Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
Iktatószám: I-49-31/2019.
Jegyzőkönyv
Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2019.
február 26-án (kedd) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében
(Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről.
Jelen vannak:
A Képviselő-testület tagjai: dr. Hoffmann Tamás polgármester, Király Nóra
alpolgármester, dr. Molnár László alpolgármester, Barabás Richárd, dr. Bács Márton,
Csernus László, Farkas Krisztina, Gajárszki Áron, Görög András, Gyorgyevics Miklós,
Haidar Norbert, Jankó István, Junghausz Rajmund, Kerékgyártó Gábor, Ludányi Attila,
Nagyné Antal Anikó, Sass Szilárd, Szabó András, Szabó György, Turbók Jánosné, Vécsei
Éva, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselők (22 fő)
Távol volt: Budai Miklós, Hintsch György, Keller Zsolt képviselők (3 fő)
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,
Hégli Imre, Mayer Péter, Pápai Magdolna, Szentváry-Lukács Györgyné osztályvezetők,
dr. Szende Dávid jogtanácsos,
Técsi Judit kabinetvezető, dr. Rimóczi Imre, Szabó László kabinetvezető-helyettesek,
Kiss Zoltán európai uniós munkatárs
Különmeghívott:
Antal Nikolett, a KözPont Kft. ügyvezető igazgatója,
Kiss-Leizer Gábor, a BUDA-HOLD Kft. ügyvezető igazgatója,
Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója
Az ülést vezeti: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Dr. Hoffmann Tamás: Kérem szépen, hogy jelentkezzenek be, hogy el tudjuk kezdeni az
ülést. Ludányi Attila és Görög András képviselőket javasolnám jegyzőkönyvhitelesítőknek. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
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21/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
20 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyvhitelesítőinek Görög András és Ludányi
Attila képviselőket megválasztotta.
Dr. Hoffmann Tamás: Napirendi vita következik. 5 kiküldött nyilvános ülési, 3 kiküldött
zárt ülési előterjesztés lenne. Gyorsított eljárásban tárgyalandó napirendi pontok a 4./, 5./,
6./ és 7./. A zárt ülésre vételről kell majd a 8./ napirendi pont esetében külön szavazni.
Van-e a napirendi vitához hozzászólás?
Szabó György: Javaslom, hogy az 1./ napirendi pontot ma a Képviselő-testület ne
tárgyalja, mert nem az SZMSZ-ünk szerint történt ennek a nyilvánosságra hozatala. Ennek
következtében, mivel már velem előfordult az, hogy 5 perccel lekéstem az SZMSZ-ben
rögzített határidőt, és így a módosító javaslatom nem került előterjesztésre, így az SZMSZ
betartására teszek javaslatot, azaz ne tárgyaljuk a mai képviselő-testületi ülésen ezt az
előterjesztést. Köszönöm.
Dr. Hoffmann Tamás: Mindjárt jön Jegyző asszony is a válasszal, de törvényi
kötelezettségünk, hogy tárgyaljuk, ezért van ma rendkívüli ülés. Nem tudom pontosan,
mire gondol képviselő úr, de Jegyző ssszony mindjárt jön és megválaszolja a többi részét,
amit én nem tudtam. De mondom még egyszer: törvényi kötelezettségünk, hogy
februárban tárgyaljuk az utolsó negyedéves költségvetés módosításait. Úgyhogy ezzel nem
tudunk mit kezdeni.
Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna: Tisztelt Képviselő úr, igyekeztem itt megtudni, hogy
volt-e valami probléma akár a határidők, akár az eljárási szabályok betartásával. Engem
arról tájékoztattak a kollégák, hogy ők nem tudnak semmilyen problémáról, úgyhogy én is
ezt tudom Önnek mondani, hogy jelenleg akkor nem látom akadályát annak, hogy
tárgyaljuk az 1./ napirendi pontot.
Szabó György: Az SZMSZ-ünk arról rendelkezik, hogy a költségvetést érintő
előterjesztések kiküldési határidejét a testületi ülés, a megtárgyalás előtt 10 nappal kell
megküldeni, ez költségvetés, még akkor is költségvetés, ha Polgármester úr nem úgy látja.
Ezt a könyvvizsgáló úr a megküldött állásfoglalásában is rögzíti, és az előterjesztés címe a
2018. évi költségvetési rendelet módosítása. Az előterjesztésben megküldött anyagok
mennyisége alapján költségvetést érintő dolog, ennek következtében az SZMSZ betartására
teszek javaslatot.
Dr. Hoffmann Tamás: Tisztelt Képviselő úr, betartjuk az SZMSZ-t. Ez a költségvetésre
és a zárszámadásra vonatkozik, függetlenül arról, hogy 10 kiló anyag megy-e ki, vagy 1
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darab papíron van elintézve. Ez nem attól függ. Törvényesen járunk el természetesen
minden esetben, most is. Itt nem erről van szó. Még egyszer mondom, hogy a nagy
költségvetést és a zárszámadást kell ilyen módon, előzetesen a Képviselő-testületnek
véleményezésre kiküldeni. Ez nem az a napirendi pont, ahol így kell eljárni, tehát a Hivatal
helyesen járt el, úgyhogy tárgyalni fogjuk ezt a napirendi pontot. Nyilván, amennyiben
felvételre kerül az ülés napirendjére.
Akkor lezárom a vitát, a napirend e módon alakulna. Szavazásra teszem fel Szabó György
képviselő módosító indítványát, miszerint az 1./ A 2018. évi költségvetési rendelet
módosítása című napirendi pontot a Képviselő-testület ne tárgyalja. Egyszerű szótöbbségű
szavazás következik.
A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 5 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1
tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.
Zárt ülésre vételről a 8./ Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések című napirendi pont
tekintetében kell szavaznunk.
Szavazásra teszem fel, hogy zárt ülésen 8./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselőtestület a „Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések ” című előterjesztést. Minősített
szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
A gyorsított eljárásról tudunk-e egyben szavazni? Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem
fel, hogy a Képviselő-testület gyorsított eljárásban tárgyalja a 4./, 5./, 6/ és 7./ napirendi
pontokat. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
22/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest
Főváros
XI.
Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi
döntéseket hozta:
a)

5 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1
tartózkodással nem fogadta el azt a módosító
javaslatot, miszerint az 1./ A 2018. évi
költségvetési rendelet módosítása című
napirendi pontot ne tárgyalja;

b)

21 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel
– elfogadta el azt a javaslatot, hogy zárt ülésen
8./
napirendi
pontként
tárgyalja
a
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„Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések ” című
előterjesztést;
b)

21 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel
– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított
eljárásban tárgyalja a 4./, 5./, 6./ és 7./
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./

A „Szolgáltató Önkormányzat Díj” 2019. évi pályázatával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

3./

Bölcsődei fejlesztési pályázat
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

4./

BUDA-HOLD Kft.-be apportált ingatlanokkal kapcsolatos döntés módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5./

Döntés a Digitális Jólét 2.0 program megvalósításában való részvételről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Zárt ülés:
6./

Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

7./

A 27/2018. (II. 15.) XI.ÖK határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

8./

Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
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23/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4
tartózkodással a mai ülés napirendjét az
alábbiak szerint fogadta el:
1./

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

2./

A „Szolgáltató Önkormányzat Díj” 2019. évi pályázatával kapcsolatos
döntés
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

3./

Bölcsődei fejlesztési pályázat
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

4./

BUDA-HOLD Kft.-be apportált ingatlanokkal kapcsolatos döntés
módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

5./

Döntés a Digitális Jólét 2.0 program megvalósításában való részvételről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Zárt ülés:
6./

Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság
elnöke

7./

A 27/2018. (II. 15.) XI.ÖK határozat hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

8./

Hitelfelvétellel kapcsolatos döntések
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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A NAPIREND 1./ PONTJA:

A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Ez tulajdonképpen egy egészen egyszerű napirendi pont lenne, és
a szokásos kötelező köröknek a megjelenítése lenne, ha nem szerepelnének benne bizonyos
szempontból nagyobb összegek, amelyek mégiscsak módosítják a költségvetésünket. De
igazából a törvényi előírásoknak megfelelő módosításokat hajtunk rajta végre, tehát azokat
a tételeket, és ezeket a bizottsági üléseken megtárgyalták, tehát pontosan tudják, hogy
miről van szó. Ezeknek a pontosítása történik, tehát azok a tervezett bevételek, amelyek
nem folytak be a költségvetésbe, ezeket kell most a törvény szerint korrigálni és
módosítani, nyilván ez az egész költségvetésünket befolyásolja. De semmi többet nem
jelent, hiszen a következő költségvetésben már újra van tervezve, amiről most
visszamenőlegesen döntünk.
Kérdés és bizottsági vélemény nem lévén a vitát nyitom meg.
Szabó György: Az előterjesztés helyesen és jogszerűen fogalmazza meg az
államháztartási törvény 2011. évi CXCV. törvényre való hivatkozást, és ebben többek
között a 4. §-ban az szerepel, hogy az adott költségvetésnek a módosítására az év december
31-i hatállyal van lehetőség. Most februárt írunk. A februári dátumra vonatkozólag nem
láttam sehol törvényi lehetőséget, így megint csak oda lyukadok ki, amit a napirendi
vitában elmondtam, hogy a hivatkozás az előterjesztésben helyes, nem ad lehetőséget arra,
hogy februárban, visszamenőlegesen módosítsuk a költségvetést. Ezt december 31-ig
kellett volna megtenni. Első körben ennyi, köszönöm.
Dr. Hoffmann Tamás: Szerintem Ön egy félreértésben van. A költségvetés alapvetően
kereteket határoz meg, amelyeket – nagyon helyesen – a konzervatív kormányzat olyan
módon ír elő, hogy negyedévente felül kell vizsgálni, pontosan azért, hogy ne a végén
derüljön ki az, hogy bizonyos tekintetben a költségvetés így vagy úgy elszállt. Ezért van
az, hogy viszont ezeknek a feldolgozása nyilván nem megy azonnal. Tehát nem lehet ezt
elvárni. Év végével zárunk is, tehát nyilván ezért van az, hogy a zárszámadást sem január
1-jén fogadjuk el értelemszerűen. A költségvetést is elfogadhatnánk még márciusban is,
miközben az az egész éves költségvetés lenne attól, mert márciusban fogadnánk el. Tehát
ennek ez a módja, hiszen fel kell dolgozni azokat a tételeket, amelyek így vagy úgy, menet
közben – jogszerűen egyébként – egészen december 31-ig módosíthatóak lennének, hiszen
erre is lehetőséget ad a jogszabály. De a többit azt Soltész Erika igazgató asszony hadd
magyarázza el a szakma oldaláról.
Soltész Erika: Tisztelt Képviselő úr, az Áht. azt írja, hogy december 31-i hatállyal
módosíthatja a Képviselő-testület az adott évi költségvetési rendeletét. Egy furcsa dolog,
elfogadom, hogy ebben az esetben tulajdonképpen visszamenőleges hatállyal lehet és kell
rendelkeznünk – hiába tetszik mosolyogni –, az államháztartás számviteléről szóló
kormányrendelet írja meg, hogy legkésőbb a beszámoló leadásáig kell ennek megtörténnie.
Ott vannak benne az államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben időpontok, a
32. §-ban – tehát Áhsz. 32. § –, és onnan lehet visszaszámolni, hogy mi az az utolsó
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időpont, amikor még ide lehet hozni a Képviselő-testület elé a költségvetési rendelet utolsó
módosítását december 31-i hatállyal. Hiába februárban ülünk itt. Ahogy elmondtam tegnap
is, a bevételek teljesülését nem látom december 20-án, karácsonykor sem, mert még
karácsony és szilveszter között is érkezhetnek pénzek, és ahogy mondtam tegnap, azt is
előírja az államháztartási törvény, hogy ha a tervezettől elmaradnak a bevételek, akkor a
bevételek előirányzatát csökkenteni kell. Tehát így függnek össze egymással, és így írja
körbe több jogszabály ezt a lehetőséget, és nemcsak lehetőség, inkább azt mondom,
kötelezettség.
Szabó György: Polgármester úr 2018. január 18-án, amikor a Képviselő-testület tárgyalta
a 2018. évi költségvetést, akkor hangsúlyosan fogalmazta meg azt az álláspontját, hogy az
emberi emlékezet véges. És vannak olyan dolgok, amik kiesnek az emlékezetből, a
gyorsan gyorsuló világ okán, és a költségvetés vitájában felmerült kérdésként az Újbudai
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása, és akkor Soltész Erika igazgatónő tájékoztatta
a tisztelt Képviselő-testületet és a jelenlévőket arról, hogy a képviselő-testületi ülés előtt
érkezett meg a támogatás arra, hogy a Gyermekegészségügyi Központ kialakítását meg
lehet kezdeni, mert megérkezett hozzá a forrás. Polgármester úr is többször visszatért a
Gyermekegészségügyi Központra a 2018. évi vitában és kijelentette, hogy 2018. I.
félévében a források felhasználása megkezdődik, és a Központ kialakítása elkezdődik.
Most, 2019. évi februári, mostani képviselő-testületi ülés későn megküldött anyagában az
olvasható, hogy 1.719.680.000 forintot vissza kellett utalni a támogatónak.
Dr. Hoffmann Tamás: Szívesen megmagyarázom Önnek, mert ez nem egy extra
bonyolult dolog. A költségvetés az egy tervezés. Ember tervez, a Jóisten végez. Be kell
tervezzük a jogszabályok által azokat a feladatokat, amelyeket szeretnénk elvégezni. Most
tipikusan ez az, hogy továbbra is szeretnénk elvégezni, és semmi nem változott a
Gyermekegészségügyi Centrum tekintetében, bármilyen össztűz is zúdul ránk e
tekintetben. Tehát szívesen mondom és nyilatkozom még egyszer, bárkinek, hogy meglesz
a Gyermekegészségügyi Centrum. Miután egy nagy egészségügyi rendszerbe kell
beilleszteni, ezért nem megy varázsütésre. Ami beérkezett – jól mondja képviselő úr –, az
111 millió valahány forint, ami az eszközbeszerzésekről szól. A mi együttműködésünk az
EMMI-vel arról szól, hogy a Gyermekegészségügyi Centrum megvalósításának egyik
eleme az is, hogy a tervezés mellett eszközöket szerezhetünk be a tekintetben, amelynek
rendelkezésünkre bocsátotta már az ellenértékét a kormányzat. Ez történik. Minden, ami
egyébként meg nem valósul meg, az papíron visszautalandó, de nem volt pénzmozgás,
drága képviselő úr. Tehát itt nem arról van szó, hogy betalicskázták és visszatalicskázzák a
pénzt, hanem előirányzatokat módosítottak. És majd – azért van most a közbeszerzési
eljárás –, amikor kialakul az, hogy valójában mennyiért csinálnák meg a mai értéken
effektíve már az épületet, tehát a kubatúráját, akkor lesz majd megint újragombolva. Azért
tervezzük újra ebben az évben. Tavaly beterveztük, nem valósult meg. Nincs semmi gond.
Újratervezzük, majd most megvalósul. De minden költségvetési tervezés erről szól,
képviselő úr ezt csinálja most már egy jó ideje. Minden esetben megtervezünk,
elgondolunk valamit, amire szánunk egy bizonyos keretösszeget. A keretösszeget nem kell
felhasználni, ha olcsóbban meg lehet csinálni. Ezért van az évenkénti támogatási szerződés
is e tekintetben. Ott nincs semmi machináció, meg ördögtől való dolog. Ez egy normális
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dolog. Amikor megvalósul, abba a helyzetbe jut, ahol nagyobb pénzfelhasználás kell, ott
majd rendelkezésünkre fog állni ez a nagyobb összeg. És a költségvetésben meg tervezve
van. Mi akkor hibáznánk, ha most nem terveznénk be azt az összeget, amelyet egyébként
szeretnénk is elkölteni.
Harmadik hozzászólás már nincs, képviselő úr, és miután már nem látok hozzászólást,
ezért a vitát le is zárom. Nyugodt szívvel szavazzák meg – ez a zárszóm – ezt a módosítást,
amely a törvényeknek megfelelő formalitásokat rendezi igazából a költségvetésben, tehát
semmi extra dolgot nem jegyzünk e tekintetben. Úgyhogy most akkor rendeletmódosítás
következik.
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 22 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2
tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület
Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2019. (II. 27.) önkormányzati
rendeletét a 2018. évi költségvetésről szóló 1/2018. (I. 23.) XI.ÖK rendelet
módosításáról.
………………………………………

A NAPIREND 2./ PONTJA:

A „Szolgáltató Önkormányzat Díj” 2019. évi
pályázatával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: A Belügyminisztérium hirdette meg ezt a lehetőséget, és azért
akarunk rá pályázni, hiszen az önkormányzati munkához kapcsolódóan rengeteg olyan
szolgáltatás és egyéb lehetőségünk van, amely miatt azt gondolom, hogy nyugodt eséllyel
pályázhatunk erre a címre. Itt a környezetvédelemtől kezdve az idősekről való
gondoskodás, a megváltozott munkaképességűekkel való törődéssel kapcsolatosan
rengeteg olyan eseményünk és programunk van, amely egyrészt már nem is új keletű, tehát
már jó ideje futnak, és azért gondolom én azt, hogy ebben a lehetőségben nagyon jó
eséllyel pályázhatunk erre a címre is, mint ahogy már nagyon sok kitüntető címet
különböző területeken elnyertünk. Erről szól ez az előterjesztés.
Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a „Szolgáltató Önkormányzat Díj” 2019. évi
benyújtott pályázata kapcsán kinyilvánítja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatainak
ellátását a szolgáltató önkormányzat fogalmával azonosulva a szolgáltatói kultúra
értékrendjének szellemében és gyakorlatában végzi. Felkéri a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2019. február 28., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.

9

A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.
24/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

22 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a
„Szolgáltató Önkormányzat Díj” 2019. évi
benyújtott pályázata kapcsán kinyilvánítja,
hogy a kötelező és önként vállalt feladatainak
ellátását
a
szolgáltató
önkormányzat
fogalmával azonosulva a szolgáltatói kultúra
értékrendjének szellemében és gyakorlatában
végzi.
Felkéri a Polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. február 28.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

A NAPIREND 3./ PONTJA:

Bölcsődei fejlesztési pályázat
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester

Dr. Molnár László: A minisztériumok által kiírt bölcsődei férőhelybővítéssel
kapcsolatban gondoltuk, hogy adjunk be egy pályázatot. Három komolyabb fejlesztés van
az Önkormányzatnál előkészítve. Az egyik az Albert utca, ez a másik, illetve van még egy
harmadik, a Ménesi úti bölcsődénél gondolkozunk, hogy azt miként lehetne fejleszteni.
Mint azt az előterjesztés is tartalmazza, ez nagyjából egy 300 millió forintos projekt,
amiből 200 millió forintot, ha minden igaz, akkor meg tudunk nyerni, és a 100 millió
forintot pedig a költségvetési rendeletbe januárban már beterveztük, úgyhogy bízunk
abban, hogy meg tud valósulni ez a fejlesztés, és a 24 új bölcsődei férőhely ennek
megfelelően akár már a nyár folyamán létrejöhet.
Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés?
Gajárszki Áron: Nekem annyi lenne a kérdésem, hogy új bölcsődék építését nem
tervezzük azokon a részeken, ahol lakóparkok épülnek? Tehát valamennyire a témához
kapcsolódik, bár tudom, hogy ez most bővítésről szól, de hogy azért itt ugye nagyon sok a
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betelepülő, és elég sok helyen épül lakópark, hogy tudom, hogy településrendezési
szerződésben próbáljuk ezeket rendezni, de erről valami információt hogyha adna a
Polgármester úr, azt megköszönném, mert attól tartok, hogy nagyon sok gyerek jön a
kerületbe a következő években.
Dr. Hoffmann Tamás: Tervezünk is bölcsődét. A következő napirendi pont az erről is
szólna, hogy azért hozzuk meg ezt a döntést, hogy intézményi területnek fenntartsuk, tehát
több helyen van tervezve is, tehát már elkészített, engedélyes terv is van, ez az Albert utca
tekintetében. Itt ugye magát a telket tartjuk fönn – tehát ez, mondom, a következő, 4./
napirendi pont esetében – a Lépés utcánál, illetve bölcsődebővítést is tervezünk, amely a
költségvetésben szerepel is. Tehát ilyen módon van jövőbeni gondolkodás. És az Öbölnél
is lesz, hiszen ott meg már az eredetileg elfogadott településrendezési szerződésben
szerepel az is, meg óvoda is, meg egészségügyi létesítmény is.
Bizottságok előtt járt egyébként, ott megtárgyalták ezt a napirendi pontot. Bizottsági
vélemény nem lévén a vitát nyitom meg. Hozzászólás nem lévén határozathozatal
következik. A két darab határozatot tudjuk egyben szavazni?
Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti két határozati
javaslatot egyben a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a) a Pénzügyminiszter által meghirdetett „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázaton
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által fenntartott Újbudai
Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) Újbudai Bóbita Bölcsőde
telephelyének 2 csoportszobával, összesen 28 férőhellyel történő bővítésére pályázatot
nyújt be.
Az Újbudai Bóbita Bölcsődében (1116 Budapest, Fonyód utca 1-7., hrsz.: 43015/4)
megvalósuló férőhelybővítés tervezett teljes költsége
357 410 000 Ft,
melyből saját forrásként az Önkormányzat
133 410 000 Ft-ot
biztosít a 2019-2021. évi költségvetésében. Határidő: - a pályázat benyújtására 2019.
március 18., - a fedezet biztosítására 2020-2021. évi költségvetések elfogadása, felelős:
dr. Hoffmann Tamás polgármester;
b) a Pénzügyminiszter által meghirdetett „Bölcsődei fejlesztési program” című pályázattal
kapcsolatban a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által fenntartott
Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.) Újbudai Bóbita
Bölcsőde (1116 Budapest, Fonyód utca 1-7., hrsz.: 43015/4) telephelyének
férőhelybővítéssel összefüggő megvalósítási és finanszírozási ütemtervét a határozat 1. és
2. melléklete szerint elfogadja. Határidő: 2019. március 18., felelős: dr. Hoffmann Tamás
polgármester”.
Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a
javaslatot.

11

25/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Képviselő-testülete
22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy
határozott, hogy
a)

a Pénzügyminiszter által meghirdetett „Bölcsődei
fejlesztési program” című pályázaton a Budapest
Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata által
fenntartott Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119
Budapest, Tétényi út 46-48.) Újbudai Bóbita Bölcsőde
telephelyének 2 csoportszobával, összesen 28
férőhellyel történő bővítésére pályázatot nyújt be.
Az Újbudai Bóbita Bölcsődében (1116 Budapest,
Fonyód utca 1-7., hrsz.: 43015/4) megvalósuló
férőhelybővítés tervezett teljes költsége
357 410 000 Ft,
melyből saját forrásként az Önkormányzat
133 410 000 Ft-ot
biztosít a 2019-2021. évi költségvetésében.
Határidő: - a pályázat benyújtására 2019. március 18.
- a fedezet biztosítására 2020-2021. évi
költségvetések elfogadása
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester

b)

a Pénzügyminiszter által meghirdetett „Bölcsődei
fejlesztési program” című pályázattal kapcsolatban a
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
által fenntartott Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119
Budapest, Tétényi út 46-48.) Újbudai Bóbita Bölcsőde
(1116 Budapest, Fonyód utca 1-7., hrsz.: 43015/4)
telephelyének
férőhelybővítéssel
összefüggő
megvalósítási és finanszírozási ütemtervét a határozat
1. és 2. melléklete szerint elfogadja.
Határidő: 2019. március 18.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………

12

A NAPIREND 4./ PONTJA:

BUDA-HOLD Kft.-be apportált ingatlanokkal
kapcsolatos döntés módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk, hiszen teljes egyetértésben hozta
meg a Gazdasági Bizottság ezt a döntését. Ez pont erről szólna, hogy intézményi keretek
között tartsuk a két említett ingatlant.
Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot
a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a 169/2018. (XI. 29.) XI.ÖK számú határozat a) pontját –
melyben a BUDA-HOLD Kft. apportjából a Budapest XI., Lépés utca 9. szám alatti,
1872/3 hrsz.-ú és a Budapest XI., Lépés utca 11. szám alatti, 1874/1 hrsz.-ú ingatlanok
kivonásáról rendelkezik – visszavonja. A módosítás a határozat további rendelkezéseit nem
érinti. Határidő: 2019. március 15., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű
szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
26/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület
Önkormányzata Képviselő-testülete

Újbuda

18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4
tartózkodással úgy határozott, hogy a
169/2018. (XI. 29.) XI.ÖK számú határozat
a) pontját – melyben a BUDA-HOLD Kft.
apportjából a Budapest XI., Lépés utca 9.
szám alatti, 1872/3 hrsz.-ú és a Budapest XI.,
Lépés utca 11. szám alatti, 1874/1 hrsz.-ú
ingatlanok kivonásáról rendelkezik –
visszavonja.
A
módosítás
a
határozat
további
rendelkezéseit nem érinti.
Határidő: 2019. március 15.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
………………………………………
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A NAPIREND 5./ PONTJA:

Döntés a Digitális Jólét 2.0 program
megvalósításában való részvételről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester

Dr. Hoffmann Tamás: Szintén gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Pénzbeli támogatást kap
az Önkormányzat Okos Város megoldásokra. Ehhez van-e hozzászólás? Ez is egyhangú
volt a Pénzügyi és Jogi Bizottság ülésén.
Görög András: A hozzászólásom kérdés lenne: a tanulmányokkal mindig kicsit
fenntartásom van, hogy mi lesz az eredménye. Gyakorlatilag ez a pénz már február 8-tól
felhasználható, legalábbis a határozat szerint elkezdődött a felhasználása, gondolom, ki
lettek választva a szereplők. A kérdésem az, hogy a határozatban 3 pont szerepel,
háromszor 3 millió forinttal, hogy kik készítik, illetve milyen témakörben, vagy milyen
kérdésekkel a közvélemény-kutatást, kik lesznek kedvezményezetti szakértőkként bevonva
ebbe a körbe, illetve kik fogják csinálni ezt a tanulmányt, ami a 3. pontban van írva. Illetve
gondolom, mivel ugye ez egy közpénz, ezeknek a tanulmányoknak, közvéleménykutatásoknak az eredménye nyílt lesz, hogy ezeket mikor tudjuk megismerni?
(Mikrofon nélküli közbeszólás.)
Ezt akarom kérdezni, hogy akkor mikor ismerhetjük meg? Azért vannak olyan
tanulmányok, amiket nem ismerhettünk meg.
Dr. Hoffmann Tamás: Ugye, most viccel? Nyilván, miután közpénzből zajlik,
megismerhető lesz majd, ha elkészül. De egyelőre még ki sincs választva az, aki készíti.
Dr. Rimóczi Imre úrnak adom meg a szót.
Dr. Rimóczi Imre: Tisztelt Képviselő úr, nyilván még először a Képviselő-testületnek el
kell fogadnia azt, hogy államháztartási forrást fogadjon el erre a feladatra. Ezekben a
felmérésekben elsősorban a település, illetve az önkormányzati szervezeti rendszer
felkészültségét fogják felmérni. A tanulmány elkészítőjét pedig a forrást biztosító döntést
követően fogjuk megejteni a szabályoknak megfelelően.
Dr. Hoffmann Tamás: Köszönöm. 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) Magyarország Kormánya 1456/2017. (VII. 19.) Korm. határozatának 21. pontja alapján
részt vesz az Okos Város és Okos Térség közigazgatási mintaprojekt újbudai
megvalósításában;
b) a mintaprojekt megvalósítása céljából Kedvezményezettként 9.000.000,- Ft egyszeri
jellegű, vissza nem térítendő központi költségvetési támogatást vesz át az Innovációs és
Technológiai Miniszter megbízásából eljáró Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaságtól (székhelye: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 30-32., képviseli: Jobbágy László
ügyvezető);

14

c) a támogatást az alábbi célokra használja fel:
Sorszám

Megvalósítandó cél

Támogatás összege (Ft)

1.

Térségi
és
országos
közvéleménykutatás lefolytatása
digitalizáció és okos város
attitűd tárgyban

3.000.000

2.

Kedvezményezetti
szakértők
(településfejlesztők,
intézményvezetők,
véleményvezérek)
és
koordinátorok bevonása

3.000.000

3.

Okos
város
megalapozó
tanulmány
elkészítése
a
Támogató okos város szakértői
bevonásával
meghatározott
tematika alapján

3.000.000

Támogatás mindösszesen

9.000.000

d) a támogatás forrásának ÁHT azonosító száma: 295757., a támogatás összege
tartalmazza az általános forgalmi adót;
e) a támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2019. február 8., a támogatás
felhasználásának véghatárideje: 2019. május 1.
Határidő: 2019. december 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű
szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4
tartózkodással elfogadta a javaslatot.
27/2019. (II. 26.) XI.ÖK határozat
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda
Önkormányzata Képviselő-testülete
18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4
tartózkodással úgy határozott, hogy
a) Magyarország Kormánya 1456/2017.
(VII. 19.) Korm. határozatának 21. pontja
alapján részt vesz az Okos Város és Okos
Térség
közigazgatási
mintaprojekt
újbudai megvalósításában;
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b) a mintaprojekt megvalósítása céljából
Kedvezményezettként 9.000.000,- Ft
egyszeri jellegű, vissza nem térítendő
központi költségvetési támogatást vesz át
az Innovációs és Technológiai Miniszter
megbízásából eljáró Digitális Jólét
Nonprofit
Korlátolt
Felelősségű
Társaságtól (székhelye: 1016 Budapest,
Gellérthegy utca 30-32., képviseli:
Jobbágy László ügyvezető);
c) a támogatást az alábbi célokra használja
fel:
Sorszám

Megvalósítandó cél

Támogatás
összege (Ft)

1.

Térségi
és
országos
közvéleménykutatás
lefolytatása
digitalizáció és okos város attitűd
tárgyban

3.000.000

2.

Kedvezményezetti
szakértők
(településfejlesztők,
intézményvezetők,
véleményvezérek) és koordinátorok
bevonása

3.000.000

3.

Okos város megalapozó tanulmány
elkészítése a Támogató okos város
szakértői
bevonásával
meghatározott tematika alapján

3.000.000

Támogatás mindösszesen

9.000.000

d) a támogatás forrásának ÁHT azonosító
száma: 295757., a támogatás összege
tartalmazza az általános forgalmi adót;
e) a támogatás felhasználásának kezdő
időpontja: 2019. február 8., a támogatás
felhasználásának
véghatárideje:
2019.
május 1.
Határidő: 2019. december 31.
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester
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Dr. Hoffmann Tamás: Ezzel a nyilvános ülés véget ért, zárt ülés következik

A jegyzőkönyv elkészült: 2019. február 27.

Jegyzőkönyv-hitelesítők:

Görög András

Ludányi Attila

dr. Hoffmann Tamás
polgármester

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna
jegyző

