólása hallatszott-e a jegyzőkönyvnek, ugye azt mondta, hogy fölösleges egy ilyen 

vita. Csak, hogy … 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A meddő vita fölösleges. A meddő vita mindig fölösleges. 

 

Görög András: Csak, hogy legyen benne a jegyzőkönyvben, köszönöm. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A meddő vita mindig fölösleges, azt mondtam. Tehát próbáljunk 

meg megint szavazni. Két határozat, akkor azt a jelzést kaptam, hogy mehet csomagban. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti első és második határozati javaslatot egyben 

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

testülete úgy határozott, hogy 

a) Hőnyi Gyulának, a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

ügyvezetőjének munkaviszonyát közös megegyezéssel 2017. szeptember 30. nappal 

megszünteti. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 

2017. október 1., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 

b) munkaszerződés keretén belül 2017. október 1. napjától 2022. december 31. napjáig 

Antal Nikolettet bízza meg az KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátásával. Az ügyvezető alapbérét bruttó 840.000,– Ft/hó 

összegben állapítja meg. Felkéri a Polgármestert, hogy a munkaviszonnyal kapcsolatosan 

szükséges intézkedéseket tegye  meg, valamint gondoskodjon a változásnak a Kft. alapító 

okiratán történő átvezetéséről, és a módosított alapító okiratnak a Fővárosi 

Törvényszékhez, mint Cégbírósághoz történő benyújtásáról. Határidő: 2017. október 31., 

felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

168/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy 
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a) Hőnyi Gyulának, a KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetőjének 

munkaviszonyát közös megegyezéssel 2017. 

szeptember 30. nappal megszünteti. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2017. október 1. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) munkaszerződés keretén belül 2017. október 1. 

napjától 2022. december 31. napjáig Antal 

Nikolettet bízza meg az KözPont Újbudai 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátásával. Az ügyvezető alapbérét 

bruttó 840.000,– Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a 

munkaviszonnyal kapcsolatosan szükséges 

intézkedéseket tegye  meg, valamint 

gondoskodjon a változásnak a Kft. alapító 

okiratán történő átvezetéséről, és a módosított 

alapító okiratnak a Fővárosi Törvényszékhez, 

mint Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2017. október 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gratulálunk! Sok erőt és jó munkát kívánunk! 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 17./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. június 1. 

és 2017. augusztus 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 20 leadott szavazatból 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

169/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2017. 

június 1. és 2017. augusztus 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 18./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról  

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2017. június 1. 

és 2017. augusztus 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői 

beszámolót elfogadja.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

170/2017. (IX. 21.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2017. 

június 1. és 2017. augusztus 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jegyzői beszámolót elfogadja. 
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Dr. Hoffmann Tamás: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, zárt ülés következik. 

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2017. október 2. 
 
 
 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 
 
 

Kerékgyártó Gábor 
 
 
 

Szabó György 

 

 
 
 

dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 

 


