
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-88-147/2018.  

 

 Jegyzőkönyv 
 

Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2018. 

szeptember 20-án (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, dr. Bács Márton, 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, Nagyné Antal Anikó, Sass Szilárd, Szabó András, 

Szabó György, Turbók Jánosné, Vécsei Éva, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselők (25 

fő) 

 

A nemzetiségi önkormányzatok részéről: 

Spiry Endréné, Újbuda Szlovák Önkormányzata elnökhelyettese 

 

A Polgármesteri Hivatal részéről: 

Vargáné dr. Kremzner Zuzsanna jegyző, 

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

Büki László, Győrffyné Molnár Ilona, Magyar Tamásné, Soltész Erika, dr. Téglási László 

igazgatók, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Takács Viktor főépítész, 

dr. Berkovics Gáborné dr., Kádi Gergely, Mayer Péter, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna 

osztályvezetők,  

dr. Szende Dávid  jogtanácsos, 

Técsi Judit kabinetvezető, Szabó László kabinetvezető-helyettes, 

Gál Balázs tanácsadó, 

Bódis Csaba, Gódor Ildikó, dr. Kósa Marianna referensek, 

Stitzné Koren Zsuzsanna, dr. Simonné dr. Kluczer Zsuzsanna munkatársak 

 

Különmeghívott:  

Antal Nikolett, a KözPont Kft. ügyvezető igazgatója, 

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

 

Az ülést vezeti: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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Dr. Hoffmann Tamás: Nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Bejelentkeztek, úgy látom, 

akkor határozatképesek vagyunk. Jegyzőkönyv-hitelesítőknek javaslom Haidar Norbert és 

Vécsei Éva képviselőket. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

107/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Haidar Norbert és Vécsei 

Éva képviselőket megválasztotta.     

 

Dr. Hoffmann Tamás: Napirendi vita következik. 14 kiküldött nyilvános ülési napirendi 

pont, 5 kiküldött zárt ülési és három sürgősségi előterjesztés lenne, illetve három, ami kettő 

tulajdonképpen. Tehát a 13./ Változtatási tilalom elrendelése a Budapest XI., Mohai út - 

Bártfai utca környezetében lévő ingatlanok területére. Ez úgy látszik, sorsszerű számozást 

kapott; és 14./ Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó pénzeszközátvétel.  

Ehhez van-e hozzászólás? 

 

Hintsch György: Vannak ritka pillanatok, amikor hasonlóképpen gondolkodunk a 

világról, ez a Mohai út kérdése például. Ha jól látom, Polgármester úrék is beadtak egy 

előterjesztést ennek a területnek a szabályozásával kapcsolatban, egy változtatási tilalmat. 

Ha jól értem, akkor Polgármester úr és a kormánypárti többség is hasonlóképpen 

gondolkodik, tehát azt szeretné, hogy itt változtatási tilalom lépjen életbe, ha ezt 

elfogadjuk, úgyhogy a két napirendi pontnak értelemszerűen nincs értelme, hogy kétszer 

egymás után ugyanazt tárgyaljuk, sőt, ha az elsőt elfogadjuk, akkor gondolom, érvényét 

veszti a második előterjesztés. Ha Polgármester úr megerősíti azt, hogy ezt a változtatási 

tilalmat meg szeretnék szavazni, előterjeszti, illetve megszavazza, akkor én a másik 

napirendi pontot visszavonom értelemszerűen. Viszont azt szeretném kérni, hogy vegyük 

előrébb ezt a napirendi pontot, mert ha jól látom, a lakók is eljöttek és szeretnének 

hozzászólni. Szeretném kezdeményezni, hogy 3 percben ők is ehhez a napirendi ponthoz 

majd hozzászólhassanak. Ez az ügyrendi javaslatom.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Bár ez egy napirend előtti vita hozzászólása volt, ahol nem volt 

ügyrendi javaslat jelezve, én nagyon örülök, hogy az MSZP-frakció újra próbál felzárkózni 

az idők szavához, és meghozni azokat a döntéseket, amelyeket mi időről időre 

előterjesztünk. Ez ilyen furcsa versennyé kezd alakulni úgy látom, hogy képesek-e időben 

beadni valamilyen előterjesztést vagy nem, de nyilván, miután mi készülünk, legalább a 

szándék megvan. Támogassák benne a mi elképzeléseinket és előterjesztésünket a 

tekintetben, hogy valóban igyekezzünk olyan helyzeteket teremteni, ha már a régi 

szabályozások, a régi KÉSZ-ek nem tették ezt meg, akkor ilyen módon is egy-egy területen 
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azt a változtatást, amely nem biztos, hogy javára válik egy-egy területnek, azt tegyék meg, 

de ez egy ilyen furcsa verseny, hogy Önök ebben a másodikok, ez nagyon jó. Nagyon jó, 

hogy van önbizalom, ez egy helyes magatartás, köszönöm. Nyilván majd a napirendi 

pontnál szavazunk arról, hogy kell-e vagy nem kell hozzászólni, de tekintettel arra, hogy 

nem azért terjesztjük elő, hogy aztán ne fogadjuk el, tehát gondolom, ennyire nem vagyunk 

amatőrök. Tehát azért terjesztjük elő, hogy megszavazzuk. Mellette pedig nem feltétlenül 

kell kampányolni, ha az előterjesztést pont ellene szólna, akkor nyilván meghallgatnánk 

mindenkit. Előkészítésben azért számos esemény történt, személyesen is beszélgettünk az 

érintettekkel is, a Főépítészi Irodával is folytattak egyeztetéseket, tehát azért ez szépen 

körbe van járva, minden tekintetben át van gondolva az a cselekvés, illetve a jövőben 

nyilván a KÉSZ-eknek már a szabályozása vagy a módosítása is formálódik ilyen módon. 

Tehát nem tudom, mennyire van erre szükség.  

 

Hintsch György: Viszont volt egy olyan javaslatom, és szerintem itt kell erről döntenünk, 

hogy vegyük előrébb ezt a napirendi pontot.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Én ezt nem javaslom. 

 

Hintsch György: Jó, ez egy javaslat, erről szerintem szavazni kell. De rendben van, ezt Ön 

nem javasolja. A másik: nem akarok belemenni ebbe, hogy ki volt első és ki második, mert 

ez egy kicsinyes vita lenne, viszont arra hadd reagáljak – ha ide figyel Polgármester úr – 

arra viszont szeretnék reagálni, hogy ki követi az idők szavát. Erre az előterjesztésre azért 

van szükség, mert Önök valamit elszúrtak, nem azért, mert valaki valamit 2010 előtt 

elszúrt. Ez egy 2017-es szabályozás, rossz hatással van arra a körzetre. Azért kell ezt az 

előterjesztést most… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez a napirendi vita, frakcióvezető úr. 

 

Hintsch György: Jó, rendben. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Azért van szükség rá, mert ha nem szabályoznak valamit, nem 

szabályoznak időben és jól a KSZT-ben, akkor kell szabályozni később. Tehát zárjuk le a 

vitát.  

Gyorsított eljárásban tárgyalandó napirendi pontokat mondom: 4./, 10./ 12./, új 18./ és új 

20./ Ez lenne, amit gyorsított eljárásban tárgyalnánk, ha ez elfogadható mindenki számára.  

 

Most a módosítóról fogunk szavazni, hogy előbbre vegyük. Én nem gondolom, hogy 

előbbre kéne venni, de akkor szavazzunk erről. Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy 

a „13./ Változtatási tilalom elrendelése a Budapest XI., Mohai út - Bártfai utca 

környezetében lévő ingatlanok területére” című napirendi pontot előbbre vegyük. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 12 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

A sürgősségi javaslatokról kell egyenként szavazni. 
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Szavazásra teszem fel, hogy 13./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 

„Változtatási tilalom elrendelése a Budapest XI., Mohai út - Bártfai utca környezetében 

lévő ingatlanok területére” című sürgősségi előterjesztést. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel, hogy 14./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület az 

„Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó pénzeszközátvétel” című sürgősségi előterjesztést. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

Gyorsított eljárásban való tárgyalásról tudunk-e egyben szavazni? Ellenvetés nem lévén 

szavazásra teszem fel, hogy a Képviselő-testület gyorsított eljárásban tárgyalja a 4./, 10./, 

12./, új 18./ és 20./ napirendi pontokat. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

108/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 10 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 12 

tartózkodással nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy a 13./ „Változtatási tilalom elrendelése a 

Budapest XI., Mohai út - Bártfai utca 

környezetében lévő ingatlanok területére” 

című napirendi pontot előbbre vegye; 

 

b) 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy új 13./ 

napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-

testület a „Változtatási tilalom elrendelése a 

Budapest XI., Mohai út - Bártfai utca 

környezetében lévő ingatlanok területére” 

című sürgősségi előterjesztést;  
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c)  25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy új 14./ 

napirendi pontként tárgyalja az 

„Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó 

pénzeszközátvétel” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

d)  25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított 

eljárásban tárgyalja a 4./, 10./, 12./, új 18./ és 

20./ 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./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3./ A Fejér Lipót utca 59. szám alatti épülettel kapcsolatos döntések 

 

 3.1./ Az Újbudai Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 3.2./ A Budapest, XI. kerület Fejér Lipót utca 59. szám alatti ingatlan 

vagyonkezelésbe adása és a vagyonrendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

4./ A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ Közmeghallgatás összehívása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

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

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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7./ Albertfalvai Kispiac - vagyonkezelői jogviszony meghosszabbítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

8./ Együttműködési megállapodás közterületi elektromos töltőoszlopok telepítésére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

9./ A KözPont Kft. közművelődési megállapodásának és ingyenes használati 

szerződésének módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2019. évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

11./ Névtelen közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

12./ JAG a Tehetségekért Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

13./ 

 

Változtatási tilalom elrendelése a Budapest XI., Mohai út - Bártfai utca 

környezetében lévő ingatlanok területére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

14./ 

 

Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó pénzeszközátvétel 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

15./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

16./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

17./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

18./ Díszpolgári cím adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

19./ „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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20./ „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

21./ Jogerős fakivágási engedély módosítására irányuló kérelem elutasítása ügyében 

fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

109/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

1./ A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3./ A Fejér Lipót utca 59. szám alatti épülettel kapcsolatos döntések 

 

 3.1./ Az Újbudai Szociális Szolgálat alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 3.2./ A Budapest, XI. kerület Fejér Lipót utca 59. szám alatti ingatlan 

vagyonkezelésbe adása és a vagyonrendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

4./ A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ Közmeghallgatás összehívása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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6./ „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” 

adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

7./ Albertfalvai Kispiac - vagyonkezelői jogviszony meghosszabbítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

8./ Együttműködési megállapodás közterületi elektromos töltőoszlopok 

telepítésére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

9./ A KözPont Kft. közművelődési megállapodásának és ingyenes 

használati szerződésének módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

11./ Névtelen közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

12./ JAG a Tehetségekért Alapítvány támogatása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

13./ 

 

Változtatási tilalom elrendelése a Budapest XI., Mohai út - Bártfai utca 

környezetében lévő ingatlanok területére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

14./ 

 

Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó pénzeszközátvétel 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

15./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

16./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

17./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke 
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18./ Díszpolgári cím adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

19./ „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

20./ „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozása 

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke 

 

21./ Jogerős fakivágási engedély módosítására irányuló kérelem elutasítása 

ügyében fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszöntöm a testületi ülésen Molnár Gyula képviselő urat, aki 

először látogatott meg minket. Sorrendben pedig következik Rendőrkapitány úr, aki itt van 

körünkben – ha van hozzá kérdés, akkor kérem, most tegyék fel. 

 

Görög András: Tisztelt Kapitány úr, egy kéréssel fordulok Önhöz. Albertfalván a nyár 

folyamán rengeteg panasz érkezett az Albert utca környékén, a parkban hangoskodókról, 

akik valószínűleg a munkásszállásról jöttek ki és a parkban folytatták áldásos 

tevékenységüket. Folyamatosan lett jelezve mind a Közterület-felügyelet felé, mind a 

rendőrség felé – érdemi intézkedés gyakorlatilag nem sok minden történt, mert ez még a 

mai napig is fennáll. Abban kérem Kapitány úr segítségét, hogy ezt próbáljuk meg kiemelt 

feladatként kezelni, hogy az ott élők kicsit megnyugodjanak, és ne csak azért, mert jön a 

rossz idő, és csukott ablaknál fognak aludni, és nem tudnak a parkban lenni, hanem 

tavasszal, nyáron se legyen ez visszatérő probléma. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Jó, rendben, köszönjük képviselő úrnak a hozzászólását. Kapitány 

úr bólogat, intézkedik, megnézi, hogy mit lehet tenni. Ha más kérdés nincs hozzá, akkor 

engedjük el Kapitány urat, ha egyéb tevékenységei miatt el kell menni. Ha nem, akkor 

maradjon.  

Napirend előtti felszólalások következnek. Először is Hintsch György frakcióvezető úr 

következik. 

 

Napirend előtti felszólalás:   1./ Hintsch György 

 

Hintsch György: Köszönöm a szót, Polgármester úr. Csak röviden szeretnék szólni, mert 

eredetileg ügyrendben szerettem volna ennek kapcsán napirend előtt beszélni, de arra azt 

hiszem, nincsen lehetőség. Bár a rövidség sem okvetlenül indokolt, mert azt hiszem, lenne 

rá idő ezen a testületi ülésen, hogy hosszasan beszélgessünk sok mindenről, mert úgy 

látom, a nyarat Polgármester úr, meg a polgármesteri vezetés nem stratégiaalkotással, meg 

gondolkodással töltötte, ahogy itt elnézem ezeket az előterjesztéseket a szezon első ülésén. 
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Ezt egyébként megerősítette bennem az, amikor elolvastam Polgármester úr Újbudában 

megjelent interjúját. Én azt gondolom, a nyarat lehetett volna hasznosabban is tölteni, de ez 

egy privát vélemény. Aki a kicsit nem becsüli, a nagyot nem érdemli. De nem ez a téma. 

Áprilisról szeretné beszélni. Áprilisban itt történt valami a kerületben, meg az országban is. 

A kerület választott két országgyűlési képviselőt, az egyiket Molnár Gyulának hívják, és 

mintha erről a polgármesteri vezetés, meg az Újbuda újság megfeledkezett volna. Például a 

legutóbbi Újbuda újságban Simicskó képviselő úr – kicsinyes dolog, de azért csak 

megszámoltam – tízszer szerepelt, ellentétben a másik országgyűlési képviselővel, aki 

konkrétan nulla alkalommal, de ezt elmondhatjuk az előző Újbuda számokról is. Az, hogy 

ebben a pártlapban a mi országgyűlési képviselőnk nem szerepel, ez még nem akkora 

katasztrófa, ezt azért lelkileg fel tudnánk dolgozni. Az, hogy a kerület vezetése, 

Polgármester úr sem nagyon keresi a kapcsolatot Újbuda egyik országgyűlési 

képviselőjével, ez szerintem rossz irány vagy nem helyes dolog. Úgyhogy lassan fél év 

eltelt vagy 5 hónap, úgyhogy mi ezen szeretnénk változtatni. Az első lépést szeretnénk mi 

megtenni ebben a folyamatban, úgyhogy azt javasoljuk, hogy Polgármester úr vegye föl a 

kapcsolatot vagy vegyük föl a kapcsolatot az országgyűlési képviselőnkkel, és biztosítsunk 

most első lépésben a képviselő úrnak egy 5 perces hozzászólási lehetőséget a testületi 

ülésen,  a bemutatkozás talán erős lenne, de egy ilyen első kapcsolatfelvételi aktusként. Ez 

a javaslatom, ügyrendben azt hiszem, ezt most nem lehet megtenni, ettől függetlenül azt 

kérem, hogy Polgármester úr vagy a Testület biztosítson a kerület országgyűlési 

képviselőjének 5 perc hozzászólási időt.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hát, hogyne, természetesen, ez egy demokratikus ország egy 

demokratikus kerülete, tehát természetesen. Azért az etikett azt szokta mondani, hogy aki 

új a pozícióban, az jelentkezik annál, aki már régóta megválasztott képviselő, jelen esetben 

polgármester, de hát ezen most nyilván nem fogunk összeveszni, hiszen ismerjük már egy 

ideje egymást. 

Akkor következik Gajárszki Áron képviselő úr. 

 

Napirend előtti felszólalás:   2./ Gajárszki Áron 

 

Gajárszki Áron: Esküszöm, hogy ebben a kérdésben nem egyeztettem az MSZP 

frakcióval, de eléggé hasonló lesz a beszélgetésnek az íve, illetve a témája. Illetve 

legelőször szeretném megköszönni, hogy tényleg, ha jól sejtem, csapvizet és poharakat 

kaptunk az asztalra, és nem PET-palack szemetet gyártunk évről évre. Bárcsak minden 

imám így meghallgatásra találna. Ha jól emlékszem, ezt hét és fél évvel ezelőtt javasoltam 

itt az Önkormányzat vezetésének, volt, ami hamarabb is átment, a kerékpártámaszokra azt 

hiszem, 3-4 évet kellett csak várni a Hivatal előtt, de mindenesetre nagyon örvendetes, és 

tényleg gratulálok, hogy erre már nem is kellett emlékeztetni Önöket, alig 7 év kellett és 

átment ez a dolog. A Bikás parknál talán 3 év után, interpellációt követően megújult a 

park, úgyhogy én azt gondolom, hogy csak elég sokat… 

 

(Derültség a teremben.) 
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… elég sokat kell ücsörögnöm. Köszönöm szépen, Polgármester úr, nagyon szívesen 

hozok be más témákat is Önöknek, és örülök, ha ennyire nyitottan fogadják. Kicsit 

lassúnak tartom a tempót, de hát, a fiatalság mindig türelmetlen.  

Amiért most szót kértem, az az, hogy az ENSZ Emberi Jogi Bizottsága 2018. április 5-i – 

most idézet következik – záró következtetéseiben „aggodalmának adott hangot a 

véleményalkotás, a véleménynyilvánítás szabadságát korlátozó magyar 

médiaszabályozással és gyakorlatokkal kapcsolatban. Aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a 

jogszabályok egymást követő módosításait követően a jelenlegi jogszabályi keret nem 

biztosítja teljes mértékben a cenzúrától és akadályoztatástól mentes sajtót. Aggodalommal 

állapította meg továbbá, hogy a Média Tanács és a Média Hatóság nem rendelkezik kellő 

függetlenséggel feladatai ellátásához, valamint túlságosan széles körű szabályozási és 

szankcionálási hatáskörrel bír.” Na most, szerencsére Csernus László frakcióvezető úr még 

a februári ülést követően ígérte meg, hogy az ellenzéki vélemény több év elég 

szégyenteljes cenzúra után legkésőbb ősszel újra megjelenhet az Újbuda hasábjain, és ezzel 

megelőzte korát, hiszen az idézet a Sargentini-jelentésből származik, és ez csak július 4-én 

került az asztalra. Nem akarok ünneprontó lenni, de a szeptemberi lapszámot tetszett 

említeni, frakcióvezető úr, és tudomásom szerint még nem keresték meg a kerület egyetlen 

ellenzéki pártját sem. Örülnék, hogyha ez akkor az „ígéret szép szó, ha betartják, úgy jó”. 

Köszönöm szépen a szót. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönjük a dicséretet a palackok tekintetében. Hogyha a 

Sargentini-jelentésnek annyi a valóságtartalma, mint annak, hogy Ön intézte el, hogy a 

Bikás park megújuljon, akkor ez egy elég szomorú világot fest föl előttünk szerintem az 

elkövetkezendő évek Európájában. Az biztos, hogy úgy nagyon könnyű írni bármit, hogy 

az embernek halvány ibolyaszínű fogalma sincs arról, hogy mondjuk merre van az az 

ország, amiről írnak. Azt, hogy ott a mindennapok hogy mennek és mint történnek, ez is 

más kérdés. Amikor diktatúra van, képviselő úr – azt Ön nem érte meg szerencsére, én is 

csak nagyon mérsékelten értem meg –, amikor nem szavazhat az ember, vagy kötelező egy 

pártra szavazni. Szabó képviselő úr megérte, hiszen idősebb, mint mi vagyunk, az idősebb 

képviselők, idősebb újbudaiak megérhették azt, milyen az, amikor attól fél az ember, hogy 

elviszik, és az, hogy visszajön, az egyáltalán nem garantált. Az a diktatúra, tisztelt uram, 

nem ez a diktatúra. Sargentini-jelentés nem született 1994-ben sem, amikor milyen szabad 

sajtóról beszéltünk, ha az Önök fogalmait vennék szabad sajtónak. De akkor a szabad sajtó 

szabad sajtó volt, ha elfogult is, a szó jogi értelmében szabad sajtó volt, de teljes mértékben 

elfogult. Tehát nagyon jó, hogy ilyen párhuzamokat sikerül vonni. Ráadásul ezt mind egy 

kerületi lapból sikerül levonni, hiszen továbbra is ott van a lehetőség arra, amivel nem 

éltek éveken keresztül. Ha ezt cenzúrának állítja be, akkor Ön szerintem direkt ferdíti a 

tényeket a tekintetben, hogy szóljanak hozzá nyugodtan a kerületi ügyekhez. De köszönjük 

szépen, épp elég orgánum van, ott az internet, amin mindenfélét lehet terjeszteni. Nem 

biztos, hogy az újbudai polgárokat állandóan az érdekli, hogy a nagyon magas politikában 

mi történik. Nyilván a helyi ügyek is érdekelhetik ad abszurdum a helyi lakókat. Tehát az, 

hogy nem élnek egy lehetőséggel, azt cenzúrának beállítani, azért ezt én elég 

udvariatlannak – hogy mást ne mondjak – tartom, de nyilván persze ezért ellenzék az 

ellenzék, hogy ezt elmondja.  
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Akkor most pedig Molnár Gyula képviselő úr, ha kíván szólni a Testülethez, akkor 5 percet 

kért frakcióvezető úr Önnek, parancsoljon. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Nincsen.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Mikor? 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

De az a baj, hogy a Szervezéshez nem került el. Tehát itt nekünk jelzik mindig nagyon 

precízen és pontosan, úgyhogy nem tudom, hol lehetett.  

 

Molnár Gyula: Köszönöm a tisztelt vezetőségnek, köszöntöm a képviselő hölgyeket, 

urakat, megjelent vendégeket. A választói akarat az néha kiszámíthatatlan, néha 

furcsaságokat kínál, de nekünk, politikusoknak az a feladatunk és az a kötelességünk, hogy 

még akkor is, ha néha nem értünk vele egyet, tudomásul kell vennünk, és el kell 

fogadnunk. Sokszor van az a helyzet, hogy úgy gondolkodunk, hogy talán mi másképp 

látjuk a világot, talán másképp kellett volna történni mindannak, ami történik, de mégis az 

a helyzet alakult ki, hogy a választói akarat a következő egy esztendőre azt a helyzetet 

állította elő, hogy Újbuda még addig regnáló Önkormányzata - képviselőkkel és a 

vezetéssel – az ezzel a két országgyűlési képviselővel kell, hogy együttműködjön és együtt 

dolgozzon. Szeretném mindenkinek elmondani, bár ebben a teremben nyilván ezt sokan 

tudják, aztán sokan sokféleképpen értelmezik, hogy az elmúlt évtizedekben, amikor a 

politika arra a helyre sodort, hogy egyszerre kellett lennem pártpolitikusnak és valamilyen 

módon helyi politikusnak, akkor mindig igyekeztem azt betartani, és mindig igyekeztem 

megtenni, hogy az ember tudja különválasztani a pártpolitikai mozgásokat attól, ami 

egyébként annak a térségnek az érdeke, amit képvisel. Ezt meg tudtam tenni 

polgármesterként és meg fogom tudni tenni most is, országgyűlési képviselőként. Az a 

feladatunk, az a kérésem, hogy mindenki próbálja meg ezt a saját maga fejében 

különválasztani és szétválasztani. Ebben a teremben nem kell ezt talán hosszasan 

magyaráznom és elmondanom, hogy nekem Újbuda az otthonom, Budafok pedig egy új 

kihívás, egy új lehetőség arra, hogy megismerjem a térség további lehetőségeit. Tehát 

mindenki számára szeretném nyilvánvalóvá tenni, hogy Újbuda országgyűlési 

képviselőjének tekintem magam, minden egyéb megkötés nélkül, és eközben pluszban az a 

szerencsés helyzet van, hogy Budafokot is képviselhetem.  

Azt szeretném elmondani, bár ez már inkább politikai, taktikai kérdés és inkább jó tanács, 

hogy ha nem halljuk meg azokat a hangokat, amiket itt ma napirend előtt frakcióvezetők 

elmondtak, ha úgy gondoljuk, hogy az a politikai erő, hogy bizonyos szempontból 

korlátozzuk a nyilvánossághoz való hozzáférést, akkor szeretném elmondani, hogy mindig 

kialakul egy alternatív nyilvánosság. Az alternatív nyilvánosság mindig vonzóbb és 

izgalmasabb azok számára, akik változást akarnak. Úgyhogy néha szerencsésebb – ez, még 
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egyszer mondom, taktikai megközelítés – néha szerencsésebb, ha az ember beleáll abba a 

sodorba, amit az élet kínál számára, sokkal kevesebb konfliktussal jár. Nem akarom 

szaporítani a szót, nagyon jó munkát szeretnék kívánni mindenkinek a következő egy 

esztendőre a Képviselő-testületnek, legyenek nagyon körültekintőek a kerület érdekében. 

Én magam úgy gondolom, hogy az egy fontos megközelítés, hogy mi a jó az embereknek, 

mi a jó a kerületnek. Ha ebben úgy gondolják az egyéni képviselők Kelenföld azon részén, 

Albertfalva azon részén, ahol én vagyok az országgyűlési képviselő, akkor állok 

rendelkezésükre, szívesen segítek, és ha a polgármesteri vezetés is úgy gondolja, hogy van 

olyan országos politikai téma, amit képviselni kell, akkor szintén állok rendelkezésre. Jó 

munkát kívánok! 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönjük, képviselő úr. Barabás Richárd képviselő úr, 

ügyrendben. 

 

Barabás Richárd: Valószínűleg itt elkeveredtek az e-mailek, vagy akkor ez egy új 

eljárásrend, de mivel én jeleztem egyértelműen, és azt gondolom, hogy a szándék világos, 

szeretném kérni tisztelt Polgármester urat és a mélyen tisztelt Képviselő-testületet, hogy 5 

perces időkeretben egy ilyen kiegészítő napirend előtti felszólalást számomra biztosítani 

szíveskedjen. Köszönöm. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Rendben, képviselő úr. Csak én azt kérném, hogy az eddigi 

működési rend az 2014 óta az, hogy a Szervezésnek kell megküldeni. Tehát ha nem a 

Szervezésnek küldi meg, akkor legközelebb már úgy kell tekinteni, hogy nem érkezett 

meg. Akkor Öné a szó öt percben. 

 

Barabás Richárd: Köszönöm a szót, tisztelt Polgármester úr, tisztelt Képviselő-testület. 

Én azt gondoltam, hogy egy új politikai szezon nyitánya és nyitányának alaphangja az 

nagyon fontos, hiszen meghatározza a következő idők együttműködésének alapvető 

kultúráját. Ezért azt gondoltam, hogy egy dicsérettel szeretném az Önök irányában 

kezdeni. Meg kell valljam, hogy Önök az én tulajdonképpen kedvenc fideszeseim. 

Tényleg, nem viccelek, azért mondom ezt, mert viszonylag kevés olyan butaságot tesznek 

ide a kerületi politikába, amit az Önök pártja általában el szokott várni, nyilván a kötelező 

köröket Önök is kénytelenek lejátszani, ilyenkor jókat szoktunk nevetgélni azon, hogy 

tulajdonképpen talán Önök sem veszik teljesen mindig komolyan, de Önök tényleg 

alapvetően azt gondolom, nagyon normális fideszesek. Még akkor is, hogyha egyébként a 

kerület ügyeiben nagyon sok dologban nem értünk egyet egymással, illetve a kerület 

fejlesztésében. Ez volt a dicséret, tehát ezt a legőszintébben mondom, hogy én nagyon 

hálás vagyok, hogy éppen az Önök ellenzéke lehetek, és sokat tanulok Önöktől.  

Ugyanakkor azt kár lenne eltagadni, hogy mintha a változás szele érződne. Azt bizonyára 

Önök is megérezték, hogy Európa üzent az Önök által képviselt nagypolitikának, azt 

üzente, hogy ez nem oké. Azt üzente, hogy az a fajta sáros csizma az asztalon, amit az 

Önök pártja nemzeti és nemzetközi szinten képvisel, az nem tolerálható politizálás, nem 

tolerálható viselkedés Európában, hiszen még az Önök pártcsaládja is megüzente ezt. És 

hát, hasonló üzenetet küldtek azt gondolom, Újbuda polgárai is az áprilisi választáson. 

Hiszen ne felejtsük el, hogy Újbuda lakóinak 60 százaléka arra szavazott, hogy ne a Fidesz 
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képviselje őket a továbbiakban az Országgyűlésben, igaz, Önök a választási rendszer miatt 

ezt megnyerték, de mégiscsak, ha megnézik a számokat, és alaposan áttanulmányozzák, az 

azt jelenti, hogy az Önök politikáját Újbuda lakóinak csak egy kisebbsége támogatja. Ez 

egy elég erős üzenet. Kétségtelen, hogy az ellenzéki megosztottság miatt az újbudai 

polgárok többségének akarata nem kerülhetett megfelelő módon képviseletre mind a két 

újbudai körzetben, és éppen ezért a magam részéről elképesztő felelősséget érzek a 

tekintetben, hogy ezt az ellenzéki megosztottságot mindenképpen csökkentsem. Tehát azt 

gondolom, hogy most dönteni kell politikusként, dönteni kell, hogy Önök mellett vagy az 

újbudai polgárok mellett áll-e ki az ember. És azt gondolom, hogy ha a képviselő és a 

politikus az újbudai polgárokat választja, akkor nem folytathatja azt a megosztott ellenzéki 

politikát, ami az elmúlt időket jellemezte. Éppen ezért én azzal kezdeném ezt a politikai 

évet, hogy ünnepélyesen bejelentsem csatlakozásomat az MSZP-DK frakcióhoz, amely 

innentől kezdve MSZP-DK-Párbeszéd frakcióként kíván funkcionálni és képviselni az 

újbudai többséget. Én azt gondolom, hogy érdemes még Önöknek is elgondolkodni a 

következő egy évben, hogy több mindent kéne megfontolni abból, amit mi képviselünk és 

mi mondunk, hiszen az újbudai polgárok többsége nem Önök mellett áll, és nyilván 

biztatnám az ellenzéki képviselőtársaimat, hogy ők is fontolják meg előbb-utóbb, hogy a 

széttagoltságot csökkentsük, és közös erővel képviselhessük az újbudaiak akaratát. 

Köszönöm szépen, illetve szeretném kérni a tisztelt Polgármester urat, hogy ennek 

megfelelően a következő hónaptól kezdve az ülésrendet ennek megfelelően módosítsa. 

Köszönöm szépen, köszönöm a szót, az időkeretet, és mindannyiunknak jó évet, jó munkát 

kívánok! 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hát, tapsvihar nem söpört végig azért a termen, úgy látom. Én már 

megijedtem, képviselő úr, hogy le akar mondani. De hát, hála istennek, ezt nem tette. 

Úgyhogy élvezhetjük továbbra is a hozzászólásait, amiken valóban látszik, hogy a vér nem 

válik vízzé, hiszen az ember a civil foglalkozását nem tudja sokszor levetni. De az már 

megint, hogy mi mennyiben igaz és mennyiben valós, ez azért csak szeretném mondani, ha 

angol mintájú választási rendszer lenne, ahol egy nagyon jól működő, igazi, régi 

demokrácia van, hiszen ezért van királynőjük, mert még azt is megengedhetik maguknak, 

akkor az ellenzék még kevésbé lenne országosan képviseltetve. Ez is csak azt az egyet 

mutatja, tisztelt Képviselő úr, hogy ez egy sokkal demokratikusabb rendszer, hiszen 

kiegyenlíti azt a különbséget, amelyet egy egyszerű, sima képviselői választási rendszer 

tenne meg, hiszen ott a győztes mindent visz, nincs kompenzációs lista, itt pedig még az is 

van. Önök pedig jól belenyúltak ’45-ben, az biztos.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Hát, itt is sokkal több lenne, meg hosszabb lenne a kontinuitás, ha nem kéne mindenféle 

fölös kitérőket tennünk ilyen-olyan zsákutcába. De most legalább rajta vagyunk a jó úton. 

Most már mindezek után kezdjük a testületi munkát. De még az érdemi munka előtt azért 

szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy augusztus 6. és 17. között 10 nap szabadságon 

voltam. 

 



15 
 

A NAPIREND 1./ PONTJA: A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

  

Dr. Hoffmann Tamás: Itt szeretném elmondani, megragadva az alkalmat, hogy a nyáron 

sem pihentünk, még mielőtt bárki ezt gondolná, hiszen folyamatosan folynak a munkák, 

folynak a beruházások részben azért, amit elterveztünk, és a költségvetésbe be is kerültek 

ezek a különböző tételek. Tehát folynak azok a beruházások, amelyek alapvetően 

számunkra nagyon fontosak, az újbudai polgárok számára nagyon fontosak, köztük a 

gazdagréti óvodának a munkálatai. Befejeződtek azok a munkálatok, amik az albertfalvi 

Petőfi Iskolának a több mint 300 millió forintos tornaterem-megújítását szolgáló és annak 

kiszolgáló létesítményeit célzó beruházások voltak, valamint elkészült a Farkasréti 

Általános Iskolának a tanuszodája és annak kiszolgáló létesítményeinek rendezése, 

amelyeket már többé-kevésbé használnak is az érintettek. Tehát folyik a munka. A 

költségvetésre ugyanez mondható el, hiszen ott is nagyon sok minden olyan dolog történt, 

amelyet egyrészt vállaltunk, még a januári költségvetés elfogadásakor, és tekintettel arra, 

hogy itt alapvetően a szociális és oktatási ágazat feladatainak a megelőlegezése volt, azon 

normatívák teljesítése után az állam visszatérítést, illetve kompenzációt is adott nekünk. 

Ezek kerülnek átvezetésre azon sorokban, amelyeket ugye aztán a különböző táblázatok és 

mellékletek tartalmaznak. Ez: a bölcsődék kiegészítő támogatás 287 millió forint, szociális 

szakosított ellátások, intézményi üzemeltetési támogatás 64 millió forint és 190 millió 

forint a gyermekétkeztetésnek a visszajuttatása az önkormányzati költségvetés számára. 

Ezeknek nyilván a felhasználására is javaslatot teszünk, részben a tekintetben, hogy 

különböző céltartalékokat képezünk azért, hogy a feladatainkat minél jobb minőségben 

láthassuk el. Amit még nagyon fontos megemlíteni, hogy szeptember 1-jétől új törvényi 

kötelezettségünknek teszünk eleget, amely az óvodai és iskolai szociális segítést jelenti. 

Erre már terveztünk 3 főt, amely 3 fővel növelnénk az elkövetkezendő időktől ezzel is ezt a 

feladatunkat ellátván. Úgyhogy ezt szeretném mondani, és természetesen vannak a 

szokásos és általában a mindennapi működéshez kapcsolódó átcsoportosítások és 

költségvetési tételek rendezése.  

Ehhez a napirendi ponthoz van-e kérdés vagy bizottsági vélemény? Ha vita sincs, akkor 

döntünk.  

 

Szavazásra teszem fel a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 34/2018. (IX. 25.) önkormányzati 

rendeletét a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról. 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 2./ PONTJA: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés? Ez igazából formai rendezés, amely évről 

évre elénk kerül. Szakbizottság tárgyalta, a Pénzügyi és Jogi Bizottság is tárgyalta.  

 

Hozzászólás nem lévén 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. 

  

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 35/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: A Fejér Lipót utca 59. szám alatti épülettel 

kapcsolatos döntések 

 

 3.1. Az Újbudai Szociális Szolgálat alapító 

okiratának módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 3.2. A Budapest, XI. kerület Fejér Lipót utca 

59. szám alatti ingatlan vagyonkezelésbe 

adása és a vagyonrendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés? 

 

Hintsch György: Nagyon jó ez az előterjesztés és támogatható. Egy kérdésem van: a 

megüresedő Ménesi úti ingatlannal kapcsolatban milyen elképzelései vannak Polgármester 

úrnak? Akár hasznosítás – ha jól tudom, hasznosításra akarnak kiírni pályázatot. Ha ezt 

megerősítené nekem, akkor azt megköszönném, vagy ha esetleg valami egyéb elképzelés 

van az épülettel kapcsolatban.  
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Dr. Hoffman Tamás: Megerősítem: pályázatra fogjuk majd kiírni. Alapvetően azt 

szeretnénk, hogy valamilyen típusú kulturális tevékenységeknek adjon helyet ez az 

ingatlan. 

Más kérdés és bizottsági vélemény, illetve vita nem lévén a 3.1-et szavazzuk először.  

 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés 3.1. alpontja szerinti határozati javaslatot, a 

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

testülete úgy határozott, hogy az Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza u. 

6.) módosító, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

elfogadja. Határidő: 2018. szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

110/2018. (IX. 20.) határozata az Újbudai Szociális Szolgálat alapító okiratának 

módosításáról 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített 

szótöbbséggel – úgy határozott, hogy az 

Újbudai Szociális Szolgálat (1119 

Budapest, Keveháza u. 6.) módosító, 

valamint egységes szerkezetű alapító 

okiratát a határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

   

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A 3.2. alpontnál arra kérném a tisztelt képviselőket, hogy nem 

arról határozunk, ami kiküldésre került, hanem előterjesztői kiegészítő és módosító javaslat 

van. Ez két darab határozat. Tudjuk-e csomagban szavazni? 

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés 3.2. alpontja két előterjesztői 

módosító határozati javaslatát egyben a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) a 43/2018. (IV. 19.) XI.ÖK határozat utolsó mondatát az alábbiak szerint módosítja:  

„A vagyonkezelésbe kerülő 550 m2 ingatlanrész nyilvántartási értéke bruttó 197.809.826,- 

Ft.” Határidő: 2018. október 1., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 

b) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest XI. 

kerület, Fejér Lipót utca 59. szám alatti 3533/19 hrsz.-ú 4063 m2 alapterületű 

telekingatlant és a nettó 180 m2 alapterületű felépítményt 2018. október 1. napjától 
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határozatlan időre közfeladat ellátása céljából ingyenesen a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (GAMESZ) 

vagyonkezelésébe adja. Ezzel a Budapest XI. kerület, Fejér Lipót utca 59. szám alatti 

3533/19 hrsz.-ú 4063 m2 alapterületű telekingatlan és a nettó összesen 730 m2 alapterületű 

felépítmény Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki 

Ellátó Szolgálat (GAMESZ) vagyonkezelésébe kerül. A vagyonkezelésbe kerülő ingatlan 

nyilvántartási értéke:  

telekingatlan: bruttó 17.537.600,- Ft,  

550 m2 felépítmény: bruttó 197.809.826,- Ft, 

180 m2 felépítmény: bruttó 64.737.761,- Ft. 

Összesen: bruttó 280.085.187,- Ft.  

A nettó érték és az értékcsökkenés értéke a 2018. szeptember 30. napján a kataszteri 

nyilvántartásban szereplő érték lesz. Határidő: 2018. október 1. , felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

111/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) a 43/2018. (IV. 19.) XI.ÖK határozat utolsó 

mondatát az alábbiak szerint módosítja:  

„A vagyonkezelésbe kerülő 550 m2 

ingatlanrész nyilvántartási értéke bruttó 

197.809.826,- Ft.” 

 

Határidő: 2018. október 1.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata tulajdonában lévő Budapest 

XI. kerület, Fejér Lipót utca 59. szám alatti 

3533/19 hrsz.-ú 4063 m2 alapterületű 

telekingatlant és a nettó 180 m2 alapterületű 

felépítményt 2018. október 1. napjától 

határozatlan időre közfeladat ellátása céljából 

ingyenesen a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Gazdasági Műszaki  

Ellátó Szolgálat (GAMESZ) vagyon-

kezelésébe adja.  
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Ezzel a Budapest XI. kerület, Fejér Lipót utca 

59. szám alatti 3533/19 hrsz.-ú 4063 m2 

alapterületű telekingatlan és a nettó összesen 

730 m2 alapterületű felépítmény Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat 

(GAMESZ) vagyonkezelésébe kerül.  

A vagyonkezelésbe kerülő ingatlan 

nyilvántartási értéke:  

telekingatlan: bruttó 17.537.600,- Ft,  

550 m2 felépítmény: bruttó 197.809.826,- Ft, 

180 m2 felépítmény: bruttó 64.737.761,- Ft. 

Összesen: bruttó 280.085.187,- Ft.  

A nettó érték és az értékcsökkenés értéke a 

2018. szeptember 30. napján a kataszteri 

nyilvántartásban szereplő érték lesz. 

 

Határidő: 2018. október 1.  

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 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 36/2018. (IX. 25.) 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 4./ PONTJA: A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi 

kitüntetések és elismerő címek adományozásáról 

szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Az előterjesztés igazából egy 

technikai jellegű módosítás, illetve az ottani éremnek a biztosításáról szóló döntés. Ehhez 

van-e frakciónkénti hozzászólás? Ha nincs, akkor döntsünk. 
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Szavazásra teszem fel a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról 

szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

  

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 37/2018. (IX. 25.) önkormányzati rendeletét a 

díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet módosításáról. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: Közmeghallgatás összehívása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

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

majd mondom – Szabó képviselő úrnak az időpont tekintetében. Kérdés nem lévén a vitát 

nyitom meg. 

 

Hintsch György: Mielőtt hozzászólok, illetve elmondom a véleményemet, elmondja 

Polgármester úr, hogy mi a módosító javaslat lényege az időpont tekintetében? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: 17 óra. 

 

Hintsch György: A demokrácia fényes győzelme. Elképesztő. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ja, hogy ezt… Azt hittem, Önök adják be. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ja, bocsánat. Akkor a gyávaság fényes győzelme. Mert úgy veszem észre, hogy Önök ezt 

nem akarják megszavazni. Tényleg, azért ez egy nagyon kicsinyes dolog. Tehát hogy 27 

éve úgy van, hogy egy évben egyszer egy alkalmat nem lehet kibírni, szembesülni a 

választópolgárokkal, akik föltesznek nekik kérdéseket. Ha valaki ezt a szakmát választja, 

azért azt el kell viselni, hogy néha esetleg olyat is mondanak, és nem elbújni. Reggel 9-kor 

senki nem tud eljönni, vagy hogy senki, az túlzás, de nagyon kevesen tudnak eljönni. Tehát 

17 órakor az emberek már nem dolgoznak, vagy hazaérnek a munkából, el tudnak menni és 

fel tudják tenni Polgármester úrnak a kérdéseket. De reggel 9-kor, ez egy ilyen bujkálás. 

Ha ezt a szakmát választja Polgármester úr, akkor ezt vállalja. Egy évben egyszer kell. Ha 

fél a kritikáktól, vagy nincs mondanivalója, akkor nem kell erőltetni ezt a dolgot. 
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Szerintem ez elképesztő, hogy reggel 9. Miért nem reggel 7? Akkor még a nyugdíjasok se 

tudnak eljönni. Úgyhogy én is azt javaslom, hogy térjünk vissza a 27 vagy nem tudom, 

hány éves hagyományhoz, és 17 órakor tartsuk meg. Köszönöm szépen. 

 

Szabó György: Frakcióvezető úr előttem ékes szóval elmondta a maga álláspontját – 

magam is ebből a megközelítésből fogalmaztam meg a javaslatomat és tettem arra 

kísérletet, hogy fontolják meg, legyenek kedvesek, azt, hogy ha „köz”-meghallgatást 

szeretnének tartani, akkor az arra leginkább megfelelő időre határozzák meg, legyenek 

kedvesek, azt az időpontot, amikor a legtöbb olyan, kerületben élő, a kerület számára 

fontos dolgokat megkérdezhessék és Önök válaszolhassanak rá. Tisztelettel, a 17 órának a 

megfontolását és támogatását kérem Önöktől.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Hintsch György frakcióvezető úr, másodjára? 

 

Hintsch György: Akkor szerintem ez benyomva maradt, de akkor biztos maradt bennem 

valami gondolat, akkor elmondom. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nem kell, hát, ha nem jelentkezett, akkor… Gajárszki Áron… 

 

Hintsch György: Ne, ne, ne… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: De nem jelentkezett. 

 

Hintsch György: De, hát még szót is kaptam. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most már Gajárszki Áron képviselő után. 

 

Gajárszki Áron: Köszönöm, én csak csatlakoznék az előttem szólókhoz, illetve egy kicsit 

tágabb kontextusba szeretném helyezni ezt az egészet. Hogyha ez a kiváló újbudai újítás, 

mely szerint rakjuk 9 órára a közmeghallgatást, mondjuk népszerűvé válik az országban, és 

minden egyes települési önkormányzatnál a választópolgároknak szabadságot kell kivenni 

azért, hogy el tudjanak menni és el tudják mondani ügyes-bajos dolgaikat Polgármester 

úrnak személyesen, akkor ugye kevesebb szabadnapjuk lesz, kevésbé pihenik ki magukat, 

kevésbé lesznek produktívak. Most ez lehet, hogy megmosolyogtató, de hogyha a másik 

oldalról nézzük, akkor valószínűleg azt a gyakorlatot fogják alkalmazni inkább, hogy nem 

élnek a demokratikus jogaikkal, ismét csökken mondjuk így a demokrácia szintje az 

országban. Ha szeretnék ezt az irányt továbbvinni, akkor hajrá, de én is azt gondolom, 

hogy sokkal szerencsésebb lenne ezt a régóta működő gyakorlatot tartani. Nem szoktak 

annyira megterhelőek lenni ezek a közmeghallgatások személyes megítélésem szerint, 

általában ott szoktam lenni.  

 

Hintsch György: Közben kitaláltam, hogy mi a második mondanivalóm. Egyébként 

valószínűleg ez a szándék, hogy ne vigyék tovább ezt, vagy ez a hagyomány, ami korábban 

volt, az emberek ne éljenek a demokratikus jogaikkal, azt valamilyen formában 

megszüntetni vagy letörni. De a közmeghallgatás néha kritikával is jár, és én megértem, 
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hogy Polgármester úr fél a kritikától. El kell olvasni, Ön fölrakta fizetett hirdetésbe a 

facebookra az Ön interjúját, hívjuk interjúnak, amit az Újbuda újságban adott, és utána a 

saját facebook-oldalán a kommenteket legyen szíves elolvasni. Az első kettő ilyen vérizé, 

vérkommentelő… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

… akkor nem, akkor önkéntes vállalkozó… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Mi ilyet nem használunk.  

 

Hintsch György: Soha az életben, nyilvánvaló. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Lehet, hogy ez a régi gyakorlat volt, és automatizmusként 

gondolja, hogy ez minden esetben így megy, de higgye el, hogy nem így megy. 

 

Hintsch György: Jó, csakhogy most nálam van a szó.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Igen, egészen addig, amíg meg nem vonom, hogyha ilyen módon 

viselkedik, hiszen a levezető elnöknek megvan ez a joga. 

 

Hintsch György: A levezető elnöknek nincs arra joga, hogy beleszóljon az én 

mondandómba, szerintem. Szóval olvassa el, azoknak a kommenteknek a 70, 80, sőt 90 

százaléka arról szól, hogy az Ön munkáját kritizálják. Én ezekután megértem, hogy bujkál 

a választópolgárok elől.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hát, tudja, ha ma el lehet bújni valaki elől, akkor mondja meg 

ennek a technikáját. De mondom, szerintem ezek ilyen zsigerből jövő reakciók, hogy 

elbújunk. Ha venné a fáradságot, megnézné, hogy hány magyar önkormányzatnál mikor 

tartják ezeket a közmeghallgatásokat, akkor nagyon meglepődne, mert nagyon változatos 

időpontokban tartják. Egész egyszerűen nem volt különbség aközött, szinte észrevehetetlen 

volt, hogy mennyien jöttek. Mindenkinek más időpont jó ma már, ugye, ez teljesen világos. 

Mindenkinek teljesen más időpont jó, ez a tapasztalat. Az idősebbeknek, főleg hogyha a 

hagyományos decemberi ülést tartjuk, és mi nem tesszük át nyárra, hogy még 

kényelmesebb legyen – mert van, aki nyáron tartja, képviselő úr –, akkor a decemberi 

időpontban már a korai sötétedés miatt azok szoktak általában lenni a panaszok, mint 

ahogy elhangzik a 60+ programoknál is, hogy tartsuk egy kicsit hamarabb, hogy hamarabb 

vissza tudjanak érni. A mai világban nem lehet elbújni, ezt értse meg. Ez megint játék a 

szavakkal. Itt senki nem bújik el. Az, hogy jönnek kommentek – hát, az lenne a csoda, 

hogyha egy 150 ezres kerületben mindenki egyetértene, mert akkor arányaiban pedig azt 

meg lehet nézni, de nyilván azt Ön nem tudja, hogy egyébként hányan kedvelik és hányan 

kritizálják. De nekem semmi bajom nincs a kritikákkal, én bírom a kritikákat. Azt már 

kevésbé díjazom nyilván, amikor ilyen teljesen nyilvánvalóan ferdítenek el dolgokat. Mert 

azt az igazságérzetem sem nagyon tűri és viseli el. Csak mondom még egyszer: nyilván 
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megértem, hogy ezt a zsigeri gyakorlatukat az elmúlt évekről hozták magukkal, biztos 

nehéz most másként viselkedni.  

 

Csernus László: Igazán akkor lenne aggodalomra ok, ha ez lenne az egyetlen egy 

lehetőség arra, hogy a választópolgárok véleményt nyilvánítsanak akár az ügyeikben, vagy 

megkeressék a Hivatalt, vagy megkeressék Polgármester urat. Azt gondolom, hogy az a 

számtalan fogadóóra, online fogadóóra és sok minden más rendszer, amiben ugyanúgy 

meg tudják tenni ezt a véleménynyilvánításukat, akár kéréseikkel, akár kérdéseikkel. Tehát 

nem ez az egyetlen egy. Miután a törvényi szabályozásban legalább egy ilyet tartanunk 

kell, Önök sem tartottak ennél többet, tehát én azt gondolom, hogy ha demokratikus 

jogokban korlátoznánk valakit, akkor egyszerűen nem adnánk lehetőséget arra, hogy 

megtegyék. Számtalan lehetőséget próbálunk adni, hogy azon lakók, akik mondjuk esetleg 

nem tudnak eljönni egy közmeghallgatásra, akár online módon is elmondják a 

véleményüket, bejelentkezzenek, és az ügyeikkel megkeressenek minket. Úgyhogy azt 

gondolom, kicsit okafogyott, amit Önök tesznek.  

 

Junghausz Rajmund: Én egy viccnek tartom ezt, most komolyan. Évente egyszer van egy 

közmeghallgatás. A közmeghallgatás másnapján is merülhetnek fel problémák, számtalan 

probléma. És akkor egy évet kéne várni a lakosságnak arra, hogy majd elmondhassa nagy 

nyilvánosság előtt? Nyilván nem erről van szó. Úgy, ahogy a Laci is elmondta, online 

fogadóórák vannak, számtalan lakossági találkozó, fórumok, polgarmester.hu-ra 

folyamatosan lehet írni, a Hivatal, ahol a legtöbb ügy lecsapódik, fogadóórákat tart. 

Tényleg annyi lehetőség van, hogy hihetetlen. Van polgármesteri külön fogadóóra is. 

Értem én ezt, hogy a 150 jelenlevőből most nem tud eljönni 150, csak 95 esetleg, de azért 

nem ez a világ problémája. Nem gondolom, hogy ezzel bármi komoly baj lenne. Meg 

lehetne tartani délután is, valószínűleg pont ugyanaz történne, mint délelőtt, de ha van egy 

komoly probléma, mint most ez a módosítás, amiről napirend előtt szó volt, számtalan 

terület van, ahol ezek a problémák elhangozhatnak és orvoslásra kerülhetnek. 

 

Gajárszki Áron: Nem gondoltam, hogy még egyszer hozzá kellene szólnom, de annyi 

érdekesség hangzott el itt az online fogadóórák kapcsán, hogy gondoltam, szóvá teszem, 

hogy a kerület lakosságának, ha jól tudom, még mindig a 40%-a nyugdíjas, és nagyon 

sokan panaszkodnak arra, hogy egyszerűen nem internethasználók, e-mailt nem szeretnek 

írni stb., és hogy nagyon sok képviselőnek viszont nincs fönt a telefonszáma az ujbuda.hu 

oldalon. Tehát az, hogy elérjék a saját a képviselőjüket, például Gyorgyevics Miklós 

esetében ez néha egészen nehéz. De az albertfalvai ügy kapcsán is, most van egy játszótér-

felújítás, ott is valamiért engem értek utol. Gyakorlatilag még a saját képviselőiket se 

feltétlenül találják meg.  

Amit szeretnék még a témával kapcsolatban hozzátenni, hogy a másik oldalról viszont a 

közmeghallgatás mint ilyen azt a lehetőséget teremti meg, hogy személyesen beszéljen egy 

hivatalnokkal, és a Hivatalból kiküldött levelek néha nagyon sablonosak. Tehát az, hogy 

kapok egy választ, én elég sok lakossági kérést szoktam tolmácsolni, bizony adott esetben 

semmitmondó válaszok születnek. Itt pedig személyesen, akár kétszer is föltehet egy 

kérdést, egészen más jellegű. Az az innovatív javaslatom lenne, hogy akkor tartsunk egy 
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másik közmeghallgatást délután, egy félévvel később. És akkor itt Polgármester úr ismét 

egy zöld innovációt tud fölkarolni. Ezt be is adom. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Rendben, akkor most már dönthetünk. Először a módosításról. 

Szavazásra teszem fel Gajárszki Áron képviselő módosító indítványát, miszerint a Testület 

júniusban 17 órakor tartson egy második közmeghallgatást. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. Aki támogatja, szavazzon. De aztán meg kell 

beszélni, hogy a június az több napos. Merthogy arról nem szólt a fáma. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 9 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Szabó György képviselő módosító javaslatát, miszerint a Testület a 

közmeghallgatást december 4-én (kedd) 17 órától tartsa meg. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 10 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal és 4 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

112/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

az 5./ Közmeghallgatás összehívása című 

napirendi pont vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 9 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal 

és 3 tartózkodással nem fogadta el azt 

a módosító javaslatot, miszerint a 

Testület júniusban 17 órakor tartson 

egy második közmeghallgatást; 

 

b) 10 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal 

és 4 tartózkodással nem fogadta el azt 

a javaslatot, miszerint a Testület a 

közmeghallgatást december 4-én 

(kedd) 17 órától tartsa meg. 

 

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

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

testülete úgy határozott, hogy 2018. december 4-én 9.00 órai kezdettel közmeghallgatást 

tart a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5.). 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2018. december 

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

következik. 
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A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

113/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy 2018. 

december 4-én 9.00 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart a Polgármesteri Hivatal 

földszinti nagytermében (Budapest XI., 

Zsombolyai u. 5.). 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2018. december 4. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói 

Ösztöndíj” adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Itt az előterjesztői módosító javaslatot kell nézni. Ha van kérdés, 

megjegyzés, akkor azt tegyék meg.  

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztői módosító javaslatot a 

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

testülete úgy határozott, hogy a 2018/2019. tanévre 10 havi időtartamra Újbuda 

Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíjat adományoz az alábbi pályázók részére: 

NÉV    SPORTÁG   TÁMOGATÁS 

Bontovics Balázs  gyorskorcsolya  30.000 

Boros Berta Panna  kosárlabda   30.000 

Borojov Alexander  műkorcsolya   40.000 

Bragmayer Zsanett  triatlon    50.000 

Csapó Ádám   vízilabda   40.000 

Csényi Fanni Lea  Akr. Rock n’roll  40.000 

Halmosi Anna   kosárlabda   50.000 

Jánosi Lilla Zsuzsanna atlétika    40.000 

Katona Bence   kosárlabda   50.000 

Kisbán Zsófia   kenu    40.000 
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Koós Gréta Tekla  kardvívás   30.000 

Mórocz Boglárka  atlétika    40.000 

Neczpál Barnabás  kosárlabda   40.000 

Paufler Beáta    kajak-kenu   40.000 

Pisák Luca Borbála  röplabda   30.000 

Siklós Olivér   kosárlabda   30.000 

Szűcs Bálint   labdarúgás   30.000 

Tóth Fruzsina   kosárlabda   30.000 

Tóth Orsolya   kosárlabda   30.000 

Záhonyi Petra   kardvívás   40.000 

Határidő: 2018. november 11., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

114/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

2018/2019. tanévre 10 havi időtartamra 

Újbuda Önkormányzata Papp László 

Sportolói Ösztöndíjat adományoz az alábbi 

pályázók részére: 

 

NÉV SPORTÁG TÁMOGATÁS 

Bontovics Balázs gyorskorcsolya 30.000 

Boros Berta Panna kosárlabda 30.000 

Borojov Alexander műkorcsolya 40.000 

Bragmayer Zsanett triatlon 50.000 

Csapó Ádám vízilabda 40.000 

Csényi Fanni Lea Akr. Rock n’roll 40.000 

Halmosi Anna kosárlabda 50.000 

Jánosi Lilla Zsuzsanna atlétika 40.000 

Katona Bence kosárlabda 50.000 

Kisbán Zsófia kenu 40.000 

Koós Gréta Tekla kardvívás 30.000 
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Határidő: 2018. november 11. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Albertfalvai Kispiac - vagyonkezelői jogviszony 

meghosszabbítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A GB határozott, illetve megtárgyalta, javaslata pedig az „A” pont 

szerinti 0,5% vagyonérték, aminek 600.992 forint vagyonkezelői díja van. Hozzátéve, 

hogy ennek azért alapvetően az a lényege és fontossága, hogy a kispiac működik, mellette 

már a fejlesztés látható, viszont azt nem szeretnénk, hogy olyan tevékenységek a piacon 

legyenek, és ezt a vagyonkezelő felé jeleztük is, amelyek a környezetet zavarják. Úgyhogy 

én azt remélem és várom, hogy ez olyan módon fog működni, hogy olyan tevékenységeket, 

amelyek a környezetet zavarják, olyanokat nem fogunk megengedni, illetve majd az erre 

hivatott nem fogja megengedni. Ennek fényében akkor van-e kérdés az előterjesztéshez? 

 

Görög András: Én azt kérdezném, hogy mi a hosszú távú terv ezzel a piaccal, miért csak 

egy év és miért nem legalább három vagy öt év, mert így hosszabb távú szerződést lehetne 

kötni. A többit majd a vitában. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Azért nem, mert valóban tervezés, illetve átgondolás alatt áll, hogy 

az a terület, főleg annak fényében, hogy most már az áruházberuházás lassan a végéhez ér, 

át kell gondolni ennek a funkcióját is. Több funkció is szerepelhet, amely az átgondolás 

tárgyát képezi. Ahhoz pedig sokkal praktikusabb, ha egyéves a vagyonkezelői jog 

lehetőségének a meghosszabbítása nyilván a bérlők felé is. Lehet, hogy ez ugyan kicsit 

kevesebb bevétellel járhat, de tekintettel arra, hogy egy újfajta hasznosítás meg az egész 

környék számára sokkal kényelmesebb lehet, ezért nem az az elsődleges szempont, hogy 

Mórocz Boglárka atlétika 40.000 

Neczpál Barnabás kosárlabda 40.000 

Paufler Beáta  kajak-kenu 40.000 

Pisák Luca Borbála röplabda 30.000 

Siklós Olivér kosárlabda 30.000 

Szűcs Bálint labdarúgás 30.000 

Tóth Fruzsina kosárlabda 30.000 

Tóth Orsolya kosárlabda 30.000 

Záhonyi Petra kardvívás 40.000 
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bevételeket onnan szerezzünk. A 26 milliárdos költségvetésünkhöz képest ez egy 

elenyésző pénzösszeg, ami ott megfordul.  

Bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom meg. 

 

Görög András: Én sem úgy gondolom, hogy innen kéne az Önkormányzatnak a bevételei 

nagy részét megszerezni. Ezt a kispiacot működtetni kéne. Én azért kérdeztem ezt az egy 

évet, mert azt mondta Polgármester úr, hogy ez praktikus. Az Önkormányzat részére 

valóban praktikusnak tűnhet, de az ott bérlők számára viszont nem, mert hosszú távon nem 

tudnak tervezni. Pont az a bérlők baja, és az a baj, hogy ezt már nem először játsszuk el, 

most már évek óta az megy, hogy rövid időre, múltkor is egy évre, tehát nem tudnak 

hosszú távra tervezni. Nincsen jó állapotban egyébként maga az ingatlan, a fűtésrendszer, 

maga az egész épület. Ha ott hosszú távra, 3-4-5 évre mondjuk tudnának tervezni a bérlők, 

hogy olyan hosszú távú szerződést tudjunk kötni, akkor egyébként szerintem más 

potenciális bérlők is meg tudnának jelenni, főleg, hogy most a Lidl talán beindul. Ennek 

kéne adni néhány évet. Én legalább 3 évre gondolnám, hogy meg kéne hosszabbítani a 

szerződést. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Tisztelt Képviselő úr, én meg vagyok lepve. Én azt gondolnám, 

hogy Önnek azért illene jobban ismerni Albertfalvát. Sőt, ha már az a választókörzete, 

akkor azt meg különösen. Tekintettel arra, hogy ott épül a Lidl ugyebár, ennek fényében 

ma már az is egy nagy kérdés, tekintettel arra, hogy az ottani vásárlóerő, és az elmúlt évek 

bizonyították, hogy nem azt jelenti, hogy ez a piac olyan fényesen futna, ha 

összehasonlítjuk akár a Fehérvári úti csarnokkal szemben. Tehát egyszerűen az emberek 

nagyon korlátozott számban mennek oda, a két villamosmegálló közti elhelyezkedés az 

egy eleve elrontott dolog volt ilyen szempontból, nagyon nehéz megtölteni állandó olyan 

bérlőkkel, akik a minőséget hosszú távon tudnák garantálni. Sajnos, ez látszik, hogy időről 

időre Albertfalván cserélődnek a bérlők, hiszen a környék az nem tudja fenntartani. Azt 

meg semmiképp sem fogom én megengedni, hogy alapvetően az alkohol és kocsmai 

tevékenység legyen az, ami fönntartja ezt a létesítményt. Épp elég problémánk van ezen 

területen minden ilyesmivel. Az, hogy az ottani bérlőknek nyilván senki nem akar rosszat, 

szó sincs erről, de az, hogy a környékbeliek nyugalmát zavarja a piac bizonyos 

tevékenységei tekintetében, az meg nem kétséges. Ahhoz képest a bérlők száma elenyésző 

darabszámra is. És én azt gondolom, hogy a 21. században át kell ennek az egésznek a 

funkcióját gondolni. A piac már nem ott kell. Piacok vannak, nagyon sokféle piac van, hála 

istennek Budafokon is, már a választások előtt egy gyönyörű szép piacot sikerült felépíteni. 

Az a közelség, ott van a Savoya Park, rettentő sok olyan lehetőség van, ami alapján ez a 

piac azt kell mondjam, hogy idejétmúlt. Ennek az új funkcióját meg kell találni. Ez az 

óvodától kezdve a kulturális tevékenységen keresztül nagyon sokféle lehet. És mondom, 

nem lakóház például. Mert ugye, ilyenkor az is felmerül, hogy egyébként azt is lehetne 

esetleg oda építeni. Senki nem ebben gondolkodik. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon jó 

küzdeni dolgokért. Ebben az esetben a környéknek elemi érdeke az lenne, hogy az a piac, 

ami lehet, hogy az építésekor egy funkciót betöltött, bár én emlékszem az albertfalvi 

kispiacra, amire sokkal szívesebben jártak az emberek, ami az Építész utca sarkán volt, de 

nem erre a piacra. Tehát ez egy régi, meghaladott dolog, ezen túl kéne lépni, nem ezt a 

mostani állapotot vagy ezt a régi állapotot konzerválni. Ez idejétmúlt egész egyszerűen.   
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Gajárszki Áron: Egyrészről azt gondolom, hogy nem teljesen más moziban ül a két 

képviselő, vagy hát Polgármester úr, illetve Görög András, mint a környék képviselője, de 

hogy azért Polgármester úrnak is be kell látnia azt, hogy ha megnyílik ott egy viszonylag 

komoly forgalmat bizonyító áruház, az konkrétan oda vonz egy csomó vásárlóerőt, és 

hogyha az ember megvesz valamit, elmegy egy boltba, akkor praktikusan lehet, hogy a 

mellette lévő boltba még bemegy, hogyha ott mást kínálnak, mint az egyik boltban. Tehát 

effektíve, ha valaki bevásárol, nem egy helyre szokott betérni. Én mondjuk a piacra 

bíznám, mármint a közgazdasági értelemben mondott piacra, hogy tudunk-e olyan 

szolgáltatókat, illetve kereskedőket találni ott a környéken, akik invesztálnának ebbe, hogy 

ráépüljenek úgymond a Lidl forgalmára. Hiszen egyébként pont az Újbuda Centerben is ez 

van, hogy a Tesco mellett rengeteg kis bolt virul, és ez azért nem annyira ördögtől való 

gondolat, a jelek szerint elég sok helyen működik. Én mindenképpen megvárnám a Lidlnek 

a nyitását, és utána egy pár évet még, hogy ez hogyan néz ki. És valóban, ha mondjuk én 

kereskedő vagy vállalkozó vagyok, akkor biztos, hogy egy hosszú távú szerződéssel 

nyugodtabban invesztálok be. Rengetegféle, nem feltétlen csak kereskedelmi, de akár 

szolgáltatási tevékenységet is lehetne ott elhelyezni, hogyha már egyébként emberek 

vannak. A probléma eddig az volt, hogy ember se nagyon járt a környéken, effektíve csak 

az, aki a közvetlen környezetben lakott, merthogy tényleg nem vitt oda villamos és semmi 

egyéb. Úgyhogy ilyen szempontból azért nem gondolnám azt, hogy feltétlenül a 

politikának kell ezt most újragondolnia, én még hagynék egy kis időt a piacnak, még 

egyszer mondom, hogy a szó közgazdaságtani értelmére gondolok. Köszönöm szépen. 

 

Görög András: Szerintem Polgármester úr valamit alapvetően félreértett. Még véletlenül 

se szeretnénk olyan tevékenységet oda vinni, ami zavarná a lakosokat. Tehát pont ez ellen 

vagyunk, és ha a Polgármester úr is ezt gondolja, akkor mondjuk, amikor mi jelezzük, 

hogy probléma van az alkoholizálással, akkor mondjuk a Közterület-felügyelet gyakrabban 

ott lehetne. Egyébként pont a Lidl az, amelyik megmentheti ezt a piacot. És ezért mondom 

azt, hogy a Lidlbe vásárló plusz vásárlóerő, aki ott megjelenik, az a piacon is meg tudna 

jelenni. És nem a mostani bérlőkkel, tehát én nem azt mondom, hogy a mostani bérlőket 

kell, mondjuk az alkoholfogyasztást támogatni, de akkor be tudnánk hozni olyan bérlőket 

oda, akik egyébként ki tudnák egészíteni a Lidl tevékenységét, de ehhez nekik hosszú 

távon kell gondolkodni. Tehát ne mondja azt nekünk Polgármester úr, hogy mi szeretnénk 

ezeket a bérlőket, akik ott alkoholt árulnak stb. megvédeni. Nem ez a célunk, Polgármester 

úr és ne magyarázza félre, kérem szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nem magyarázom félre. Én amikor legutóbb vásároltam – nem 

tudom, Ön szokott-e boltban vásárolni – a Vegyész utca sarkán, akkor már az a félelem 

van az ottani dolgozókban, hogy amikor megnyit a Lidl, akkor megy tönkre a CBA 

mellette. És ezért van az, hogy külön már nincs zöldséges, külön már nincs hentes, külön 

már nincs pékáru, mert alapvetően ezeket meg lehet kapni ezekben a nagyáruházakban. És 

lehet, hogy egy Tescoban, amikor van egy légtérben Tesco és kisüzlet, akkor azok a kis 

üzletek virágoznak, de ez az albertfalvi piac, hát, aki ismeri, én mint született albertfalvi, 

nyugodtan mondhatom, ez olyan invesztálást igényelne, hogy magukat a helyiségeket 

megújítsák. Nem véletlen az, hogy húsnagykereskedés az, ami mellette még igazából 

hosszabb távon egyáltalán még ott létezik, hiszen ahhoz nem kell, hogy olyan extra 
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körülmények legyenek. Egyébként pedig ezért váltogatják a bérlők egymást, mert be kéne 

invesztálni, ezeket rendbe kéne rakni minden tekintetben. Belülről-kívülről rendbe kéne 

rakni. Az viszont már megint az a kategória, ami egyszerűen nem éri meg őszintén szólva. 

Tehát a funkcióváltás, amit egyébként tervezünk majd, de nyilván ezek tervek, és majd át 

fogjuk gondolni az érintettekkel, hogy milyen irányba menjünk el egyáltalán. Azt 

gondolom, hogy akkor járunk el helyesen, ha tervezzük. Ennek nyilván nem feltétlen lesz 

haszonélvezője sajnos az ottani boltos, de meg kell érteni, be kell látni azt, hogy ez a 

helyzet, ennek a konzerválása nem áll senkinek sem érdekében. Már leszámítva nyilván a 

bérlőket, aki hosszabb távol bérelne. 

 

Hintsch György: Csak nagyon röviden. Nem akarok beleszólni albertfalvi lokálpatrióták 

vitájába, ráadásul nem is vita, mert elbeszélnek egymás mellett. Görög András azt 

kérdezte, hogy van-e már valamilyen terv vagy elképzelés fejben, hogy mi lesz ennek a 

piacnak a helyén. Ön 8 éve Polgármester, nem teljesen logikátlan az a kérdés, hogy hátha 

már valami megszületett odabent. Tehát erre szeretnénk valami vázlatos tervet esetleg, 

hogyha kaphatnánk, azt megköszönnénk, mert ő elmegy a választóihoz, és valamit kell 

mondani, és azt fogja mondani, hogy hát a Polgármestert megkérdeztem, és a 

Polgármesternek gőze nincs róla. Tehát valamit kellene mondani, hogy mi a terv ott a piac 

helyén. És ebből lett ez a vita, amiben szerintem elbeszéltek egymás mellett. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Na jó, lezárom a vitát, mert azért ezt már tényleg nem érdemes 

tovább húzni. Azt gondolom, hogy mi tervezünk. Önök nem terveztek semmit. Az egész 

úgy működött, ahogy működött. Ha negyed gőzzel működött, ha a bérlőknek csak a 

kocsma része volt, akkor is működött az albertfalvi kispiac. Nemhogy vagyonkezelési díjat 

szedett volna az akkori önkormányzat az albertfalvi piacért, hanem adott pénzt rá, tisztelt 

hölgyeim és uraim, hogy egyáltalán működhessen, arra adott pénzt. Ami önmagában egy 

egészen elképesztő és sajátságos megoldás. Ha az összeg nem is olyan eszeveszett, de a 

helyzet maga az teljesen abszurd, azt ma számonkérni, hogy mi tervezünk. Önök nem 

terveztek semmit ott sem egyébként. Nyilván ma épül, azt hozzá kell tenni mindazonáltal, 

hogy valóban, ma épül az a beruházás, ami lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, ettől 

függetlenül épül a Lidl, ehhez, meg a mostani igényekhez kell hozzászabni azt, tehát mi 

ezeket tervezzük. Annak az eldöntése, mondom még egyszer, hogy óvoda lesz, kulturális 

vagy más használatú létesítmény, az nyilván majd a tervezés végén, nagyon sok mindentől 

függő kérdés lesz. De most már zárjuk le az albertfalvi kispiac problémáját. GB-módosítás 

alapján próbáljunk meg dönteni.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, a Gazdasági Bizottság 

javaslatának megfelelően, a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Budapest XI., Fehérvári út 

43015/7 hrsz.-ú Albertfalvai Kispiac működtetésére a Buda-Hold Kft.-vel megkötött 

határozott idejű (2018. december 31. napjáig hatályos) vagyonkezelési szerződés 

időtartamát 2019. december 31. napjáig meghosszabbítja. A Vagyonkezelő köteles évente - 

a Gazdasági Bizottság javaslata alapján - a vagyon értéke 0,5%-ának megfelelő, az 

értékcsökkenés és ráfordítások figyelembevételével 2019. évre vonatkozóan nettó 

600.992,- Ft vagyonkezelői díjat az Önkormányzat részére megfizetni, amely összeg 

minden évben az épület amortizációja és a Vagyonkezelő által végzett ráfordítások 
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figyelembevételével módosul. Vagyonkezelő köteles igazolni, hogy fejlesztésre, 

karbantartásra fordítja az ingatlanvagyon értéke 2,5%-ának megfelelő összeget, ami jelen 

esetben 3.004.960,- Ft. Vagyonkezelő a bérlőivel a vagyonkezelői jogviszony időtartamára 

köthet bérleti szerződést. Felkéri a Polgármestert a vonatkozó vagyonkezelési szerződés 

módosításának aláírására. Határidő: 2018. december 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

115/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

Budapest XI., Fehérvári út 43015/7 hrsz.-ú 

Albertfalvai Kispiac működtetésére a Buda-

Hold Kft.-vel megkötött határozott idejű 

(2018. december 31. napjáig hatályos) 

vagyonkezelési szerződés időtartamát 2019. 

december 31. napjáig meghosszabbítja. 

A Vagyonkezelő köteles évente - a Gazdasági 

Bizottság javaslata alapján - a vagyon értéke 

0,5%-ának megfelelő, az értékcsökkenés és 

ráfordítások figyelembevételével 2019. évre 

vonatkozóan nettó 600.992,- Ft 

vagyonkezelői díjat az Önkormányzat részére 

megfizetni, amely összeg minden évben az 

épület amortizációja és a Vagyonkezelő által 

végzett ráfordítások figyelembevételével 

módosul. 

Vagyonkezelő köteles igazolni, hogy 

fejlesztésre, karbantartásra fordítja az 

ingatlanvagyon értéke 2,5%-ának megfelelő 

összeget, ami jelen esetben 3.004.960,- Ft. 

Vagyonkezelő a bérlőivel a vagyonkezelői 

jogviszony időtartamára köthet bérleti 

szerződést. 

Felkéri a Polgármestert a vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés módosításának 

aláírására 

 

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: Együttműködési megállapodás közterületi 

elektromos töltőoszlopok telepítésére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez a napirendi ponthoz van-e kérdés? A GB és a Pénzügyi és 

Jogi Bizottság megtárgyalta.  

 

Hintsch György: Azt szeretném megkérdezni – egyébként nagyon jó az előterjesztés, 

támogatható, mármint ez az irány, az elektromos töltések kapcsán –, ha jól értelmezem a 

csatolt megállapodásban, hogyha nem lesz térítésmentes ez a szolgáltatás, akkor onnantól 

kezdve mi sem ingyen fogjuk a területet biztosítani ennek a non-profit kft.-nek? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Büki László igazgató úrnak adom meg a szót. 

 

Büki László: Jelenleg a Jedlik Ányos-terv alapján ingyenes szolgáltatást nyújtanak, tehát 

mi úgy gondoljuk, hogy amennyiben nyilván a piaci helyzet változik e tekintetben, akkor 

nekünk is ezt újra kell gondolni. Tehát ha ez a későbbiekben gazdálkodó szervezetek 

számára anyagi előnyt, profitot hoz, akkor nyilvánvalóan egy teljesen más jellegű 

megközelítése van az ügynek, tehát ez egy hosszabb távú megjegyzés az előterjesztésben, 

hogy nyilván nem azt jelenti, hogy ez az idők végezetéig ingyenesen kerül biztosításra az 

e-Mobi társaság felé.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm. Bizottsági körben Csernus László bizottsági elnöknek 

adom meg a szót. 

 

Csernus László: Pont felmerült ugyanez a kérdés a Gazdasági Bizottság ülésén is, és ott 

megtárgyaltuk. A szerződés gyakorlatilag addig tart, ameddig ingyenes, és utána 

gyakorlatilag újratárgyaljuk. A szerződés maga nem határozza meg, hogy hogyan lesz 

ennek a folytatása, akkor ez egy új helyzet lesz, valószínűleg új szerződéssel. Tehát azt 

még nem látjuk, hogy az ingyenesség meddig tart, a szerződés is addig tart. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm, a vitát nyitom meg. 

 

Budai Miklós: Csak a tegnapi bizottsági üléshez visszakanyarodva: akik ott ellenkeztek 

azzal kapcsolatban, az Etele úttal kapcsolatban, én köszönöm a Hivatalnak, hogy reggel 

megmutatták a rajzot, és a rajzon azt, amit én javasoltam, a szervizúton van az a két 

töltőállomás, tehát az óvoda előtt, pont ott, ahol nem zavarja a forgalmat. Úgyhogy 

köszönöm szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Több hozzászólást nem látok, a vitát lezárom.  
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Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: 

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

hogy az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel együttműködési megállapodást köt 

annak hatálybalépésétől számított 10 éves határozott időtartamra a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata közterületein elektromos töltőoszlopok telepítése és 

üzemeltetése céljából az együttműködési megállapodás 1. mellékletében megjelölt 

helyszínekre vonatkozóan. A megállapodás egy alkalommal, a szerződéses feltételek 

maradéktalan teljesülése esetén, mindkét fél írásbeli beleegyezésével további 5 évvel 

meghosszabbítható. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata az 1. 

mellékletben megjelölt helyszíneken és alapterületen a közterület térítésmentes használatát 

biztosítja mindaddig, amíg az e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft. jogszabályban előírt 

közfeladatot ellátva az elektromobilitás szolgáltatást térítésmentesen biztosítja az 

elektromobilitás felhasználók részére. A jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése a 

kérelmező kötelezettsége. Felkéri a Polgármestert az együttműködési megállapodás 

aláírására. Határidő: 2018. november 30., felelős: dr. Hoffman Tamás polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

116/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel 

együttműködési megállapodást köt annak 

hatálybalépésétől számított 10 éves 

határozott időtartamra a Budapest Főváros 

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

közterületein elektromos töltőoszlopok 

telepítése és üzemeltetése céljából az 

együttműködési megállapodás 1. 

mellékletében megjelölt helyszínekre 

vonatkozóan. 

A megállapodás egy alkalommal, a 

szerződéses feltételek maradéktalan 

teljesülése esetén, mindkét fél írásbeli 

beleegyezésével további 5 évvel 

meghosszabbítható. 

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 

Önkormányzata az 1. mellékletben megjelölt 

helyszíneken és alapterületen a közterület 

térítésmentes használatát biztosítja 
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mindaddig, amíg az e-Mobi 

Elektromobilitás Nonprofit Kft. 

jogszabályban előírt közfeladatot ellátva az 

elektromobilitás szolgáltatást 

térítésmentesen biztosítja az 

elektromobilitás felhasználók részére.  

A jogszabályokban előírt engedélyek 

beszerzése a kérelmező kötelezettsége. 

Felkéri a Polgármestert az együttműködési 

megállapodás aláírására. 

  

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:     dr. Hoffman Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: A KözPont Kft. közművelődési megállapodá-

sának és ingyenes használati szerződésének 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffman Tamás: Itt a Gellért tér tekintetében lenne ez, és a GB megtárgyalta, illetve 

javasolja, hogy milyen díjért javasolja, hogy az Önkormányzattól bérbe vegye a KözPont 

Kft. a Gellért tér 1. helyiségcsoportot, az új funkció ellátása miatt. Ez lenne a javaslat. 

Ehhez kérdés van-e? 

 

Budai Miklós: Én azt szeretném megkérdezni, hogy hány négyzetméter az a helyiség, amit 

a KözPont Kft. nem tud használni, mert megüresedett, nincs rá tevékenysége, és miért nem 

adja át akkor az Önkormányzatnak, és akkor ugyanúgy ki lehetne bérbe adni, az 

Önkormányzat bevétele lenne. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez így nem helyes. Tehát átadja az Önkormányzatnak, a helyiség 

használatáról ezen módon gondoskodik. Nem áll üresesen, hanem ez az új vállalkozások 

beindításához szükséges központi hely lesz. De pont ezért van arra szükség, hogy 

ingyenesen ne hasznosítsa a KözPont Kft. Tehát itt ez egy működő, elkészült, gyakorlatilag 

új létesítmény lesz erre a funkcióra. Egyébként maga a helyiségcsoport 291 négyzetméter, 

az előterjesztésben szerepel. Tehát ez nem üresen áll, ennek a hasznosítása hamarosan 

elkezdődik ezen módon, hiszen elkészült az átalakítása a fiatal vállalkozások működésének 

segítéséhez. Tehát ez igazából csak a jogi helyzet rendezése.  

További kérdés, bizottsági vélemény és hozzászólás nem lévén döntést kell hoznunk. Két 

határozatot kell hozni a GB javaslata alapján, a meghatározott díj szerint. Tudunk-e egyben 

szavazni róluk?  
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Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti két határozati 

javaslatot egyben, a Gazdasági Bizottság javaslatával a következők szerint: „Budapest 

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

1) a) a 2015. augusztus 1. napján kelt, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata és a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. között 

megkötött Ingyenes Használati szerződés 1. pontjából a Budapest, XI. kerület, Szent 

Gellért tér 1-3. szám alatti 5498/0/A/28 helyrajzi számú, 291 m2 alapterületű, nem lakás 

céljára szolgáló helyiséget (Kulti Szalon) törli; 

b) a 2015. július 3. napján kelt, a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és 

a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. között megkötött Közművelődési 

megállapodás 4.1. pontjából a Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 1-3. szám alatti 

5498/0/A/28 helyrajzi számú, 291 m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget 

(Kulti Szalon) törli. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a vonatkozó 

szerződések aláírására. Határidő: 2018. november 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester; 

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

kerület, Szent Gellért tér 1-3. szám alatti 5498/0/A/28 helyrajzi számú, 291 m2 

alapterületű, nem lakás céljára szolgáló helyiséget (Kulti Szalon) 2018. október 1. napjától 

a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. részére a Gazdasági Bizottság 

javaslata alapján 1000.- Ft/év bérleti díj megállapításával bérbe adja. Felhatalmazza a 

Polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határidő: 2018. november 30., felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

117/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 

tartózkodással úgy határozott, hogy 

 

1) a) a 2015. augusztus 1. napján kelt, a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata és a KözPont Újbudai 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. között 

megkötött Ingyenes Használati szerződés 1. 

pontjából a Budapest, XI. kerület, Szent 

Gellért tér 1-3. szám alatti 5498/0/A/28 

helyrajzi számú, 291 m2 alapterületű, nem 

lakás céljára szolgáló helyiséget (Kulti 

Szalon) törli; 
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b) a 2015. július 3. napján kelt, a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

és a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai 

és Média Kft. között megkötött 

Közművelődési megállapodás 4.1. pontjából 

a Budapest XI. kerület, Szent Gellért tér 1-3. 

szám alatti 5498/0/A/28 helyrajzi számú, 291 

m2 alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget (Kulti Szalon) törli. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a vonatkozó 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata tulajdonát képező Budapest 

XI. kerület, Szent Gellért tér 1-3. szám alatti 

5498/0/A/28 helyrajzi számú, 291 m2 

alapterületű, nem lakás céljára szolgáló 

helyiséget (Kulti Szalon) 2018. október 1. 

napjától a KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft. részére a Gazdasági 

Bizottság javaslata alapján 1000.- Ft/év 

bérleti díj megállapításával bérbe adja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2018. november 30. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 10./ PONTJA: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi 

fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Ehhez van-e hozzászólás? Nem 

látok ilyet, úgyhogy kérem, hogy szavazzunk. 
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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 2019. évi fordulójához a határozat 

melléklete szerinti csatlakozási nyilatkozat aláírásával. Az Önkormányzat a 2019. évi 

költségvetésében 5.600.000 forintot különít el a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Határidő: - 

2018. október 3. - a 2019. évi költségvetés elfogadása; felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

118/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 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 2019. évi 

fordulójához a határozat melléklete szerinti 

csatlakozási nyilatkozat aláírásával. 

Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésében 

5.600.000 forintot különít el a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra. 

 

Határidő: - 2018. október 3. 

                  - a 2019. évi költségvetés  

                    elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Névtelen közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez több pontot ölelne fel, amelyhez előterjesztői módosítás is van, 

illetve Szabó György képviselő úr küldött a 2. ponthoz alapvetően, amit majd akkor ott 

felolvasunk, ha arra kerül a sor. Tehát itt több elnevezés van. A szakbizottságok 

megtárgyalták, valamiben nem foglalt állást, van, amelyet javasolt, tehát az 1. határozat 
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majd ezeket támogatja. Van, amit nem javasol a Kulturális és Köznevelési Bizottság. 

Úgyhogy akinek kérdése van a napirendi ponthoz, az most tegye föl.  

Kérdés és bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom meg. 

 

Szabó György: Az előterjesztés tartalmazza azokat a pontos megállapításokat, a 2. számú 

névelnevezésről beszélek jellemzően, azt, hogy a Fővárosi Közgyűlés ezt a napirendi 

pontot tárgyalta. Ezen a közgyűlésen is jelen voltam, és ott Polgármester úr a napirendi 

vitában kezdeményezte, hogy ezt a napirendi pontot halasszák el, vegyék le napirendről, 

merthogy a tartalom tekintetében észrevétele, illetve olyan álláspontja van, amit ő nem tud 

képviselni. Helyesen idéztem? Ezt a Közgyűlés nem fogadta el, és tulajdonképpen 

halasztott hatályú határozatot hozott, és visszautalta a jogszabálynak megfelelően a 

Képviselő-testület számára, hogy Nelson Mandeláról eddig elnevezés nélküli közterület 

kerüljön elnevezésre. Nelson Mandela tekintetében én azt gondolom, hogy a XI. kerületben 

ne legyen elnevezve róla közterület. Ez az én álláspontom, hogyha a vitát lezárva 

szavazásra kerül sor, akkor én ezt nem támogatom. Ugyanakkor tettem egy 

határozatijavaslat-kiegészítést, egy új határozati javaslatot fogalmaztam meg, és azt 

mondtam, hogy e tekintetben kérdezzük meg a lakosság véleményét. A törvényi 

szabályozásnak megfelelően elektronikus, illetve levélszavazás alapján kérje ki az 

Önkormányzat képviselő-testületi felhatalmazás alapján, hogy mi a véleménye a 

lakosságnak erről, a nevesítetten Nelson Mandela nevét viselő közterületről, hogy legyen a 

kerületben vagy ne legyen, támogatják, nem támogatják.  

Tisztelettel, anélkül, hogy belemennék Nelson Mandela életébe, meglátásom szerint ő 

meglehetősen tőlünk távoli, távol élt, távol tevékenykedett és tett, amit tett. A világ számos 

pontján megosztó az ő tevékenysége. Az, hogy a XI. kerületben Nelson Mandeláról 

közterületet nevezzünk el, még egyszer mondom, nem értek egyet. Ugyanakkor folyik egy 

olyan eljárássor, miszerint a XI. Kerületi Önkormányzat kerületben élt, alkotott, hazai, 

illetve nemzetközi eredményeket elért személyiségek tekintetében névtáblákat avat, illetve 

szobrokat, adott esetben utcanevet fogalmaz meg. Tisztelettel, ezt a folyamatot javaslom 

folytatni, merthogy e tekintetben még lemaradásunk van, és hogyha már nincs kiről 

elnevezni, nincs olyan személy, aki erre méltó lenne, akkor sem biztos, hogy Nelson 

Mandeláról kellene elnevezni egy közterületet. 

 

Gajárszki Áron: Messze nem értek egyet az előttem szólóval, de nem is erről a pontról 

szeretnék beszélgetni, hanem az 1. pontban, amikor a BudaParknak a közterület-

elnevezéseit taglaljuk, illetve arra vannak új javaslatok, szerintem egy eljárásrendi hiba 

van, és a Kulturális és Köznevelési Bizottság ülésén ezt nem sikerült kideríteni, hogy hol 

hibázott a Hivatal vagy hibázott-e egyáltalán. De hogy gyakorlatilag be voltak kérve 

képviselői javaslatok, és ezeket hagyományosan a Kulturális és Köznevelési Bizottság 

szokta megvitatni, ilyen viszont nem történt, és elénk kerültek olyan javaslatok, amik nem 

tartalmazták a képviselőktől bekért elnevezéseket. Úgyhogy én azt javasolnám, hogy erről 

most ne szavazzunk, ezt vegyük le a napirendről, és vizsgáljuk meg azt, hogy hol csúszott 

hiba a rendszerbe. Egyébként be is van csatolva egy képviselői javaslat, és ennek ellenére 

viszont nincsen az előterjesztés részévé téve. Úgyhogy amíg ez nem derül ki, én 

semmiképp nem javasolnám, hogy szavazzunk róla, és azt kérem, hogy vegyük le 

napirendről ezt a pontot. 
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Dr. Hoffmann Tamás: Képviselő úr, egy pillanat, Magyar Tamásné igazgató asszonynak 

átadom a szót. 

 

Magyar Tamásné: Az Öböl utcaelnevezései tavaly novemberben kerültek be a Testület 

elé. Akkor közel 80 névből került kiválasztásra az a 10 javaslat, aminek egy részéről a 

Fővárosi Közgyűlés döntött most júniusban. Ezt követően mi kértünk be a képviselőktől a 

tavasz folyamán javaslatokat. Egy képviselőtől, Gajárszki Árontól érkezett külön 

megkeresés. Az Önkormányzaton belül, a Hivatal dolgozóitól is érkeztek be javaslatok, és 

többkörös egyeztetésre került ezt követően sor, amiben közreműködött a polgármesteri 

vezetésen kívül a KözPont Kft. is. Ezt követően fölvettük a kapcsolatot a Fővárosi 

Közgyűlés munkatársával. Nyilvánvalóan olyan utcákra próbáltunk javaslatot tenni, hogy 

ne kerüljünk még egyszer olyan helyzetbe, mint tavaly novemberben, hogy a 

Főpolgármesteri Hivatal részéről hat utcanév került befogadásra. Az egyeztetést követően 

az volt a kérés, illetve ez szerepelt utána a döntés meghozatalában, hogy hangzásában, a 

nevek vonatkozásában egyöntetű kör alakuljon ki. Ez már az elfogadott nevek 

vonatkozásában főleg növényekre vonatkozott, ezért nem kerültek be a halakra, egyéb 

élőlényekre tett javaslatok. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nos, akkor Hintsch György frakcióvezető úr következik. 

 

Hintsch György: Az általam nagyra tisztelt Szabó György képviselő úrral ellentétben azt 

gondolom, hogy van helye annak, hogy Nelson Mandeláról utcát nevezzenek el 

Budapesten – hogy ez a kerület, azon esetleg lehet vitatkozni. Szerintem Nelson Mandela a 

szabadság és az emberi jogok élharcosa volt, és a feketék és a fehérek közötti megbékélés 

szimbóluma. Nagyon ritkán vagy nagyon kevés dologban értek egyet Tarlós István 

főpolgármester úrral vagy Orbán Viktor miniszterelnök úrral, de ők is hasonlóan látják ezt 

a dolgot. Énszerintem az már csak nem baj 2018 Magyarországán, hogy valaki a világ 

túloldalán harcol az emberi jogokért. Szerintem Nelson Mandela egy olyan ember, aki 

megérdemli, hogy megemlékezzünk róla. Egy idézetet szeretnék, klasszikust csak 

pontosan: „Nelson Mandela demokráciáért folytatott küzdelme inspirációt jelentett a 

kommunista diktatúra évei alatt csakúgy, mint az átmenet időszakában, amikor leraktuk a 

magyar demokrácia alapjait. – írta Orbán Viktor. Kifejezte meggyőződését, hogy Nelson 

Mandela a világon mindenhol a szabadság egyik szimbóluma marad.” Úgyhogy én azt 

gondolom, hogy ezen szavak után a fideszes képviselőtársaim is nyugodt lelkiismerettel 

megszavazhatják azt, hogy Nelson Mandeláról egy ilyen 25 méter széles, kis parkrészt 

elnevezzünk. Úgyhogy én ezt támogatnám, köszönöm szépen. 

 

Barabás Richárd: Nyilván nem ezen múlik a kerület sorsa, de mégis szimbolikus ügy, 

talán ezért beszélünk róla. Gyorsan a wikipédiát megnyitottam, és képviselőtársam 

figyelmébe az alábbit javaslom: „Apartheidellenes tevékenysége miatt 27 évet börtönben 

töltött; nagy részét a Robben-szigeten. (…) többéves nemzeti kiegyezési folyamat végén 

1994-ben elnökké választották. Az apartheid-rendszer tárgyalásos felszámolásáért (…) 

megosztva Nobel-békedíjat kapott 1993-ban. A faji megkülönböztetés ellenzőinek 

körében, Dél-Afrikában és világszerte, Mandela a szabadság és az egyenlőség jelképe.” 
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Mondom, ez egy szimbolikus ügy, de azt gondolom, hogy itt a Testületben abban 

mindannyian egyetértünk, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása és annak a megértése, 

hogy a világon minden egyes embert megillet az egyenlőség, abban szerintem nincs 

közöttünk vita. Ráadásul szerintem, ha egy kerület arra utal, hogy neki vannak kapcsolatai 

a külvilággal – márpedig a világ akármilyen furcsa, de nagyobb, mint a mi egyébként 

nagyon csodálatos hazánk –, az azt gondolom, mindig előnyös. Pláne egy olyan kerület 

esetében, ami egyébként nagyon ügyesen ápolja a testvérvárosi kapcsolatait. Kár, hogy ezt 

a bókot a Polgármester úr éppen nem hallotta, de majd elolvassa a jegyzőkönyvben. 

 

Szabó György: Barabás Richárd képviselőtársam által wikipédiából idézett gondolatokat 

természetesen ismerem, és ezenkívül javaslom neki, hogy még keresgéljen az interneten, 

Nelson Mandelával kapcsolatban fog találni a másik oldalról is gondolatokat. Épp ezért 

nem akartam belemenni Nelson Mandela életének taglalásába. Én azt gondolom, hogy 

bőven van nekünk lehetőségünk arra, hogy kerületben élő, itt alkotó, hazai és nemzetközi 

elismerést elérő, kivívó személyeket előtérbe helyezve róluk nevezzünk el közterületet, és 

hogyha már mindenkiről elneveztünk, akkor lehet arról vitatkozni vagy arról eszmét 

cserélni, hogy most Nelson Mandeláról vagy esetleg ad abszurdum egy másik fegyveres 

szabadságharcosról nevezzünk el közterületet. Köszönöm. 

 

Csernus László: Azt gondolom, hogy mindig egy történelmi személyiségnél vita az, hogy 

ki milyen forrásból táplálkozik, és hogy mit olvas vagy mi jut el hozzá információként. Azt 

gondolom, hogy a szabadságért vívott harcban, amit ő folytatott, biztos, hogy nagyon 

komoly érdemei voltak fehér és feketék között. Próbáltam Magyarországon keresni olyan 

történészt, aki afrikai, mondjuk így, hogy kutatásokat végzett és Magyarországról esetleg 

figyelte különösen és ilyen magyar aspektusokat is keresett esetleg, kapcsolatokat vagy 

bármit – Magyarországon gyakorlatilag ilyen nincs, aki történészként állást tudna foglalni 

például akár Nelson Mandela tevékenységéről. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezekután, 

amit Polgármester úr javasol, hogy kérdezzük meg a lakosoknak a véleményét erről, és 

mindenki személyesen, érzelmileg döntse el azt, hogy számára szimpatikus, nem 

szimpatikus, és a környéken lakók fogják megmondani, akik a közvetlen közelükben 

minden nap ott látják, hogy milyen parkba fognak bemenni, akkor kérdezzük meg, és mint 

egy demokratikus eszközt használva mondja ki a véleményét arról, hogy számára ez 

elfogadható vagy sem. Tehát én azt gondolom, hogy nekünk nem tisztünk most Nelson 

Mandelát ilyen szempontból megítélni. Valóban, fel tudnánk tenni számos olyan kérdést, 

amire nem tudjuk ma a választ, és azt gondolom, hogy azért sok történész is elkezdte 

vizsgálni és nem jutott a végére ennek a dolognak. Úgyhogy nem biztos, hogy ennek most 

itt az ideje. Ráadásul abban pedig Szabó György képviselő úrral nagyon egyetértek, hogy 

ha van nekünk olyan emberünk esetleg, aki itt élt köztünk és arról elnevezni ezt a parkot, 

de akár úgy, ahogy a köznyelv hívja, Etele parkként elnevezni, én azt gondolom, hogy ezt 

lehet. Hogy aztán emléket hogyan állítunk még Budapesten Nelson Mandelának, ez legyen 

egy későbbi kérdés.  

 

Hintsch György: Most már csak nagyon rövid leszek és inkább egy elvi hozzászólás, és 

igaza van Csernus László frakcióvezető úrnak, hogy nem itt kell történelmi vitákat 

lefolytatni, de egy történelmi személyiségnél szerintem azt kell nézni, hogy honnan hova 
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jutott el. Tehát hogyha az egész életpályát nézzük, vagy hogy honnan indult, akkor lehet, 

hogy Bajcsy-Zsilinszky Endrének vagy Nagy Imrének ma Magyarországon nem lenne 

utcatáblája vagy utca róla elnevezve. Szóval, ez ennél egy picit bonyolultabb dolog. Még 

egyszer mondom, ezt a történelmi vitát, pláne nem egy dél-afrikai politikusról, nem ebben 

a Testületben kell lefolytatni, de ezt a fél mondatot azért el szerettem volna mondani. 

 

Gajárszki Áron: Én is csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy alapvetően ez egy 

globalizált világ, ezt azért föl kell ismerni, és a kultúra is sokkal többről szól már, mint 

arról, hogy a magyar kultúrát ápoljuk, ez egy nagyon fontos és nemes küldetés, de azért 

ennek gyakorlatilag van egy kulturális üzenete, hogy elnevezünk egy történelmi 

személyről, egy nemzetközileg elismert történelmi személyről Budapesten, ami egy 

világváros, utcát, vagy pedig kizárólag ragaszkodunk a helyi hősökhöz úgymond. Én nem 

látom, hogy ilyen szempontból ez kifogásolható lenne. Én ezt abszolút támogathatónak 

tartom.  

 

Görög András: Látom, a kormányoldal demokráciafelfogása is fejlődik. Én egyetértek 

azzal egyébként, hogy kérdezzük meg az ott lakókat, bár semmilyen észrevételt a lakóktól 

egyébként még nem hallottunk, ellentétben azzal, amikor Albertfalván rendkívüli ülésen 

nyomták át és komoly, Önhöz közel álló civil szerveződések emeltek szót az ellen, hogy ne 

legyen az a tér úgy nevezve, ahogy, ott úgy söpörték le az asztalról, ahogy az kell, mert hát 

valaki megmondta, azt megmondta. Úgyhogy ne legyen akkor már kettős mérce. 

Köszönöm. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nincs is. Csernus László frakcióvezető úré a szó. 

 

Csernus László: Gajárszki Áron képviselő úr felvetette, hogy globalista világban élünk. 

Én azt gondolom, akkor tényleg globális szemlélettel kell nézni. Tehát ugyanúgy van 

Fokvárosnak egy másik ugyanolyan fekete bőrű anglikán érseke, Desmond Tutu is, aki 

ugyanúgy Nobel-békedíjat kapott, és ugyanúgy akkor lehetne teret elnevezni róla. Megint 

csak ott van két személy, ugyanazért küzdött, kétféle megítélésben, tehát én azt gondolom, 

hogy akkor nemcsak Nelson Mandeláról, hanem akkor a dél-afrikai szabadságharcosokról 

kell elnevezni egy ilyen teret, és akkor onnantól kezdve nem is biztos, hogy feketéket és 

fehéreket meg kell különböztetni, hanem akkor Denis Hurley is ugyanúgy ott van mellette, 

aki a fehér oldalon ugyanezért küzdött. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy történelmi vita 

ebben a helyzetben, és a lakosok véleménye ebből szerintem számunkra sokkal többet 

jelent, hogy azt mondják, hogy ők ezt szeretnék vagy nem. 

 

Szabó György: A két új határozati javaslat, ami megjelent, összecseng. Annyi a 

különbség, hogy a Polgármester úr a helyben élőket kérdezné meg, én meg a kerületben 

élőket. Azt gondolom, hogy nagyobb merítést kaphatunk arról, hogy mit gondolnak a 

kerületben élők erről az elnevezésről. Érdemesebb nagyobb merítés mellett dönteni, nem 

elvéve Önöktől a lehetőséget, és nem arról szól, hogy az enyémet helyezzék előtérbe, 

hanem egy nagyobb véleményalkotási lehetőség után könnyebben döntést fog tudni hozni 

a Képviselő-testület, meglátásom szerint. Ettől még az Önök többsége fogja eldönteni, 

hogy melyiket képviseli. 
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Dr. Hoffmann Tamás: Több hozzászólást nem látok, akkor a vitát lezárom. Nem állást 

foglalván, én azt gondolom, hogy megkérdezni a környékbelieket, szűkebb-tágabb 

környezetében, probléma ebből biztos nem lehet, hiszen reményeink szerint ők fognak ott 

élni az elkövetkezendő évtizedekben is. Tehát nyilván az helyes, hogyha tudjuk. Az, hogy 

mi a módja ennek, hogy szűkebb-tágabb környezetét megkérdezvén, nyilván egy internetes 

közvélemény-kutatásból nem biztos, hogy az derül ki, hogy kerületiek szavaznak. Ennek a 

technikája meglehet. Egy sajátos helyzet állna elő most a szavazáskor, amikor képviselő úr 

javaslatát azért szavazzuk le, miközben ugyanarról szól, mint az előterjesztői módosítás, 

tehát ez egy elég faramuci helyzet, de nyilván igyekszünk minél több mindenkit 

megkérdezni. Én azt gondolom, hogy a környezetét illő megkérdezni. Ez nem zárja ki azt, 

hogy interneten is rákérdezzünk erre. Fenntartja-e képviselő úr az előterjesztését? Mert 

nyilván ennek a módja az egy kérdés, hogy ezt hogy fogjuk kezelni. 

 

Szabó György: A jogszabályok szerint javasoltam, tehát ez szerepelt a határozati 

javaslatban, és én azt gondolom, hogy nagyobb merítéssel és a hatályban lévő 

jogszabályok betartásával, tehát magyarul igazolni kell, hogy valaki úgy szavaz, hogy nem 

Debrecenben lakik, hanem kerületi lakos, ennek számtalan lehetősége van és alkalmazása 

is arra, hogy akár a Főépítészi Iroda által kért véleményalkotások tekintetében interneten 

lehet föltenni kérdéseket és arra kapnak választ. Úgyhogy én tisztelettel, ahhoz, hogy 

megalapozottabb döntést tudjon hozni a Testület, én azt gondolom, egy nagyobb merítés 

segítené a döntéshozatalt, és e tekintetben azért tartom fönn a határozati javaslatomat, 

egyébiránt a kettőt össze is lehet dolgozni, mert a kettő nagyjából egyről szól. Mit jelent a 

szűk terület? A szomszéd utca? Tehát magyarul egy szélesebb körű véleményalkotást 

kezdeményezek és fenntartom. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Jó, tehát nekünk a kérdés az, hogy most dönteni kell, mert van egy 

módosító javaslat, ami egyébként teljesen egybecseng az előterjesztői javaslattal is. 

Méterre lehet, hogy nem, de elvre igen. Tehát előfordul az a sajátos helyzet, hogy esetleg a 

Testület leszavazza az Ön módosítóját, miközben ugyanazt akarjuk. Akkor viszont 

szavazni kell, hiszen ez előírás.  

Szavazásra teszem fel Szabó György módosító javaslatát, miszerint a Képviselő-testület a 

névtelen közterület Nelson Mandeláról történő elnevezéséről a hatályos jogszabályok 

alkalmazásával, a lakosság véleményének (elektronikus, illetve levélszavazás 

biztosításával) kikérését követően határozzon. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 21 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

119/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

1 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 21 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 11./ 
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Névtelen közterületek elnevezése című 

napirendi pont vitája során nem fogadja el 

azt a módosító javaslatot, miszerint a 

Képviselő-testület a névtelen közterület 

Nelson Mandeláról történő elnevezéséről a 

hatályos jogszabályok alkalmazásával, a 

lakosság véleményének (elektronikus, 

illetve levélszavazás biztosításával) 

kikérését követően határozzon. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel az előterjesztői módosító javaslatot a 

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

testülete úgy határozott, hogy a (3261/3) hrsz.-ú közterület Nelson Mandela parkra történő 

elnevezéséről a környékbeli lakosság megkérdezése után és annak eredményének 

figyelembevételével a későbbiekben dönt. Határidő: folyamatos; felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

120/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy a (3261/3) 

hrsz.-ú közterület Nelson Mandela parkra 

történő elnevezéséről a környékbeli lakosság 

megkérdezése után és annak eredményének 

figyelembevételével a későbbiekben dönt. 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

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

javaslattoa következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze 

el 

- a 4042/131 hrsz.-ú magánutat Völgycsillag utcára, 

- a 4042/115 hrsz.-ú magánutat Víztükör utcára, 

- a 4042/145 hrsz.-ú magánutat Sásliliom utcára. 

Egyben a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat a), c), d), és g) pontjait visszavonja. 

Határidő: 2018. szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

121/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

23 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy javasolja a 

Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el 

- a 4042/131 hrsz.-ú magánutat Völgycsillag 

utcára, 

- a 4042/115 hrsz.-ú magánutat Víztükör 

utcára, 

- a 4042/145 hrsz.-ú magánutat Sásliliom 

utcára. 

Egyben a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

a), c), d), és g) pontjait visszavonja. 

  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most a negyedik határozatról fogunk szavazni, hiszen a kettes 

értelmét vesztette az első szavazás miatt, a harmadik, az Etele névváltoztatás, amely 

egyébként mint általában a köznyelv hívja, tehát nem Etele királyról lenne szó, ez meg 

annak függvényében lenne eldöntendő vagy eldönthető, hogy mit mondanak a 

környékbeliek vagy a szűkebb-tágabb környezet magáról a park elnevezéséről. Tehát az is 

okafogyott. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti negyedik határozati javaslatot a következők 

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

határozott, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (1918/36) 

közterület egy részét (a Gazdagréti út, a 1918/29 hrsz.-ú számú társasház, a kínai áruház és 

Nagyszeben téri parkoló által határolt rész) Szent Charbel parkra. Határidő: 2018. 

szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 
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122/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a (1918/36) közterület egy részét (a 

Gazdagréti út, a 1918/29 hrsz.-ú számú 

társasház, a kínai áruház és Nagyszeben téri 

parkoló által határolt rész) Szent Charbel 

parkra. 

  

Határidő: 2018. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: JAG a Tehetségekért Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ezt gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Ehhez van-e hozzászólás? Ha 

nincs, akkor döntünk. 

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

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

hogy 400.000,- Ft támogatást nyújt a JAG a Tehetségekért Alapítvány részére – 

előfinanszírozással – emlékkönyv kiadásához a 2018. évi költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási 

céltartalék soráról. Határidő: 2018. október 19., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 
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123/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

400.000,- Ft támogatást nyújt a JAG a 

Tehetségekért Alapítvány részére – 

előfinanszírozással – emlékkönyv kiadásához 

a 2018. évi költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási 

céltartalék soráról. 

 

Határidő: 2018. október 19. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: Változtatási tilalom elrendelése a Budapest XI., 

Mohai út - Bártfai utca környezetében lévő 

ingatlanok területére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés? 

 

Budai Miklós: A határozati javaslatban az egész szabályozási terv benne van, ha jól 

láttam, tehát amit elfogadtunk 2017-ben, tehát nincs lehatárolva utcákra.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: De le van. 

 

Budai Miklós: Nincs. A határozatban én… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Térképszelvényt kell nézni. 

 

Budai Miklós: Akkor az lenne a kérdésem, hogy miért nem a Kocsis utcáig terjed ki ennek 

a lehatárolása, mert ott is vannak olyan épületek, amik nem odaillők, azok a 20 méteresek, 

egyebek. A másik kérdésem, hogy mikorra tervezi a Főépítész ennek az átdolgozását, mi 

az ütemezése? A lakók hogy tudják a véleményüket elmondani esetleg a változtatással 

kapcsolatban? És jelenleg bizonyos telkekre már beadtak építési engedélyt, a Tervtanács 

tárgyalja-e azokat az oda nem illő épületeket esetleg, hogy abban segítsünk az ott 

lakóknak? 
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Gajárszki Áron: Annyi csak a kérdésem, hogy ez az új KÉSZ, ami készül, és ugye, addig 

tart elvileg a változtatási tilalom, ennek a véleményezésére akkor most ilyenkor 

automatikusan meghívja már érintett félként a bejelentkezett lakosokat, vagy pedig nekik 

külön kell figyelniük, hogy ki van-e függesztve a Hivatalban ez véleményezésre, vagy 

akkor ez most már automatizmus, hogy meghívják azt, aki bejelentkezett érdekelt félként, 

illetve korábban panasszal élt a jelenlegi KÉSZ-szel kapcsolatban?  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen, több kérdés nincs. Főépítész úrnak adom meg a 

szót. 

 

Takács Viktor: A terület le van határolva, és a területlehatárolást úgy jelöltük ki, hogy a 

szabályozási tervben LK2-1102, illetve 1103-as zónákat jelöltük ki. Ezek azok a területek, 

ahol jellemzően kis társasházak, vagy családi házak állnak, és ez az, amit úgy gondoljuk, 

hogy védeni kell. Ez egyébként a Sárbogárdi út, Fejér Lipót u., Kocsis u. és Fehérvári út 

által határolt területen van. A szabályozási terv alapján jól lehatárolható ez a besorolás. 

Ezen a területen tapasztaltuk azt, hogy a 2004-ben elfogadott szabályozási terv 2,1-es 

szintterülete ugyan csökkentésre került 1,4-re a 2016-ban elfogadott szabályozási tervben, 

ugyanakkor nem tért ki arra ez a szabályozási terv, hogy a tömbbelsőkben lévő 

zöldterületeket hogy lehet védeni. Tehát mindenképpen az a célunk, hogy 

megakadályozzuk azt, hogy a kialakult, többé-kevésbé egységes – mert nem mindenütt 

egységes, de nagyjából az – beépítési vonalat a hátsó telkeknél megtartsuk. A korábbi 

szabályozás is tartalmazta az illeszkedési kötelezettséget. Ez építésjogi előírások 

figyelembevételével nem teljesen egyértelmű, ezt tovább próbáljuk egyértelműsíteni a 

mostani szabályátdolgozásban. A terv nagyjából elkészült, ma és holnap még 

pontosításokat végzünk ezen a terven, és utána házon belüli egyeztetésre, illetve 

partnerségi egyeztetésre kerül. Nem előírás számunkra, hogy mindenkit külön-külön 

meghívjunk, de az a gyakorlat alakult ki, hogy aki bejelentkezik, akár fejlesztő, akár a 

környéken lakó, vagy más szempontból érintett szereplő, legyen az magánszemély vagy 

cég, őket értesíteni szoktuk, most is így fogunk eljárni. Nyilvánvaló ezeken a helyeken, 

ahol változtatási tilalmat rendel el a Testület, itt különösképpen figyelünk erre, tehát 

természetesen meghívjuk a környékből bejelentkezetteket egy egyeztetésre. 

A szabályozás, ha minden a tervek szerint megy, akkor októberben kerül a Testület elé, 

tehát ez nem egy hosszú tilalom, nem jelenthet nagy törést a tervezett beruházásoknál sem. 

Jelenleg nincs olyan terv, ami a Főépítészi Iroda előtt lenne, vagy a Tervtanácsnak 

tárgyalnia kellene, de tudunk olyan beruházásokról, amelyek tervezés alatt vannak. Tehát 

amint ez a Főépítészi Iroda elé kerül, akkor nyilván ezt tárgyaljuk közben. 

Azt hiszem, válaszoltam a kérdésekre, köszönöm a figyelmüket. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom 

meg. 

 

Hintsch György: Csak röviden, mert itt, ha jól látom, teljes az összhang a Képviselő-

testületben ebben a kérdésben, úgyhogy nem is nagyon szeretnék vitatkozni Polgármester 

úrral, mert az elején elkezdte, hogy kinek a hibája, minek a hibája – szerintem ezt a 
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kesztyűt most ne vegyük föl vagy nem veszem föl, törekedjünk inkább a megoldásra. Azt 

szeretném javasolni ügyrendben, hogy a lakók képviselői eljöttek erre a testületi ülésre, 

egy nagyon szimpatikus és nagyon jó lakossági, civil kezdeményezés alakult ott ki spontán 

módon az elmúlt hetekben a lakókörnyezetük megvédése érdekében, úgyhogy szeretném 

azt javasolni a Testületnek vagy Polgármester úrnak, hogy a lakók képviselői 5 percben 

kapjanak szót, és elmondhassák az ő véleményüket is. Nagyon szépen köszönöm. 

 

(Mikrofon nélküli közbeászólás.) 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Én pontosan tudom. Szerintem most szavazzunk, jó? Ha már teljes 

az összhang. És akkor legfeljebb utána, ha még… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Milyen Miklós? 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ja! Budai Miklós képviselő úré a szó. 

 

Budai Miklós: Van olyan, hogy Mohai út 24. és Bártfai u. 18. Azokkal kapcsolatban tud-e 

valamit mondani Főépítész úr? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Főépítész úré a szó, bár a kérdéskör már véget ért, de… 

 

Takács Viktor: A Bártfai u. 18. ügyében azt hiszem, hogy körülbelül 2 éve próbál építési 

engedélyt szerezni a beruházó. Jelentősen beépítené az épületet a telektömbbe. Az 

építéshatóság többször elutasította ezt a tervet, nálunk is járt ez a terv körülbelül egy 

hónapja. Visszavonta a településképi véleményezésről a beruházó a tervet. Én egyeztettem 

vele a napokban is, telefonon megkeresett, elmondtam neki ugyanezt a véleményt, hogy 

mindenképpen azon vagyunk, hogy mind vízszintes, mind függőleges értelemben 

illeszkedjen az épület a környezetébe, tehát ne építsen hátra a telektömbbe, illetve ne 

építsen magasabb épületet, mint a szomszédok, ami jelentős korlátozást jelent, de ennek 

figyelembevételével reméljük, hogy átdolgozza a tervet, és akkor lesz majd elfogadható.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nos, akkor szavazunk.  

Szavazásra teszem fel a Budapest XI. kerület, Mohai út - Bártfai u. környezetében lévő 

ingatlanok területére változtatási tilalom elrendeléséről szóló rendelettervezetet az 

előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 33/2018. (IX. 21.) önkormányzati rendeletét a 

Budapest XI. kerület, Mohai út - Bártfai u. környezetében lévő ingatlanok területére 

változtatási tilalom elrendeléséről. 
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Dr. Hoffmann Tamás: Akkor most, ha kíván szólni, akkor itt a vendégmikrofonba 

elmondhatja. 

 

Lakó: Tisztelt Polgármester úr, Főépítész úr és tisztelt képviselő urak! Nagyon szépen 

köszönöm a területen lakóknak a nevében ezt a rendkívül hatékony jelenlegi, megszavazott 

határozatukat. Másfél éve küzdünk azért, hogy a környéken normálisabb, élhetőbb 

környezetet építsenek, akik építeni akarnak. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönjük szépen. 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 14./ PONTJA: Ingatlanfejlesztéshez kapcsolódó pénzeszköz-

átvétel   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: 3 millió forint átvétele fejlesztési tartalék sorra, erről szól az 

előterjesztés. Kérem, ehhez van-e kérdés? 

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 hozzájárul a DIEGO Ingatlankezelő Kft. által felajánlott 

bruttó 3.000.000,- Ft összegű vissza nem térítendő pénzeszköz, mint kerületfejlesztési 

hozzájárulás átvételéhez. Felhatalmazza a Polgármestert a határozat melléklete szerinti 

pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás aláírására. Határidő: 2018. október 15., felelős:     

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

A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

124/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

hozzájárul a DIEGO Ingatlankezelő Kft. által 

felajánlott bruttó 3.000.000,- Ft összegű 

vissza nem térítendő pénzeszköz, mint 

kerületfejlesztési hozzájárulás átvételéhez. 

Felhatalmazza a Polgármestert a határozat 

melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2018. október 15. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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……………………………………… 

 

A NAPIREND 15./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: 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 2018. június 1. és 2018. 

augusztus 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

125/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2018. 

június 1. és 2018. augusztus 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 16./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról   

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: 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 2018. június 1. és 2018. 

augusztus 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót 

elfogadja.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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126/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2018. 

június 1. és 2018. augusztus 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

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

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2018. október 1. 
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