
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-88-222/2018.  

 Jegyzőkönyv 
 

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

december 18-án (kedd) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak: 
 

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

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

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

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

Gábor, Ludányi Attila, Nagyné Antal Anikó, Sass Szilárd, Szabó András, Szabó György, 

Turbók Jánosné, Vécsei Éva, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselők (24 fő) 

 

Távol volt: dr. Bács Márton (1 fő) 

 

A Polgármesteri Hivatal részéről: 

Vargáné dr. Kremzner Zuzsanna jegyző, 

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

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

Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Takács Viktor főépítész, 

Hégli Imre, Mayer Péter, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna osztályvezetők,  

dr. Szende Dávid  jogtanácsos, 

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

dr. Anga Anikó, Gódor Ildikó referensek, Kovács Katalin belső ellenőr, 

Hajdúné Varga Katalin munkatárs 

 

Különmeghívott:  

dr. Simicskó István kormánybiztos, országgyűlési képviselő,  

Jáger István, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkaptányság vezetője, 

dr. Cseke László könyvvizsgáló, 

Antal Nikolett, a KözPont Kft. ügyvezető igazgatója, 

Ihász Tibor, a Zsombolyai Kft. ügyvezető igazgatója, 

Janurik Lajos, a SMART 11 Kft. ügyvezető igazgatója, 

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

Kocsis Sándor, az Újbuda Sportjáért Kft. ügyvezető igazgatója, 

dr. Kóti Tamás, a Szent Kristóf Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 

Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója 
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Az ülést vezeti: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Tisztelt képviselők, kérem, hogy jelentkezzenek be, hogy el tudjuk 

kezdeni a testületi ülést. 9 óra 00 van ugyanis, és határozatképesek vagyunk, úgy látom. 

Javasolnám jegyzőkönyv-hitelesítőknek Kerékgyártó Gábor és Szabó György 

képviselőket. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 18 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

184/2018. (XII. 17.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Kerékgyártó Gábor és Szabó 

György képviselőket megválasztotta.     

 

Dr. Hoffmann Tamás: Napirendi vita következik. 11 kiküldött nyilvános ülési, 2 

kiküldött zárt ülési, 2 sürgősségi előterjesztés lenne. Az egyiknek Hintsch György 

képviselő úr lenne az előterjesztője, ez a Gazdasági társaságoknál alkalmazható túlóra 

maximalizálása. Majd a 15./ Településképi bejelentési eljárásban érkezett fellebbezés 

elbírálása – ez zárt ülésen tárgyalandó. A 2./, 3./, 6./, 7./, 9./ és 12./ napirendi pontok 

lennének gyorsított eljárásban tárgyalandók.  

A vitához van-e hozzászólás? Ha nincs, akkor a napirendi vita vita részét lezárom, és 

döntenünk kell a különböző napirendi pontokról. Elsőként Hintsch György képviselő úrnak 

a Gazdasági társaságoknál alkalmazható túlóra maximalizálása című napirendi pontjáról 

kell, hogy szavazzunk, a napirendre vételről.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Hát, jobb lett volna az előbb, de karácsony van. Senkit nem akarok föltartani olyen 

lényegtelen kérdésekkel, ami félreviszi az érdemi munkát. De ha kíván, akkor most nagyon 

röviden Öné a szó. 

 

Hintsch György: Tényleg csak nagyon röviden, és nem akarom se a karácsonyi hangulatot 

elrontani, se az érdemi munkát – ami most ezen a testületi ülésen, hogyha jól látom, azért 

nem igazán fog folyni – hátráltatni. Nem is nagyon akarok belemenni, és Polgármester úr, 

ha idefigyel, akkor még rövidebb leszek. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Olvastam. 

 

Hintsch György: Igen, elolvasta? És egyetért vele, gondolom. Nem akarom részletezni, és 

tényleg nem akarok még ráadásul aktuálpolitikai dolgokat se belevinni se a tegnapi 
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eseményeket, se a parlamenti szavazással kapcsolatos dolgokat. Egyetlen egy dolgot 

szeretnék elmondani, hogy ebben a törvényben, amit a Parlament múlt héten elfogadott, 

szerintem vagy szerintünk, az ellenzéki pártok szerint, nagyon sok sérelem éri a 

munkavállalókat. Én azt javaslom itt helyi szinten, hogy valamilyen formában próbáljuk 

meg … 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Én olvastam, amit Ön előterjesztett. 

 

Hintsch György: Köszi, de most nem olvasom, hanem mondok valamit, és azt még nem 

tudja, hogy mit mondok. A jövőbe még nem lát, Polgármester úr, bár elképesztő 

képességei vannak, tudom. Szóval egy nagyon pici korrekciót próbáljunk meg itt a 

kerületben, akár példát mutatni azzal, hogy a Kerület kiáll az itt dolgozók mellett, a 

cégekben dolgozókért, úgyhogy én azt a szerény, szolid kísérletet teszem, hogy jelezzük a 

kerületi munkavállalók felé, hogy mi, nem is az, hogy nem értünk egyet ezzel a törvénnyel, 

mert ez nem egy kerületi önkormányzat feladata, hanem, hogy kiállunk a kerületi 

munkavállalók mellett, és nem engedjük azt, hogy ezt a túlóratörvényt rájuk nézve is 

érvényesítsék, és próbálunk valamilyen szempontból mellettük kiállni. Úgyhogy azt kérem, 

hogy ezt a napirendi pontot vegyük napirendre, ott még egy pár dolgot elmondanék, 

hogyha erre lesz lehetőség, és itt a kerületben mutassunk példát, hogy mi velük vagyunk és 

velük is leszünk. Ha valamiért mégsem sikerül ezt a napirendi pontot napirendre venni, 

akkor azt szeretném itt jelezni, hogy ha egyszer a jóisten úgy adja, a Jézuska úgy adja, 

vagy valaki úgy adja, a választópolgárok úgy adják, hogy nekünk erre lehetőségünk lesz, 

akkor mi szeretnénk ezeket a rendelkezéseket életbe léptetni a jövő évi választások után. 

Köszönöm szépen.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Frakcióvezető úr, én ezt a napirendi pontot is olyan napirendi 

pontnak gondolom, amelyben Újbudán előbbre járunk ennél a gondolkodásnál. Nem az 

hozza, hogy aktuálpolitikai események hatására hozunk egy határozatot, amellyel így vagy 

úgy élethelyzeteket határozunk meg, hiszen nagyon heterogén az Önkormányzat cégeinél 

azon munkavállalóknak az összetétele, akiket ez egyáltalán érintene. Ugye, ez is egy 

kérdés. Annak a kialakult rendje és módja, hogy hogy és milyen módon lehet túlóráztatni, 

és ennek mi az elszámolási rendje, ez egy jól bevált szokás szerint működik, ahol 

érdekképviseletekkel, van, ahol többféle fórum is van arra, hogy milyen módon lehet ezt a 

rendszert működtetni. Egyébként azt kell mondjam, hogy jellemzően nem  túlóráztatnak az 

önkormányzati cégeknél, még azoknál se, ahol nagyobb számú munkavállaló van. Tehát 

ilyen szempontból ez a kérdés, már most lehetne mondani, hogy okafogyottá vált. Viszont 

vannak olyan helyzetek és olyan alkalmak, ahol viszont maga a munkavállaló is örül 

annak, hogy túlmunka-lehetősége van, hiszen ezzel több pénzt tud keresni. És nyilván 

ennek a rendje és módja megvan, hogy hogy és milyen módon legyen. Tehát ez cégenként 

nagyon változó tud lenni. Ahol van túlóra, ott pedig megfizetik. Hiszen alapvetően az a 

lényeg, hogy nem az esetleges munkaidő-megváltásban, tehát mondjuk egy szabadnappal 

fizetik meg kvázi a túlórát, hanem kifizetik a jogszabályoknak megfelelő keretek között, 

tehát jóval több fizetést kap a túlóráért, mint amennyi a normál fizetése. Ez 

jogszabályokban lerögzített feltételek mellett működik. Tehát az a munkavállaló, aki ezt 

igénybe veszi, azzal Ön nem tesz jót, ezt most mondom, hogyha ilyen módon is 
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maximalizálni akarná. Mert ennek a rendszere egy működő, normál rendszer, amelyre 

tudomásom szerint nem volt semmiféle panasz az elmúlt időkben, nem jelezték, vagy nem 

volt annak nyoma, hogy munkavállaló azért lépett volna ki, mert túlórát vállalt. Tehát 

ilyenre nem volt példa. Tehát én azért gondolom, hogy ez a kérdés ilyen módon 

okafogyott, tehát fölösleges tárgyalni. És akkor még nem beszéltünk az aktuálpolitikai 

kapcsolatairól ennek a napirendi pontnak. Tehát én nem javaslom, mert nem nagyon van 

gyakorlati haszna, hogy egy ilyen napirendi pontot megtárgyaljunk, főként nem, hogy 

elfogadjuk. Tehát akkor először erről fogunk dönteni.  

 

Szavazásra teszem fel, hogy 10./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 

„Gazdasági társaságoknál alkalmazható túlóra maximalizálása” című sürgősségi 

előterjesztést. Minősített szótöbbségű szavazás következik. Én nem támogatom. 

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

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot.  

 

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

„Településképi bejelentési eljárásban érkezett fellebbezés elbírálása” című sürgősségi 

előterjesztést. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

A gyorsított eljárásban tárgyalandó 2./, 3./, 6./, 7./, 9./ és 12./ napirendi pontokról tudunk-e 

egyben szavazni? Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel, hogy a Képviselő-testület 

gyorsított eljárásban tárgyalja a 2./, 3./, 6./, 7./, 9./ és 12./ napirendi pontokat. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

185/2018. (XII. 17.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 6 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

javaslatot, hogy hogy 10./ napirendi pontként 

tárgyalja a „Gazdasági társaságoknál 

alkalmazható túlóra maximalizálása” című 

sürgősségi előterjesztést; 

 

b) 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással elfogadta azt a javaslatot, hogy 
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14./ napirendi pontként tárgyalja a 

„Településképi bejelentési eljárásban érkezett 

fellebbezés elbírálása” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

c)  22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított 

eljárásban tárgyalja a 2./, 3./, 6./, 7./, 9./ és 

12./ 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./ Közművelődési feladatokkal kapcsolatos döntések 

 

 1.1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 1.2. Közszolgáltatási szerződés megkötése pedagógiai feladatok ellátására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 1.3. Közművelődési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2./ Az Újbudai Montágh Imre EGYMI pénzeszközátadáshoz kapcsolódó 

szerződésmódosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

3./  Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda vezetőjének ideiglenes megbízása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

4./ Újbuda Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

5./ Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6./ Javaslat a Polgármester 2018. év II. félévi céljutalmára 

Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 

elnöke 

 

7./ Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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8./ VICUS XI. Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak 

megválasztása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

9./ Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

11./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

12./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

13./ Az Újbudai Idősek Háza vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

14./ Településképi bejelentési eljárásban érkezett fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

186/2018. (XII. 17.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

1./ Közművelődési feladatokkal kapcsolatos döntések 

 

 1.1. A helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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 1.2. Közszolgáltatási szerződés megkötése pedagógiai feladatok 

ellátására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 1.3. Közművelődési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2./ Az Újbudai Montágh Imre EGYMI pénzeszközátadáshoz kapcsolódó 

szerződésmódosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

3./  Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda vezetőjének ideiglenes megbízása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

4./ Újbuda Önkormányzatának 2019. évi belső ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

5./ Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6./ Javaslat a Polgármester 2018. év II. félévi céljutalmára 

Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző 

Bizottság elnöke 

 

7./ Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

8./ VICUS XI. Közalapítvány kuratóriumi és felügyelő bizottsági tagjainak 

megválasztása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

9./ Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

10./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

11./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

12./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke 
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13./ Az Újbudai Idősek Háza vezetői álláshelyére kiírt pályázat elbírálása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

14./ Településképi bejelentési eljárásban érkezett fellebbezés elbírálása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Körünkben van Rendőrkapitány úr. Van-e hozzá kérdés vagy 

valami megjegyzés, ami a munkájához tartozik? Ha nincsen, akkor megköszönjük, hogy 

ide fáradt, jó munkát kívánunk neki és minden dolgozónak. Békés, nyugodalmas 

karácsonyt és eredményekben gazdag, boldog új évet is kívánok mindenkinek. 

Napirend előtti felszólalások következnek. Hintsch György frakcióvezető úr először. 
 

Napirend előtti felszólalás:   1./ Hintsch György 

 

Hintsch György: Szeretnék továbbra is karácsonyi hangulatban maradni itt a felfokozott 

hangulat ellenére, ami ebben az országban most jelen pillanatban van. Nagyon nehéz éven 

vagyunk túl, és szerintem még nehezebb év vár ránk, politikusokra. Viszont az vigasztal – 

országgyűlési képviselő úr is személyesen megjelent, és akkor ezt Önnek is mondom 

nagyon békés hangulatban –, hogy hál’ istennek a kerületben idáig az elmúlt időszakban 

azért relatíve békésen és kulturáltan zajlottak a kampányok – ez egyébként részben 

köszönhető Simicskó István képviselő úrnak is, meg Molnár Gyula képviselő úrnak is 

szerintem. Én azt szeretném javasolni, és azt szeretném kérni mindannyiunk számára, hogy 

ezt a következő évben, mikor ráadásul az a peches helyzet fog előállni, hogy kettő darab 

választás is lesz ebben az országban, úgyhogy tegyünk meg mindent, hogy ezt a szép 

hagyományt megőrizzük. Mi természetesen itt a Családok Éve kapcsán mindent meg 

fogunk tenni, hogy Polgármester úr egy év múlva rendkívül sok időt tölthessen el a 

családjával és a következő öt esztendőben, de ezt korrekt és tisztességes módon szeretnénk 

csinálni, és ezt várjuk el Önöktől is, hogy korrekt és tisztességes módon kampányoljanak.  

Beleértve például az Újbuda újságot, beleértve az egyéb olyan lehetőségeket, amikkel 

Önök tudnak élni, nekünk meg azért lényegesen kevesebb és szolidabb lehetőségeink 

vannak. Itt most tudnék Simicskó úr újságos megjelenéseire utalni, de most nem akarom 

ezt a témát itt nagyon megnyitni. Úgyhogy ez a tiszteletteljes kérésem itt a 2019. év 

beköszöntekor. Tulajdonképpen az apropó az, hogy nagyon boldog karácsonyt szeretnék 

kívánni mindenkinek, az összes képviselőnek, Jegyző asszonyon keresztül a Hivatalnak is 

szeretném megköszönni az egész éves munkájukat vagy a 4 éves munkájukat, amit 

szerintem korrektül és tisztességesen végeztek, mármint a hivatali dolgozók. Úgyhogy 

boldog karácsonyt mindenkinek, és lényegesen békésebb vagy békés új évet szeretnék 

kívánni Polgármester úrnak is, magunknak is, az egész Képviselő-testületnek. Köszönöm 

szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Ezek szerint már kezdődik a kampány. Vagy 

Önöknél már elkezdődött, azt látjuk a nagypolitika híreit olvasva. Köszönöm szépen, én is 

Önöknek nagyon boldog, békés, nyugodt karácsonyt kívánok. Maradjanak is békések, ezt 

is szerettem volna mondani. Gajárszki Áron képviselő úr következik, aki vetít, ha minden 

igaz. 
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Gajárszki Áron: Nem vetítek, mert igazából ezeket a képeket mindenki megkapta a saját 

postafiókjába, legalábbis a képviselők többsége. Abban a témában szeretnék Öntől 

tájékoztatást kérni és közbenjárást, hogy kaptunk egy lakossági bejelentést néhány nappal 

ezelőtt, egészen pontosan november 27-én, a Kőérberki úton, az 1092/10 hrsz.-on elég 

nagy mennyiségű földet raktak le. Ez nincs messze egyébként a Szuperkórház tervezett 

területétől. Én még nem nagyon kaptam rá információt a Hivataltól, hogy mi lehet itt, de az 

látszik, hogy több méter vastagságban kerül ide föld, és lehet, hogy a föld az szennyezett 

föld, tehát ilyen szempontból még semmit nem tudni a dologról. A képeket – mondom, 

láttam a címzettek között Önt is –, tehát elvileg láthatta. Én nagyon megköszönöm, ha 

ezzel kapcsolatban minél hamarabb tájékoztatást tud nekünk adni, illetve értelemszerűen 

intézkedik, és utánajárnak, hogy kik hordanak oda gyakorlatilag tonnaszám földet, illetve 

lehet, hogy szennyezett földet. Köszönöm szépen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Igen, ezt a Hivatal vizsgálja. Úgyhogy majd amikor végére érünk, 

akkor nyilván tájékoztatjuk Önt is és mindenki mást. Köszönöm, akkor ezzel a napirend 

előttit lezártuk. Következik a napirendi pontok sora. 

 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: Közművelődési feladatokkal kapcsolatos 

döntések  

 

 1.1. A helyi közművelődési feladatok 

ellátásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 1.2. Közszolgáltatási szerződés megkötése 

pedagógiai feladatok ellátására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 1.3. Közművelődési megállapodás megkötése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 
 

Dr. Hoffmann Tamás: Kérdés és hozzászólás nem lévén külön kell szavaznunk az egyes 

alpontokról. Először az 1.1. pontot szavazzuk meg.  

Szavazásra teszem fel a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló rendelettervezetet 

az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

  

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 
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Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 48/2018. (XII. 19.) önkormányzati 

rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. 
 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 1.2. alpontjának 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. január 1-

től 2020. december 31-ig közszolgáltatási szerződést köt a KözPont Kulturális, Pedagógiai 

és Média Kft.-vel pedagógiai feladatokra a határozat mellékletében lévő szerződés szerint. 

A 2019. és 2020. évben a költségvetésben biztosítja a pedagógiai feladatokhoz kapcsolódó 

kiadásokat. Felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére.  

Határidő: - 2018. december 31.,  

                - 2019. és 2020. évi költségvetések elfogadása;  

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

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

187/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy 2019. 

január 1-től 2020. december 31-ig 

közszolgáltatási szerződést köt a KözPont 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-vel 

pedagógiai feladatokra a határozat 

mellékletében lévő szerződés szerint. 

A 2019. és 2020. évben a költségvetésben 

biztosítja a pedagógiai feladatokhoz 

kapcsolódó kiadásokat. 

Felkéri a Polgármestert a közszolgáltatási 

szerződés aláírására és a szükséges 

intézkedések megtételére.  

  

Határidő: - 2018. december 31. 

               - 2019. és 2020. évi  

                   költségvetések elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 1.3. alpontjának 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 
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a)  jóváhagyja a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.-vel 2015. július 29-

én megkötött közművelődési megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetését 

2018. december 31. napjával, 

b) jóváhagyja a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. új közművelődési 

megállapodását 2019. január 1-jétől a határozat melléklete szerint.  

Felhatalmazza a Polgármestert az új közművelődési megállapodás aláírására. Határidő: 

2018. december 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

188/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy 

a)  jóváhagyja a KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft.-vel 2015. július 29-

én megkötött közművelődési megállapodás 

közös megegyezéssel történő megszüntetését 

2018. december 31. napjával, 

b) jóváhagyja a KözPont Újbudai Kulturális, 

Pedagógiai és Média Kft. új közművelődési 

megállapodását 2019. január 1-jétől a 

határozat melléklete szerint. 

Felhatalmazza a Polgármestert az új 

közművelődési megállapodás aláírására. 

   

Határidő: 2018. december 31.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Az Újbudai Montágh Imre EGYMI 

pénzeszközátadáshoz kapcsolódó 

szerződésmódosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez gyorsított eljárás.  

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 

a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-
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testülete úgy határozott, hogy a 2018. augusztus 6-án a Dél-Budai Tankerületi Központtal 

kötött pénzeszköz-átadási szerződésben a 

- a 2. pontban a felújítás befejezésének időpontját 2019. augusztus 31-ben, 

- a 6.4. pontban az elszámolás határidejét 2019. szeptember 30. napban  

határozza meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás 

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

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

189/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített 

szótöbbséggel – úgy határozott, hogy a 

2018. augusztus 6-án a Dél-Budai 

Tankerületi Központtal kötött pénzeszköz-

átadási szerződésben a 

- a 2. pontban a felújítás befejezésének 

időpontját 2019. augusztus 31-ben, 

- a 6.4. pontban az elszámolás határidejét 

2019. szeptember 30. napban  

határozza meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a 

szerződésmódosítás aláírására. 

  

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda vezetőjének 

ideiglenes megbízása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez is gyorsított.  
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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 Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda – Kindergarten in 

Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.) intézményvezetői (magasabb 

vezetői) feladatainak ellátásával – az eddigi vezetői megbízása megtartása mellett –  a 

pályázat lezárásáig Karkus Mihálynét bízza meg. A magasabb vezetői megbízás 2019. 

január 1-től 2019. február 28-áig szól. 

A megbízás alatti  

illetménykiegészítése                    155.500,- Ft 

További  vezetői pótlék:                 73.080,- Ft 

Összesen:                                 228.580,- Ft 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok 

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

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot.  

 

190/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy a  Kelenvölgy-Őrmezei 

Óvoda – Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező 

(1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.) 

intézményvezetői (magasabb vezetői) 

feladatainak ellátásával – az eddigi vezetői 

megbízása megtartása mellett –  a pályázat 

lezárásáig Karkus Mihálynét bízza meg. 

A magasabb vezetői megbízás 2019. január 1-

től 2019. február 28-áig szól. 

  

A megbízás alatti 

illetménykiegészítése                  155.500,- Ft 

További  vezetői pótlék:               73.080,- Ft 

Összesen:                           228.580,- Ft 

  

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a dokumentumok 

aláírására. 

Határidő: 2018. december 31. 

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

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: Újbuda Önkormányzatának 2019. évi belső 

ellenőrzési terve 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

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

 

Budai Miklós: Polgármester úr, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy miért ilyen 

kevés ellenőrzési pont van benne? Én nyolcat látok. Létszámhiány van esetleg, mert egy fő 

foglalkozik vele, két külsős, meg egy megbízott, és hiányolom, vagy miért van az benne 

például, hogy selejtezés, leltározás, egyéb dolgoknak a vizsgálatánál csak a Zsombolyai 

Kft.-t veszi elő, a SMART-nál sokkal több eszközt selejteznek le, beszereznek közpénzből. 

Tehát miért ilyen kevés a vizsgálati pont? Nyolc darab van benne egész évre. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Más kérdést nem látván akkor a kérdéskört először is lezárom, és 

akkor referens asszonynak átadom a szót. 

 

Kovács Katalin: Valóban, a létszámunk csökkent egy megbízásos kollégával. Viszont azt 

is figyelembe kell venni, hogy a nyolc vizsgálat mellett a nemzetiségi önkormányzatoknak 

is van, tehát az tulajdonképpen hasonló témakörben vagy ugyanolyan témakörben, de még 

az plusz 13 vizsgálatot jelent. Az, hogy éppen a kft.-knél most egy utóvizsgálat került be – 

mindig kerül valamelyikre sor. Most ez jutott csak. 

 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna: A belső ellenőröknek ezen kívül, amit a 

jogszabályok nagyon konkrétan megmondanak, hogy mi alapján kell, hogy végezzék a 

munkájukat, nagyon sok más dolguk is van. Minden MÁK-ellenőrzésnél, minden ÁSZ-

ellenőrzésnél ők ebben is részt kell, hogy vegyenek, ismerjék az anyagot, működjenek 

közre az ellenőrzés során végig. Illetve bármikor, akár az én kérésemre, vagy a Hivatal 

más vezetőjének a kérésére célvizsgálatot is ők végeznek el, amivel esetleg fel tudunk 

deríteni egy kényes pontot, vagy amivel kapcsolatosan eredményt szeretnénk 

megállapítani. És hát nagyon sajnáljuk, de nem sikerült még szerezni plusz belső ellenőrt, 

akikkel eddig is dolgoztunk, és ilyenkor azért figyelembe kell venni azt is, hogy hány órát, 

munkaórát mond a jogszabály a belső ellenőrzési tevékenységre, és így állt össze ebben az 

évben is most az ellenőrzési terv. 

 

Kovács Katalin: Jövőre a két választáshoz kapcsolódóan is két kötelező ellenőrzés lesz, 

ami a tervben külön nem szerepel. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm szépen. Tekintettel arra, hogy most már akkor minden 

kérdés tisztázódott és nincs vita sem, határozathozatal következik. 
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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 jóváhagyja Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 2019. évi belső 

ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerint. Határidő: 2019. december 31., felelős:     

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot.  

 

191/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

8 tartózkodással úgy határozott, hogy 

jóváhagyja Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzatának 2019. évi 

belső ellenőrzési tervét a határozat 

melléklete szerint. 

   

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Az ügyvezetőknek a megbízásáról döntünk most négy esetben, 

ahol lejárnak ezek a megbízatások, és tekintettel arra, hogy jól végzik munkájukat, ezért 

tesszük a javaslatot, amely a hosszabbításról szólna az érintettek esetében. Ehhez a 

napirendi ponthoz van-e kérdés? 

 

Budai Miklós: Az ügyvezetőkhöz lehet föltenni kérdést, vagy nem jöttek el, vagy hogy 

működik ez most? Vagy Polgármester úrnak is föl tudok tenni… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Igen? Akkor a Polgármester úrhoz tenném föl a kérdést. Azt szerettem volna megkérdezni 

a SMART Kft. igazgatójától, hogy a nyári döntésekkel kapcsolatban, amikor az egyes 

iskoláktól visszavették a számítógépeket, amit mi közpénzből 2013-ban vettünk az 

iskoláknak. Ez saját döntés volt, vezetői döntés volt, vagy Polgármester úrnak a kérésére 
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történt ez meg? És itt veszélyeztették a szeptemberi indulást az informatikai oktatásnál 

egyes iskolákban. Ez kinek a döntése volt? 

 

Görög András: Sokáig nem akartam hozzászólni vagy kérdezni egy bizonyos 

ügyvezetőtől, akár személyes érintettség miatt is, de most azért már elég sok év eltelt, 

lezárult egy csomó eljárás, úgyhogy most meg fogom tenni. Annyit kérdeznék Janurik 

úrtól, hogy megérte? Megérte gyáván kirúgni egy zsák embert, egy tucat embert? Megérte 

meghurcolni mindenféle eljárásokban? Ha újrakezdené Janurik úr, ugyanezt csinálná? 

Ugyanilyen megalázó módon bánna emberekkel, amit megtett? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Tisztelt Képviselő úr, ne személyeskedjünk! Én nem is értem 

pontosan: ezt még a 8 évvel ezelőtti dologra érti, ami ilyen sebet hagyott, merthogy 

személyesen érintett volt a kérdésben? Azt hiszem, ezen már azért túl lehetnénk már 8 év 

után, nem? Nyilván megvolt az oka akkor, ami… 

 

Görög András: Befejezhetem? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Befejezheti, de ez nem kérdés. Tehát itt most nem a gyóntatóatyja 

Janurik úrnak, hogy személyes coming outokra kényszerítse.  

 

Görög András: Polgármester úr, a lényeg a következő. Azért nem szólaltam meg eddig, 

mert most zárultak le az eljárások. Valakinek nem kéne azt mondania, hogy bocsánat? 

Nem nekem. Engem nem érdekel annyira. A többieknek. Annyit kéne mondani, hogy 

bocsánat. Köszönöm. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hát, hihetetlen erkölcsi magaslatokról intézi hozzánk a szózatait, 

ennek nagyon örülök, hogy ilyen magas erkölcsi szinten áll, képviselő úr. Budai Miklós 

képviselő úr pedig: én próbálok kíméletes lenni, de annyira nem érti a helyzetet akkor, 

hogy itt mi az oktatással kapcsolatos működésünk, hogy át is adnám Alpolgármester úrnak 

a szót, aki szépen, pontosan elmagyarázza lépésről lépésre, egyszerű szavakkal és 

tőmondatokkal azt, hogy mi is folyik az Önkormányzat háza táján. Hátha végre sikerül 

megérteni ezt is. 

 

Dr. Molnár László: A SMART Kft. ingyenes használatba adta a számítógépeket, és a 

rendszergazdai szolgáltatásokra volt szerződése a Tankerületi Központtal. A Tankerületi 

Központ ezt a szerződést felbontotta, éppen ezért nem volt jogalap arra, hogy ezek a 

számítógépek ott maradhassanak az iskolákban, hiszen mint minden felelős gazda, így a 

SMART Kft. ügyvezetője is felelős a rá bízott vagyonért, és hogyha nincsen meg az a 

szerződéses háttér, ami alapján az iskolákban kint lehetnek ezek a gépek, így kénytelen 

volt visszahozni ezeket a számítógépeket. Természetesen, mint azt Ön is tudja, azóta 

megszülettek azok a döntések, hogy a SMART Kft. a Gazdasági Bizottság felhatalmazása 

alapján az iskolák alapítványainak odaajándékozta adományban, odaadta ezeket a 

számítógépeket azoknak az iskoláknak, ahol az iskolaigazgatók jelezték, hogy nekik erre 

szükségük van. A nyári időszakban a Tankerületi Központ számos informatikai eszközt 

vásárolt, így nem minden iskolában került erre sor, hiszen voltak olyan iskolaigazgatók, 
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akik azt nyilatkozták, hogy köszönik szépen, nekik van elég számítógépük, és nem tartanak 

ezekre a számítógépekre igényt. Volt olyan iskola, ahol azt nyilatkozta az igazgató, hogy 

köszöni szépen és nagy tisztelettel elfogadja ezt a felajánlást. Ezekben az iskolákban meg 

is kapták ezeket a számítógépeket. Legjobb tudomásom szerint még hogyha 

adminisztratíve úgy nézett is ki, hogy bármi veszélyezteti az oktatást, a valóságban az 

Önkormányzat is és a SMART Kft. is mindent elkövetett annak érdekében, hogy az 

informatikaoktatás egy másodpercre se bicsakoljék meg, és a legjobb tudomásom szerint 

egyébként sikerült azért az Önkormányzatnak azt az önként vállalt feladatot ellátnia, hogy 

azokat az intézményeket, akik ezt kérték, a legnagyobb mértékben támogatta az 

Önkormányzat, illetve azon keresztül a SMART Kft. is természetesen. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Remélem, ez így érthető volt. További kérdés és bizottsági 

vélemény nem lévén a vitát nyitom meg. 

 

Hintsch György: Szerintem nem erkölcsi magasság kérdése, amit itt a Polgármester úr 

Görög Andrásnak mondott. Én ráadásul nem vagyok ebben a dologban érintett, úgyhogy 

talán az én számból egy picit másképp hangzik, de mégiscsak arról volt szó, hogy az egyik 

igazgató, Janurik igazgató úr a kirúgott embereket – szerintem a méltánytalan módon 

kirúgott embereket – utána még feljelentette, majd az összes pert, amit indított Janurik úr 

ezekkel a volt munkavállalókkal szemben, jogerősen elveszítette. Én azt gondolom, hogy 

van helye ilyenkor a bocsánatkérésnek, és nincs helye, hogy ilyenkor, ezek után egy ilyen 

igazgatót újra kinevezzen a Testület. Ezt akarta Görög András elmondani. Lehet, hogy ő 

érintett, én nem vagyok érintett. Úgyhogy ez a véleményünk – szerintem ez azért még 

belefér a véleménynyilvánítás szabadságába még a mai Magyarországon is. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez tény és való, hogy belefér a véleménynyilvánítás szabadságába. 

Ez egy testületi ülés, tényekről beszéljünk, ne sértettségekről, és egyéni sérelmeket 

próbáljunk teljesen hamisan kivetíteni egyébként. Nyilván, ha nem történt volna olyan 

probléma a munkavállalókkal, akkor senki nem rúgja ki őket. A jó munkavállaló mindig is 

kincs volt, az informatika pláne ebből a szempontból élen jár. Volt oka. Az, hogy milyen 

bírósági döntések születtek, hát nagyon sok olyan bírósági döntés született, tisztelt 

Frakcióvezető úr, amit erősen lehet vitatni, de … 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

.. de, akkor is lehet vitatni, mert azt, hogy mi miért születik meg, annak az oka nem biztos, 

hogy – ezt mind a ketten tudjuk, tisztelt Frakcióvezető úr – nagyon sok ok miatt lehet egy 

döntést ilyen módon meghozni vagy nem meghozni.  

 

Budai Miklós: Én tudtam ezt a választ, amit Polgármester úr is mondott, meg 

Alpolgármester úr is, és köszönöm, hogy szeptember közepére ez megoldódott, és nem 

most, december 17-én, amikor a gazdasági bizottsági döntés volt, hogy addig várt a vezetés 

ezzel.  
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Csernus László: Azért azt gondolom hogy mind Görög András képviselő, mind pedig 

Hintsch György frakcióvezető úr egy zsákot nyitott ki, mert én azt gondolom, hogy ha 

akkor végignézünk bírósági döntéseken, amelyekben számtalan esetben az Önkormányzat 

az elmúlt időszaknak a dolgaiban viszont pert nyert, akkor minden egyes alkalommal Önök 

is ideállnak és azt mondják, hogy bocsánat, tévedtünk? Tehát én azt gondolom, hogy 

mindenki hoz döntéseket, jól-rosszul, emberek vagyunk, próbáljuk jól végezni a 

munkánkat. Mi azt gondoljuk, hogy Janurik úr jól végzi a munkáját, ezért is szeretnénk 

megbízni a továbbiakban is, hogy vezesse a SMART Kft.-t. Én azt gondolom, hogy persze, 

lehetnek hibák, lehetnek tévedések, ezeket mindig korrigálni kell, és az, hogyha emberi 

módon tudunk egymással beszélni, az még jobb, de azt gondolom, hogy azért azt mondani, 

hogy na, akkor most egy bírósági döntés kapcsán valakinek bocsánatot kell kérnie, azt 

gondolom, hogy ez nem ide való. Akkor nézzük meg, és akkor vegyünk végig minden 

bírósági döntést, hogy akkor ki, hol, milyen módon tévedett, és akkor szeretnénk Önöktől 

is kapni egy egész hosszú listát, hogy kitől és milyen módon kérnek bocsánatot.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Na, de nem erről szól a napirendi pont, hanem arról, hogy most 

dönteni fogunk, merthogy a vita véget ért és ezért le is zárom. Tudunk egyben dönteni?  

 

(Derültség a teremben.) 

 

No, „meglepő” fordulat a Testület munkájában. Tehát akkor menjünk külön. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot a következők szerint: 

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

hogy 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig munkaszerződés keretén belül 

Kiss-Leizer Gábort bízza meg a BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátásával. Az ügyvezető személyi alapbérét bruttó 500.000,- 

Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a változásnak a 

Kft. alapító okiratán történő átvezetéséről, valamint a módosított alapító okiratnak a 

Fővárosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történő benyújtásáról. Határidő: 2019. január 

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

következik. 

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

javaslatot. 

 

192/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. január 1. napjától 

2023. december 31. napjáig munkaszerződés 
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keretén belül Kiss-Leizer Gábort bízza meg a 

BUDA-HOLD Vállalkozás Szervezési és 

Szolgáltató Kft. ügyvezetői feladatainak 

ellátásával. Az ügyvezető személyi alapbérét 

bruttó 500.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 2. határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. január 1. napjától 2023. december 31. 

napjáig megbízási szerződés keretén belül Kiss-Leizer Gábort bízza meg az Újbuda Andor 

60 Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. Az ügyvezető a feladatait 

megbízási díj és egyéb juttatás nélkül látja el. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon 

a változásnak a Kft. alapító okiratán történő átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történő benyújtásáról. Határidő: 

2019. január 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

193/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy 2019. január 1. 

napjától 2023. december 31. napjáig 

megbízási szerződés keretén belül Kiss-Leizer 

Gábort bízza meg az Újbuda Andor 60 

Ingatlanhasznosító Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátásával. Az ügyvezető a 

feladatait megbízási díj és egyéb juttatás 

nélkül látja el. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 
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okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most következik a Janurik úrról szóló döntés, akit én támogatok, 

és nagyon meg vagyok a munkájával elégedve, úgyhogy szavazzanak nyugodtan igennel. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 3. határozati javaslatot a következők szerint: 

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

hogy 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig megbízási szerződés keretén 

belül Janurik Lajost bízza meg az Újbuda Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. 

ügyvezetői feladatainak ellátásával. Az ügyvezető megbízási díját bruttó 710.000,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a változásnak a Kft. 

alapító okiratán történő átvezetéséről, valamint a módosított alapító okiratnak a Fővárosi 

Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történő benyújtásáról. Határidő: 2019. január 31., felelős:    

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

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot.  

 

194/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. január 1. napjától 

2023. december 31. napjáig megbízási 

szerződés keretén belül Janurik Lajost bízza 

meg az Újbuda Smart 11. Üzemeltető és 

Fejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátásával. Az ügyvezető 

megbízási díját bruttó 710.000,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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Dr. Hoffmann Tamás: Újbuda Sportjáért Kft. – megérkezni tudni kell – Kocsis Sándor úr.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 4. határozati javaslatot a következők szerint: 

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

hogy 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig munkaszerződés keretén belül 

Kocsis Sándort bízza meg az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 

ellátásával. Az ügyvezető személyi alapbérét bruttó 710.000,- Ft/hó összegben állapítja 

meg. Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a változásnak a Kft. alapító okiratán 

történő átvezetéséről, valamint a módosított alapító okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. Határidő: 2019. január 31., felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

195/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. január 1. napjától 

2023. december 31. napjáig munkaszerződés 

keretén belül Kocsis Sándort bízza meg az 

Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetői 

feladatainak ellátásával. Az ügyvezető 

személyi alapbérét bruttó 710.000,- Ft/hó 

összegben állapítja meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 5. határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. január 1. napjától 2023. december 31. 

napjáig munkaszerződés keretén belül Lőrincz István Gergelyt bízza meg az Újbuda 

Prizma XI. Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátásával. Az ügyvezető 

személyi alapbérét bruttó 710.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. Felkéri a Polgármestert, 

hogy gondoskodjon a változásnak a Kft. alapító okiratán történő átvezetéséről, valamint a 

módosított alapító okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint Cégbírósághoz történő 
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benyújtásáról. Határidő: 2019. január 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

196/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy 2019. január 1. napjától 

2023. december 31. napjáig munkaszerződés 

keretén belül Lőrincz István Gergelyt bízza 

meg az Újbuda Prizma XI. Közhasznú 

Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak 

ellátásával. Az ügyvezető személyi alapbérét 

bruttó 710.000,- Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Bírósághoz, mint 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. január 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Itt van? Nincsen. Dolgozik.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Hogy ne túlórázzon. Köszönjük Frakcióvezető úr konstruktív ellenzéki magatartását és 

támogató szavazatait. Köszönöm mindenkinek, aki itt van, annak jó munkát, aki nincs itt, 

annak szintén azt kívánom. 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Javaslat a Polgármester 2018. év II. félévi 

céljutalmára 

Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: És egy slágertéma. De ez gyorsított lesz, úgyhogy gyorsan el kell 

mondani majd a javaslatokat, és majd elébe is mennék egy kicsit a kritikaözönnek. A 
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céljutalmat a Bogdánfy utcai óvoda játszóeszközeinek fejlesztésére fogjuk felhasználni. 

Akkor is, ha nem támogatják.  

Hozzászólás nem lévén a jutalomról kell először szavazni.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 1. határozati javaslatot a következők szerint: 

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

hogy dr. Hoffmann Tamás polgármester részére a céljutalom megállapításának feltételeiről 

szóló 511/2004./XI.ÖK/XII.15./ határozatban foglaltak teljesülése alapján, 2018. év II. 

félévének céljutalmát három havi illetményének megfelelő összegben állapítja meg. 

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére. Határidő: 2018. december 31., 

felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

197/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy dr. 

Hoffmann Tamás polgármester részére a 

céljutalom megállapításának feltételeiről szóló 

511/2004./XI.ÖK/XII.15./ határozatban 

foglaltak teljesülése alapján, 2018. év II. 

félévének céljutalmát három havi 

illetményének megfelelő összegben állapítja 

meg. 

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedés 

megtételére. 

   

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A második pedig, hogy hol hasznosul, erről kérem, hogy 

szavazzanak. 

Szavazásra teszem fel a kiegészítő határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest 

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

Hoffmann Tamás polgármester által lemondott II. félévi céljutalom előirányzat-

maradványát átcsoportosítja az Önkormányzat irányítása alá tartozó Lágymányosi Óvoda 

(székhely: 1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b.) támogatására, 2.243.600,- Ft értékben udvari 

játékok vásárlására. Határidő: 2018. december 31., felelős: Vargáné dr. Kremzner 

Zsuzsanna jegyző”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

198/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy dr. 

Hoffmann Tamás polgármester által lemondott 

II. félévi céljutalom előirányzat-maradványát 

átcsoportosítja az Önkormányzat irányítása alá 

tartozó Lágymányosi Óvoda (székhely: 1117 

Budapest, Bogdánfy u. 1/b.) támogatására, 

2.243.600,-Ft értékben udvari játékok 

vásárlására. 

   

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk, és támogatjuk a Ciszterci 

Cserkész Alapítványt.  

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 100.000,- Ft támogatást nyújt a Ciszterci Diák és Cserkész 

Alapítvány részére – előfinanszírozással – könyvkiadás céljára a 2018. évi költségvetés 1. 

8.1.1. Gazdálkodási céltartalék soráról. Felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. Határidő: 2018. december 31., 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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199/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

100.000,- Ft támogatást nyújt a Ciszterci 

Diák és Cserkész Alapítvány részére – 

előfinanszírozással – könyvkiadás céljára a 

2018. évi költségvetés 1. 8.1.1. Gazdálkodási 

céltartalék soráról. 

Felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

  

Határidő: 2018. december 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás  polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: VICUS XI. Közalapítvány kuratóriumi és 

felügyelő bizottsági tagjainak megválasztása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Azért tárgyaljuk, mert lejár a mandátumuk. Minősített 

szótöbbségű döntést igényel, ezt mondom, mert tévesen ment ki, de a lényegen nem 

változtat semmit. 

Kérdés és bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom meg. 

 

Csernus László: Szeretném megköszönni az Alapítványban tevékenykedő minden ember 

munkáját, aki ebben részt vett. Lesz olyan, aki nem folytatja ezt a munkát, úgyhogy ezúton 

szeretném, hogyha mindenkihez eljutna, hogy köszönjük az eddig végzett munkát. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Vitát lezárom, és Alpolgármester úrnak zárszóra átadom a szót. 

 

Dr. Molnár László: Egyrészt én is szeretném megköszönni az eddigi munkáját a VICUS 

Alapítványnak, illetve itt nem hangzott el, de volt egy csere, és az új tagnak jó munkát 

kívánunk. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Én is köszönöm a munkájukat, és további eredményes működést is 

kívánok a jövőre nézve. 

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

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

a) a VICUS XI. Közalapítvány (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) kuratóriumi tagjainak 

határozott időre, 2019. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időtartamra 

Fésüsné Kéri Erzsébetet, Farkas Krisztinát, Nagyné Antal Anikót, Vécsei Évat, Horváth 

Istvánnét, Walsch Tündét, Giller Lászlónét és dr. Szöllősi Ágnes Zsuzsannát választja 

meg. A Kuratórium elnöke: Fésüsné Kéri Erzsébet. Az elnök díjazása havi 80 E Ft/hó, a 

tagok díjazása 60 E Ft/hó, 

b) a VICUS XI. Közalapítvány felügyelőbizottsági tagjainak határozott időre, 2019. január 

1. napjától 2023. december 31. napjáig tartó időtartamra Turbók Jánosnét, Engel Józsefnét 

és Ottófi Évát választja meg. Az elnök díjazása havi 80 E Ft/hó, a tagok díjazása 60 E 

Ft/hó.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a változások bírósági nyilvántartásba történő bejegyzése 

érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2019. február 15., felelős:     

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

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

javaslatot. 

 

200/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy 

a) a VICUS XI. Közalapítvány (1113 

Budapest, Bocskai út 39-41.) kuratóriumi 

tagjainak határozott időre, 2019. január 1. 

napjától 2023. december 31. napjáig tartó 

időtartamra Fésüsné Kéri Erzsébetet, Farkas 

Krisztinát, Nagyné Antal Anikót, Vécsei Évat, 

Horváth Istvánnét, Walsch Tündét, Giller 

Lászlónét és dr. Szöllősi Ágnes Zsuzsannát 

választja meg. A Kuratórium elnöke: Fésüsné 

Kéri Erzsébet. Az elnök díjazása havi 80 E 

Ft/hó, a tagok díjazása 60 E Ft/hó, 

b) a VICUS XI. Közalapítvány 

felügyelőbizottsági tagjainak határozott időre, 

2019. január 1. napjától 2023. december 31. 

napjáig tartó időtartamra Turbók Jánosnét, 

Engel Józsefnét és Ottófi Évát választja meg. 

Az elnök díjazása havi 80 E Ft/hó, a tagok 

díjazása 60 E Ft/hó.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a változások 

bírósági nyilvántartásba történő bejegyzése 
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érdekében a szükséges intézkedéseket tegye 

meg. 

   

Határidő: 2019. február 15. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Javaslat a Képviselő-testület 2019. I. félévi 

üléstervére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

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

 

Hintsch György: Csak egy rövid: két üléssel ezelőtt beszéltünk, hogy volt a Szerémi út 

kapcsán egy napirendi pont, hogy védetté nyilvánítani a régi elnevezésű kerületi utakat, és 

akkor Polgármester úrtól volt egy ígéret, hogy ezen Önök dolgoznak. Ennek a munkának 

az eredményét nem látom, hogy ez bekerüljön napirendre valamikor a következő 

hónapokban. Erről lehet valamit tudni, hallani?  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Folyik a munka, és majd bekerül, amikor oda jutunk, hogy be kell 

kerüljön. Most az, hogy nem került be a napirendbe, ez nem jelenti azt, hogy sose lesz 

tárgyalva az elkövetkezendő időszakokban. Figyelünk rá, Frakcióvezető úr. Most úgy is 

benne lesz a jegyzőkönyvben is, el se bírjuk felejteni. 

További hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2019. I. félévi üléstervét a határozat melléklete 

szerint jóváhagyja. Felkéri a napirendi pontok előterjesztőit, az illetékes bizottságokat, 

hogy az üléstervben foglaltak végrehajtását kísérjék figyelemmel, gondoskodjanak a 

határidők betartásáról. Határidő: 2019. június 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

201/2018. (XII. 18.) határozata a Képviselő-testület 2019. I. félévi üléstervéről 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2019. I. 
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félévi üléstervét a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja. 

Felkéri a napirendi pontok előterjesztőit, az 

illetékes bizottságokat, hogy az üléstervben 

foglaltak végrehajtását kísérjék figyelemmel, 

gondoskodjanak a határidők betartásáról. 

 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 10./ 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. november 1. és 2018. 

november 30. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

202/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 8 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2018. 

november 1. és 2018. november 30. között 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 
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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. november 1. és 2018. 

november 30. 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. 

  

203/2018. (XII. 18.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2018. 

november 1. és 2018. november 30. között 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, zárt üléssel folytatjuk.  

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2018. december 19.  

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 

 

 

 

Kerékgyártó Gábor 

 

 

 

Szabó György 

 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 


