
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-49-159/2019.  

  

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. 

szeptember 19-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti 

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

üléséről 

 

Jelen vannak: 
 

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

alpolgármester, Király Nóra alpolgármester, Barabás Richárd, dr. Bács Márton, Budai 

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

Miklós, dr. 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 (23 fő) 

 

Távol volt: Vécsei Éva, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin képviselők (2 fő) 

 

A nemzetiségi önkormányzatok részéről: 

Imreh Ferenc, Újbuda Német Önkormányzata elnöke 

 

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, Chvála Tibor, Hégli Imre, Kádi 

Gergely, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna, Szentváry-Lukács Györgyné osztályvezetők,  

Bódis Csaba, Gódor Ildikó, dr. Samu Judit referensek, 

dr. Szende Dávid jogtanácsos, 

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

Gyulai Zsanett, dr. Simonné dr. Kluczer Zsuzsanna munkatársak 

 

Különmeghívott:  

Antal Nikolett, a KözPont Kft. ügyvezető igazgatója, 

Jáger István, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkaptányság vezetője, 

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,  

dr. Simicskó István országgyűlési képviselő 
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Az ülést vezeti: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hölgyeim és uraim, jelentkezzenek be. Úgy látom, hogy 

határozatképesek vagyunk. Javaslom Csernus Lászlót és dr. Bács Mártont jegyzőkönyv-

hitelesítőnek. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

117/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek dr. Bács Márton és Csernus 

László képviselőket megválasztotta.      

 

Dr. Hoffmann Tamás: Mielőtt rátérnénk a napirend tárgyalására, kötelességem arról 

tájékoztatni a Tisztelt Testületet, és aki követ minket, hogy Köteles Erzsébet 94 év után 

eltávozott közülünk. Olimpiai bajnok magyar tornásznő, testnevelő tanárnő volt. 

Sportolóként három olimpián szerepelt: 1948-ban, 1952-ben és 1956-ban. Ezeken egy 

arany, három ezüst és egy bronzérmet szerzett, Helsinkiben, talajon 4. volt. 

Világbajnokságon ugyan csak csapatban végzett 1. helyen, egyéniben többször nyert 

főiskolai világbajnokságon aranyérmet. 1950-től már edzőként is dolgozott, a 

műkorcsolya-válogatott munkáját is segítette. 1998 óta Újbuda díszpolgára. Kérem, hogy 

egy perces felállással adózzunk az emléke előtt. 

 

(Az egyperces megemlékezést követően folytatódik az ülés.) 

 

A napirendi vita következik. Szeretném tájékoztatni a Testületet, hogy 18 kiküldött 

nyilvános ülési napirendi pontról tárgyalunk és 11 kiküldött zártról. Három sürgősségi 

előterjesztés került még be a ma megtárgyalandók közé: a 17./ Külső bizottsági tagok TB 

jogviszonyának rendezése, 18./ A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött 

Stratégiai Együttműködési Megállapodás módosítása – ez, amely egyébként minden évben 

a TAO elbírálásához kapcsolódóan jön a Testület elé –, illetve a 32./ Pedagógus ülnök 

választása. Az első kettőt nyilvános ülésre, a harmadikat zárt ülésre javasolnánk. 

Mondanám a gyorsított eljárásban tárgyalandók jelentős számát, úgyhogy figyeljenek: 3./, 

6./, 9./, 12./, új 21./, 22./, 24./, 25./, 26./, 27./, 28./ és 30./ Van-e bárkinek kérdése, 

hozzászólása? Ha nincs hozzászólás, akkor a vitát lezárom, szavazzunk.  

Szavazásra teszem fel, hogy 17./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a „Külső 

bizottsági tagok TB jogviszonyának rendezése” című napirendi pontot, mely Gajárszki 

Áron képviselő úr előterjesztése. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot.   
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Szavazásra teszem fel, hogy 18./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület az „A 

Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött Stratégiai Együttműködési 

Megállapodás módosítása” című napirendi pontot. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel, hogy 32./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 

„Pedagógus ülnök választása” című napirendi pontot. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

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

javaslatot. 

 

A gyorsított eljárásokról szavazunk. Mehet egyben a tizenkettő? Köszönöm. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Képviselő-testület gyorsított eljárásban tárgyalja a 3./, 6./, 

9./, 12./, új 21./, 22./, 24./, 25./, 26./, 27./, 28./ és 30./ napirendi pontokat. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

118/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy 17./ napirendi 

pontként tárgyalja a „Külső bizottsági tagok 

TB jogviszonyának rendezése” című napirendi 

pontot; 

 

b) 14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy 18./ napirendi 

pontként tárgyalja „A Játszva, Sportolva 

Megelőzni Alapítvánnyal kötött Stratégiai 

Együttműködési Megállapodás módosítása” 

című napirendi pontot; 
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c) 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy 32./ 

napirendi pontként tárgyalja a „Pedagógus 

ülnök választása” című napirendi pontot; 

 

d) 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított 

eljárásban tárgyalja a 3./, 6./, 9./, 12./, új 21./, 

22./, 24./, 25./, 26./, 27./, 28./ és 30./ 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./ Költségvetéssel kapcsolatos döntések 

 

 1.1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 1.2. Előzetes kötelezettségvállalások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

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

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 

2020. évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

7./ Intézményekkel kapcsolatos döntések  
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 7.1./ Együttműködési megállapodás a Korai Fejlesztő Központot Támogató 

Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 7.2./ Nyugdíjasok visszafoglalkoztatása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 7.3./ Intézményvezető illetményének módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 7.4 Óvodák számára pedagógiai asszisztens státusz biztosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

8./ Alapítványok támogatása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

9./ Javaslattétel gyógyszertár létesítésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  

10./ Budapest XI., Ménesi út 16. szám alatti 4964/1 hrsz.-ú ingatlan 

forgalomképességének átminősítése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

11./ Budapest XI., Kemenes utca 1. – Kelenhegyi út 2. – Szent Gellért tér 2. szám 

alatti saroktelek (Gellért Szálló) üzletrész adásvételi szerződés kapcsán 

elővásárlási jognyilatkozat tétele 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

12./ Budapest XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. szám alatt működő Ifjúsági Park 

használatba adási, üzemeltetési és közhasznú szerződésének módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

13./ Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú ingatlan elidegenítése 

a Nem Adom Fel Alapítvány részére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

14./ Térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétel a BudaPart ingatlanfejlesztés 

kapcsán 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

15./ Elektromos közcélú hálózat térítésmentes átadása az ELMŰ részére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

16./ Klímavészhelyzet kihirdetése 

Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő 
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17./ Külső bizottsági tagok TB jogviszonyának rendezése 

Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő 

 

18./ A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött Stratégiai Együttműködési 

Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

19./ 

 

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

20./ 

 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

 21./ 

 

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

 22./ 

 

Javaslat „Újbuda díszpolgára” cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 23./ 

 

Javaslat „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 24./ 

 

Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

 

 25./ 

 

Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 26./ 

 

Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 27./ 

 

Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 28./ 

 

Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

               

 29./ 

 

Javaslat „Pro Architectura Újbuda" kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 30./ 

 

Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság elnöke 



7 
 

 
 

  

 

 31./ 

 

Szavazatszámláló bizottságokba póttagok megválasztása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

 

 32./ Pedagógus ülnök választása                                   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

119/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el: 

 

1./ Költségvetéssel kapcsolatos döntések 

 

 1.1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 1.2. Előzetes kötelezettségvállalások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

2./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról 

szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

3./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

4./ „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” 

adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

5./ Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos döntések   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

6./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
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7./ Intézményekkel kapcsolatos döntések  

 

 7.1./ Együttműködési megállapodás a Korai Fejlesztő Központot 

Támogató Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 7.2./ Nyugdíjasok visszafoglalkoztatása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 7.3./ Intézményvezető illetményének módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 7.4 Óvodák számára pedagógiai asszisztens státusz biztosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

8./ Alapítványok támogatása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

9./ Javaslattétel gyógyszertár létesítésére vonatkozó pályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  

10./ Budapest XI., Ménesi út 16. szám alatti 4964/1 hrsz.-ú ingatlan 

forgalomképességének átminősítése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

11./ Budapest XI., Kemenes utca 1. – Kelenhegyi út 2. – Szent Gellért tér 2. 

szám alatti saroktelek (Gellért Szálló) üzletrész adásvételi szerződés 

kapcsán elővásárlási jognyilatkozat tétele 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

12./ Budapest XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. szám alatt működő Ifjúsági 

Park használatba adási, üzemeltetési és közhasznú szerződésének 

módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

13./ Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú ingatlan 

elidegenítése a Nem Adom Fel Alapítvány részére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

14./ Térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétel a BudaPart 

ingatlanfejlesztés kapcsán 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

15./ Elektromos közcélú hálózat térítésmentes átadása az ELMŰ részére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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16./ Klímavészhelyzet kihirdetése 

Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő 

 

17./ Külső bizottsági tagok TB jogviszonyának rendezése 

Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő 

 

18./ A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött Stratégiai 

Együttműködési Megállapodás módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

19./ 

 

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

20./ 

 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

 21./ 

 

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke 

 

 22./ 

 

Javaslat „Újbuda díszpolgára” cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 23./ 

 

Javaslat „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 24./ 

 

Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: Jankó István a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke 

 

 25./ 

 

Javaslat „Újbuda időseiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke 

 

 26./ 

 

Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője” elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 27./ 

 

Javaslat „Újbuda szolgálatáért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 28./ 

 

Javaslat „Újbuda gyermekeiért” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
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 29./ 

 

Javaslat „Pro Architectura Újbuda" kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 30./ 

 

Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" elismerő cím 

adományozására 

Előterjesztő: Csernus László, a Gazdasági Bizottság elnöke 

 

 31./ 

 

Szavazatszámláló bizottságokba póttagok megválasztása 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző  

 

 32./ Pedagógus ülnök választása                                   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Először hadd gratuláljak Kapitány úrnak ezredessé való 

kinevezéséhez. 

 

(Taps a teremben.) 

 

Most pedig napirend előtti hozzászólások következnek, először Gajárszki Áron képviselő 

úr. 

 

Napirend előtti hozzászólás: 1./ Gajárszki Áron 

 

Gajárszki Áron: Egy videóbejátszást szeretnék búcsúzóul Önöknek mutatni. Nem lesz 

hosszú, becsületszóra, elvileg beleférünk az 5 perces időkeretbe, csak a technika ördögén 

múlhat a dolog. Előtte két mondat. 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni az LMP szavazóinak, hogy bizalmukból két nehéz 

politikai cikluson keresztül képviselő lehettem. Illetve szeretnék elnézést kérni 

valamennyi, többnyire mögöttem ülő hivatalnoktól, aki esetleg úgy érezte, hogy túl sok 

feladatot kapott miattam. Egyúttal szeretném megköszönni azok munkáját, akik ennek 

ellenére lelkiismeretesen teljesítették a kéréseimet, és segítettek egyéb problémák 

megoldásában vagy megértésében. Ők voltak többen, és remélem, a jövőben is számíthatok 

rájuk, amikor lokálpatriótaként javítani szeretnék a kerületünkön. 

Búcsúzóul engedjenek meg nekem a képviselőtársaim két filmbejátszást, amik elvileg 

beleférnek az időkeretbe, úgyhogy nem is rabolom tovább az időt. 

 

(A teremben lezajlik a két videóbejátszás a klímaváltozással kapcsolatban.) 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most azért vagyok bajban, mert egy frakcióból ketten jelentkeztek 

napirend előttire. Akkor Barabás Richárd képviselőnek adom meg a szót. 

 

Napirend előtti hozzászólás: 1./ Barabás Richárd 

 

Barabás Richárd: Az első húsz másodpercben mindenképpen szeretnék köszönetet 

mondani az elmúlt 5 év tapasztalataiért, igazán tanulságos volt, a magam részéről sokat 
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tanultam a városvezetésről, a Hivatal működéséről, és nagyon köszönöm mindenkinek, aki 

bármilyen segítségemre volt különböző kisebb-nagyobb ügyek megoldásában. Különösen 

nagy hálával gondolok a Hivatal dolgozóira, akik nagyon sokszor segítettek, utat mutattak 

és sok helyben élő problémáira találtunk közösen megoldást. Úgyhogy ezt köszönöm.  

És akkor most itt húzok egy cezúrát, mert azért mégiscsak politikusok vagyunk, és van itt 

egy pár olyan ügy, amiről mindenképpen beszélni kell.  

Polgármester úr, szeretném felhívni egy nagyon tanulságos dologra a figyelmét: a 

krumpliból bokor nő és nem fa. És az a helyzet, hogy amikor Újbuda lakói azzal 

szembesülnek, hogy egyik reggelre fák vannak megjelölve például a Hamzsabégi úton, 

akkor azért riadnak meg attól, hogy bármelyik pillanatban ki lehet vágni egy vasútbővítés 

miatt a Hamzsabégi út mellett lévő zöldterületet, a parkot, mert az elmúlt években ehhez 

szoktak hozzá. Tudom, Önök azt állítják, hogy az ellenzék – hogy is szokták mondani? – 

sivalkodik és kelti a hangulatot, de a valóság az, hogy Önök okozták azt a félelmet az itt 

élőkben, hogy nem bízhatnak a saját vezetésükben, mert az újbudaiak, mi újbudaiak azt 

érezzük, hogy Önök kihagytak minket a várost érintő legfontosabb döntésekből. A helyzet 

az, Polgármester úr, hogy szerintem nem lehet úgy vezetni egy várost, hogy aláfekszünk 

minden nagyobb beruházásnak, és nem az itt élők érdekét képviseljük a lehető 

legharciasabban. Egészen konkrét példákat is fogok mondani ebben az ügyben. Itt van ez a 

vágánybővítési történet, amiről nincsen megfelelően tájékoztatva a lakosság, nem hallották 

a hírét, hogy pontosan milyen fejlesztések lesznek, nem tudják pontosan, hogy milyen 

ütemezésben készülnek el ezek a fejlesztések, és nem tudják azt sem, hogy egyébként 

milyen arányban érinti majd a parkot és a zöld területet ez a fejlesztés. Azt gondolom, 

hogy felelős városvezetőként az alapvető az, hogy az itt élőket folyamatosan tájékoztatjuk, 

és egyébként zárójelben megjegyzem, az sem teljesen egyértelmű, hogy biztosan a 

teherforgalomnak a városon keresztül kell-e mennie, és nem kellene-e Újbuda 

polgármesterének azért lobbiznia, különösen akkor, amíg Önök vannak kormányon és 

Önök vezetik a Fővárost, hogy mondjuk stadionok helyett elkerülő vasútvonalat építsen a 

Főváros, vagy – és akkor lássák, hogy rugalmas és kompromisszumkész vagyok –, ha a 

nemzetgazdasági érdek úgy kívánja, hogy mégis a teherforgalomnak itt, Újbudán keresztül 

kell mennie, és még alagutat sem lehet építeni, aminek mondjuk három nagyobb stadion 

lenne az ára, de elképzelhető, hogy az mégsem megvalósítható, akkor azt gondolom, hogy 

egy felelős polgármester feladata, hogy a legharciasabban kiálljon az újbudaiak érdekéért, 

és kompenzációt kérjen a nemzetgazdasági érdekektől az itt élők felé. Mondok néhány 

példát. Például, ha már mindenképpen meg kell építeni egy új vasúti sínt, akkor lehet azért 

lobbizni, hogy a kivitelező teljes parkrekonstrukciót végezzen. Lehet azért lobbizni, hogy 

az ő költségükön állapotfelmérést kapjanak azok a házak, amelyek a hatvanas években 

épültek, és a már eddigi vasúti közlekedéstől is jelentős elmozdulásokat és sérüléseket 

szenvedtek, hogy lehessen látni azt, hogy később milyen fejlesztésekkel kell majd 

kárpótolni az itt élőket az ingatlanokban bekövetkezett értékcsökkenésért. A lista nagyon 

hosszú, Polgármester úr. Én azt mondom, hogy Önök kellemetlenül lebuktatták magukat 

nemrég, amikor azt az Újbudára kiírták, hogy bizonyos területek a vasúti sínek mellett még 

önkormányzati kezelésben vannak, hiszen akkor ez alkupozíciója egy felelős 

polgármesternek azokon a tárgyalásokon, ahol a kerület lakóiért igyekszik majd lobbizni. 

De még egyszer mondom, az alapvetés az, hogy az itt élőkkel folyamatosan kapcsolatot 

kell tartani, és ezekről a lényeges kérdésekről, amik mindenkit érdekelnek, kell beszélni. 
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Nagyon szép dolog, hogy a belső udvarok rekonstrukcióiról húsz főnek tartottak egyébként 

beszélgetést, szerintem ez fontos, csak kellemetlen, hogy közben meg egy olyan ügyet, 

amiről mindenki beszél a Hamzsabégi út környékén, arról elfeledkeznek. Polgármester úr, 

én azt hiszem, hogy egy olyan városvezetésre van szükség Újbudán, és egyébként egész 

Budapesten, ami a zöld területet értéknek tartja, és amelyik nem a folyamatos beépítéssel 

próbál kampányolni, és egy olyan újbudai vezetésre van szükség, amely minden egyes 

fához, minden egyes zöld területhez makacsul ragaszkodik. Én egyébként nyugodt vagyok, 

mert október 13. után egy ilyen városvezetése lesz Újbudának, úgyhogy én azt szeretném 

mondani, bár nem akarom tovább húzni az idejüket, hogy nagyon köszönöm az eddigi 

munkájukat, és szeretném Polgármester urat megkérni, hogy lassan kezdje meg a 

kiköltözés előkészületeit az irodájából. Látva azt, hogy a gazdagréti tanuszoda és mondjuk 

a gyermek-szakrendelő mennyi idő alatt sem készült el, szerintem nem árt ezeket a 

munkákat időben elkezdeni. És képviselőtársaimnak egyetlen fél mondat, akikkel már nem 

fogunk találkozni, hiszen az egyéni képviselők jelentős része nem tudja majd folytatni 

egyéni képviselőként a munkáját: nekik jó egészségben és sikerekben gazdag civil életet 

szeretnék kívánni.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: És akkor az „antidemokrácia” jegyében most megadom Hintsch 

György frakcióvezető úrnak a szót, miközben a frakciókat az SZMSZ szerint egy 

hozzászólás illeti meg.  

 

Hintsch György: Ciklus vége felé az embernek, egy képviselőnek van némi késztetése 

arra, hogy értékelje ezt az elmúlt öt évet, én mégsem teszem most ezt, nem biztos, hogy ez 

a legjobb hely és legjobb idő arra, hogy tulajdonképpen elbeszéljünk egymás mellett. Mert 

én elmondom az én véleményemet, Polgármester úr a végén szintén elmondja a maga 

monológját, az utolsó szó az Öné, Ön általában ezzel visszaélni szokott, nem élni szokott, 

de ezt már megszoktuk az elmúlt öt évben, ami sajnos, nagyon gyorsan eltelt, tehát ez az 

egy dolog, amiben valószínűleg egyet tudunk érteni. Hagyjuk meg ezt az utolsó szót 

szerintem a választópolgároknak. Ők október 13-án meg fogják hozni ezt a döntést, én azt 

tekintem utolsó szónak ennek az ötéves ciklusnak az értékeléseképpen.  

Viszont amiről itt és most szerintem kellene beszélnünk, az az, hogy az Önkormányzatnak, 

meg a Polgármesternek, Önnek szerintem az a dolga, hogy tisztességes feltételeket 

biztosítson ebben a választási kampányban minden induló számára, tehát minden párt, 

minden jelölt, minden polgármesterjelölt számára. Azt gondolom, nem elég három-négy 

fatáblával vagy egy negyedoldalas bemutatkozási lehetőséggel kiszúrni a többi 

polgármesterjelöltnek vagy a többi jelöltnek a szemét. Szerintem kutyakötelessége Önnek 

egyenlő feltételeket biztosítani, legalább a kampányidőszakban, ha már nem sikerült az 

elmúlt öt évben itt az Újbuda újságban – nagyon sajnálom, hogy nincs itt Simicskó 

képviselő úr, neki is lett volna egy-két mondatom –, legalább a kampányban az egyenlő 

feltételeket vagy egyenlő esélyeket biztosítani. Polgármester úr, az Önkormányzat nem 

hitbizomány. Az Önkormányzat, meg az önkormányzati újság nem az Öné. Az a kerületi 

polgároké, a választáson elinduló minden jelöltnek egyforma esélyeket kell biztosítani. 

Tessék megnézni az Újbuda újság utolsó számát: tizenegy fényképen szerepel Ön, 

miközben a választásokról gyakorlatilag egyetlen egy szó nem esik, ami kevesebb, mint 

egy hónap múlva lesz. Tizenegyszer szerepel a Polgármester, a rivális képviselőjelöltek 
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vagy polgármesterjelöltek meg egyetlen egyszer sem. És ha ez még nem lenne elég 

Önöknek, még beraknak pluszban egy mellékletet, az a tizenkettedik épp, ha jól 

számoltam, amelyben erről a fényes öt évről tájékoztatják az újbudai polgárokat. Ön 

szerint ez esélyegyenlőség, Polgármester úr? Picit erős a hasonlat, de mikor jöttem idefelé 

és a dugóban ácsorogtam, akkor eszembe jutott, hogy volt egy Good Bye, Lenin című film 

– egyébként nagyon jó film volt –, a nyolcvanas évek kommunista NDK-jában, azt hiszem, 

kómába esett egy idős kommunista – nem akarom Önt ehhez hasonlítani –, majd fölébredt 

az egyesített Németországban, és nem akarta a családja, hogy stresszhelyzetbe kerüljön, és 

eljátszották, hogy még mindig – egyébként érdemes megnézni, tényleg jó film –, el kellett 

játszani, hogy még mindig az NDK van. Tehát nekem is most ez jutott eszembe, hogy mint 

hogyha valaki a nyolcvanas években elaludt volna, és megnézi, hogy úristen, mintha még 

mindig a pártállami rendszerben lennék, csak nem érti, hogy miért polgármesternek hívják 

a tanácselnököt, és nem érti azt, hogy az a szimpatikus, kedves fiatalember, aki Hoffmann 

Tamás szerepében volt akkor, aki a sajtószabadságért küzdött, meg a demokráciáért 

küzdött, az most milyen világot testesít meg ebben a kerületben. Tanácsi rendszert? 

Elképesztő. És még mielőtt kényszeredett molnárgyulázásba kezdenének, vagy 

Polgármester úr majd ezzel jönne, megnéztem az Újbuda újság 2010-es választások előtti 

két számát. Ugyanannyiszor szerepelt Ön benne, mint Molnár Gyula polgármester. Mert 

vállalt egy ilyen önkorlátozást, hogy csak fizetett hirdetésben és csak a pártok számára 

egyforma terjedelemben biztosított felületen jelenik meg. Ha nem hiszik el, akkor 

lementettem, és most ebben a pillanatban elküldöm az összes kormánypárti 

képviselőtársamnak a 2010 választások előtti – meg Önnek is, Polgármeter úr – utolsó két 

számát. Tanulmányozzák, és vessék össze ezzel a mostani Újbuda újsággal. Elküldve. 

Önök valószínűleg ezt a gyengeség jeleként fogják felfogni, énszerintem ez inkább a 

tisztesség és a korrektségnek a megnyilvánulása volt.  

De Polgármester úr, ha azt hiszi, hogy én aggódom, ideges vagyok, akkor Ön nagyon 

téved. Ennél nyugodtabb lennék, akkor valószínűleg megállna a szívem. De hát, ha Ön 

tényleg nyerésre állna, és tényleg ennyire jól állna, mint ahogy gondolja, vagy ahogy 

sugallja, akkor nem lenne szükség arra, hogy tucatszor szerepeljen ebben az újságban, 

hogy kiszorítsa a vetélytársait vagy riválisait, kihívóit, nem lenne szüksége arra, hogy 

krumplit, ledlámpát, meg a fene tudja, még mit kelljen osztogatni, és ezzel megvásárolni a 

szavazókat, vagy Ön azt higgye, hogy ezzel meg lehet vásárolni a szavazókat. Mert 

szerintem október 13-án ki fog derülni az, hogy nem lehet megvásárolni a szavazókat. Egy 

budai polgár okosabb, intelligensebb annál, hogy egy zsák krumplival vagy két darab 

ledizzóval meg lehessen vásárolni. Úgyhogy én nagyon bízom abban – zárszóként, 

Polgármester úr –, hogy erre a budai polgárok nemet fognak mondani, és Önt visszaküldik 

oda, ahova való, a családjához, a családjának a legnagyobb örömére és a mi legnagyobb 

örömünkre is. Egyetlen egy zárszó még, hogy nem könnyű most köztisztviselőnek lenni 

ebben a világban, viszont nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki a Hivatalban 

dolgozott, és ebben a nehéz helyzetben helyt állt, köszönjük szépen mindannyian. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hát, igen, ez egy érdekes lezárása volt egy ciklusnak, de azt 

gondolom, hogy ez így lenyomata volt egyébként az elmúlt huszonöt évnek is. Ebben a 

három felszólalásban minden benne volt, ami jellemezte is, meg tanulságos is szerintem az 

egész rendszerváltásra. Látszik, hogy ki az, aki elegánsan fel tudja hívni a figyelmet arra, 
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hogy milyen problémák vannak, és ez nagyon fontos, hogy nyilván tudatosítsuk a 

környezeti problémákat a világban, és minél több generációnak felhívjuk arra a figyelmét, 

hogy tegyen érte, mint ahogy mi is teszünk, ezt azért elmondtuk már jó néhányszor. 

Folyamatosan tesszük ezt, ezért csatlakozunk különböző olyan megállapodásokhoz is, ahol 

konkrétan vállalunk olyan cselekvéseket, amelyekben a károsanyag-kibocsátásokat például 

csökkentjük.  

Na, de aztán átestünk a ló túlsó oldalára nagyon gyorsan, tehát az elegancia hamar elmúlt, 

és azért mutatta azt a végtelen arrogáns és szemtelen módot, ahogy szintén lehet 

politizálni, ahogy sikerül eldurvítani a közéletet olyan módon, hogy Barabás úr nem sokat 

tanult azért itt az Önkormányzatnál, tehát nem töltött annyi időt, hogy túl sok minden 

ráragadt volna. Ezeket nagyon jól jellemzi az a néhány hozzászólás, ami azon a néhány 

alkalmon, amikor néha itt volt, jellemezte, hogy semmiféle helyismeret, semmiféle 

konzekvencia nem jellemezte. De hát, nyilván ez a szakmából fakadó túlzásokkal való 

élés. Ez nagyon érdekes lesz majd, amikor megpróbálnak elvezetni bármit. Nem tudom, 

mit tudnak elvezetni Karácsony úrral az élen, de én azt gondolom, hogy ha igazán 

problémát akarunk a nyakunkba húzni, akkor Karácsony Gergely, ha főpolgármester lenne  

– ami nem lesz, remélem –, akkor majd megtudják azt, hogy ez mit jelent igazából. Hiszen 

ott már dolgozni kéne, ott be kell ülni a Hivatalba, ott nem lehet azt, hogy elrohangálunk 

egy-egy performanszra és nagyon okosakat mondunk bele populistán a világba. Előbb-

utóbb Karácsony úrnál is kiderült, hogy azért csak így nem megy, hogy én akarok otthon 

egy nagyot és elvezetem a kerületet. Ahhoz minden nap sajnos be kell járni, reggel itt kell 

lenni, estig itt kell maradni, sok mindent megfontolni, meggondolni, eldönteni, 

kompromisszumokat kötni. Az így nem megy, hogy néha belebeszélünk a mikrofonba 

mindenféle tényadat nélkül. És hát a végső szó, a mi örök párbajunk Hintsch frakcióvezető 

úrral. Igen, el fogom mondani azt, ami jellemezte a két ciklust alapvetően, azt a nyolcéves 

ciklust, amit Molnár Gyula hagyott maga után Lakos Imrével közösen, és jellemzi azt a 

ciklust, amelyet most mi fogunk lezárni nemsokára. Aztán nyilván meglátjuk, hogy mi 

történik egy választáson. Én azt gondolom, hogy bátran mehetünk a választásoknak, hiszen 

nagyon sok mindent tettünk érte. És nagyon sok olyan dolgot tettünk, amit Önöknek anno 

kellett volna. És én csak arra tudok gondolni, hogy 2011-ben, amikor a Bikás parkban azért 

kellett területeket lezárni, mert életveszélyesek voltak, ez is az Önök munkásságát fémjelzi 

– bár nem túl fényes ez a fémjelzés. Nagyon tetszik nekem az, amikor számtalan kiváló 

ötletet és gyönyörű papírokat rajzoltak, festettek arról, hogy milyen lesz majd a Gomba, 

ami egyik se lett egyébként, mert nem csinálták azt sem meg. Tudom, hogy ezek fájóak, 

mert ezt azért a kerület is tudja egyébként. Azt is tudja, hogy csomó esetben például ilyen 

városvezetési, -tervezési hibák vannak, Önök semmit nem tettek a 4-es metrónak a 

Budapesten kívül vitelére. Az volt a lényeg, hogy megvalósuljon. Az, hogy ennek milyen 

ára lesz, amit akkor is pontosan lehetett tudni, akkor is mindenki tudta, aki egy kicsit 

józanul gondolkozik, ’98-ban, az akkori Fidesz jelezte is, hogy minimálisan a virágpiacig 

való kivitelt tartja szükségesnek, de inkább Budapesten kívülre vitelét. Ennek ellenére 

sikerült megvalósítani, ami valóban, a Kelenföldön lakóknak egy óriási dolog, hogy 

felszállhatnak a metróra, és azoknak is biztos nagyon jó, akik az agglomerációból bejönnek 

addig. Csakhogy azokra a dolgokra már nem gondoltak, hogy egyébként ezek még mi 

plusz terhet jelentenek majd a jövőben a kerület számára. Hiszen az az autómennyiség 

akkor is bejön, átmegy rajtunk. Nem száll át a metróra. Nem véletlenül volt az, hogy BKV-
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járatokat úgy kellett irányítani, hogy egyáltalán föl lehessen azt az utasszámot mutatni, ami 

minimálisan kellett a metróhoz. Tehát én azt gondolom, hogy nem beszélhetünk arról, 

hogy tervek megvalósultak, felelősen gondolkodás és felelős városvezetés. A felelős 

városvezetés az pontosan azt jelenti, amit Önök akkor nem tettek meg, és ez kihat a másik 

oldalon azokra az elnagyolt szabályozásokra, azokra a kerületi szabályozási tervekre, ahol 

semmi más nem szerepelt, mint hogy a lehető legnagyobb beépítést adják meg a befektetni 

vágyóknak, akik zömében nem kerületiek, néhány kivételtől eltekintve nem kerületiek, és 

ezzel kész helyzetek elé állítottak minket. Olyan beruházásokat engedtek meg, amelyek 

mai napig problémát jelentenek, hiszen már…  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ugye, van jog, tudja, ez a jogszerűség, és ennek anyagi következményei nem teszik 

lehetővé azt, hogy minden esetben és szabadon ezek módosításra kerüljenek. Ezért kellett 

volna az alapokat kitűzni. Elkezdett fejlődni egy Madárhegy úgy, hogy ma földutakat kell 

nekünk lebetonozni, miközben már 2004 óta ott nőnek ki gomba módra a lakások. Tehát én 

azt gondolom, hogy semmi szégyenkeznivalónk nincs az elmúlt időszakot tekintve, és 

nyilván az, hogy hogy és milyen módon tájékoztatjuk a lakosságot, ez pedig én azt 

gondolom, hogy megfelelő módon, olyanokról, amelyek valahol, valamilyen 

tervezőasztalnál jelentkeznek, ezért ezeknek a tájékoztatása az nem lenne több, mint a 

rémhírkeltés, mert egyelőre pontosan azért kell tárgyalni egy csomó mindent, hogy a 

számunkra legkedvezőbb eredményt hozzuk ki. Mint ahogy ezt megtettük az Önök által 

egyébként az 1-es villamost sem támogató, emlékszem én azokra a fővárosi vitákra, Szabó 

képviselő úr talán meg tud erősíteni ebben, hiszen akkor fővárosi képviselő volt, milyen 

vita volt arról, hogy a villamost áthozzák a budai oldalra vagy ne. És ez csak a budai 

oldalra való áthozásról volt. Az SZDSZ vezette Főváros semmit nem tett. De még Budára 

se hozták át. Tehát legalább annyit tehettek volna, hogy legalább Budára áthozzák, ami 

egyébként egy közröhej lett volna akkor, azt gondolom, de még ezt sem tette meg. Tehát 

ennyire nem érdekelte. Az 1-es villamos befejezésének költségeire rá lettek terhelve azon 

parkok és zöld területeknek a megújítása, amely szintén szükséges volt, amelyet előtte nem 

érdemes elvégezni, hiszen hogyha jön egy ekkora beruházás, várhatóan ezeket a zöld 

területeket amúgy is megbolygatják, mert egyszerűen szükség van rá.  

Van közérdekű tájékoztatnivaló is: augusztus 5. és 16. között 11 nap szabadságon voltam. 

Akkor át tudunk térni a napirendre. 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: Költségvetéssel kapcsolatos döntések 

 

 1.1. A 2019. évi költségvetési rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 

 

 1.2. Előzetes kötelezettségvállalások 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 
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Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez a napirendi ponthoz van-e valakinek kérdése? Bizottságok 

megtárgyalták. Bizottsági vélemény és hozzászólás nem lévén először szavazásra teszem 

fel a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2019. (IX. 24.) önkormányzati 

rendeletét a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Az 1.2. alpontban három határozati javaslat van. Lehet egyben 

szavazni róluk? 

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel a napirendi pont 1.2. alpontjának előterjesztés 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) az Önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosítása érdekében – a 2020. évi 

költségvetés jóváhagyását megelőzően – az önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás 

célú helyiségek karbantartására, felújítására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás fedezetére 

120 000 E Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetése terhére. Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása, felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester; 

b) a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata területén a fővárosi tulajdonú 

közterületeken a fizető parkolás üzemeltetésére 2020. évre bruttó 114.000 E Ft, 2021-2023 

évek között évenként bruttó 124.000 E Ft erejéig előzetes kötelezettséget vállal. Határidő: 

2020-2023. évi költségvetések elfogadása, felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 

c) a Pénzügyminisztérium által kiírásra került „Bölcsődei fejlesztési program”-on a 1116 

Budapest, Fonyód u. 3-5. sz. alatti Bóbita Bölcsőde 2 csoportszobás férőhely bővítésének 

megvalósításához szükséges önerő biztosításához 2020. évre bruttó 110.000 E Ft erejéig 

előzetes kötelezettséget vállal. Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása, felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

120/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy 
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a) az Önkormányzat folyamatos 

feladatellátásának biztosítása érdekében – a 

2020. évi költségvetés jóváhagyását 

megelőzően – az önkormányzati tulajdonú 

lakások, nem lakás célú helyiségek 

karbantartására, felújítására kiírásra kerülő 

közbeszerzési eljárás fedezetére 120 000 E Ft 

összegben előzetes kötelezettséget vállal az  

Önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére. 

                      

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) a Budapest XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

területén a fővárosi tulajdonú közterületeken a 

fizető parkolás üzemeltetésére 2020. évre 

bruttó 114.000 E Ft, 2021-2023 évek között 

évenként bruttó 124.000 E Ft erejéig előzetes 

kötelezettséget vállal. 

                      

Határidő: 2020-2023. évi költségvetések  

                  elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

c) a Pénzügyminisztérium által kiírásra került 

„Bölcsődei fejlesztési program”-on a 1116 

Budapest, Fonyód u. 3-5. sz. alatti Bóbita 

Bölcsőde 2 csoportszobás férőhely bővítésének 

megvalósításához szükséges önerő 

biztosításához 2020. évre bruttó 110.000 E Ft 

erejéig előzetes kötelezettséget vállal. 

                      

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés? Bizottság tárgyalta. Bizottsági vélemény és 

hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
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Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 22 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 28/2019. (IX. 24.) önkormányzati 

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

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

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 

rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk. Szakbizottságok megtárgyalták. 

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az egészségügyi alapellátás körzeteiről szóló 

6/2017. (II. 27.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 

szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

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

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2019. (IX. 24.) önkormányzati rendeletét az 

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

módosításáról. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói 

Ösztöndíj” adományozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A húsz nevet megtalálhatják az előterjesztésben. Ehhez van-e 

kérdés? Bizottság nem tárgyalta. 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 2019/2020. 

tanévre 10 havi időtartamra Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíjat 

adományoz az alábbi pályázók részére: 
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           NÉV                      SPORTÁG          TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

Bontovics Balázs gyorskorcsolya  40.000  

Bozsó Boglár vízilabda 30.000 

Csapó Ádám vízilabda 30.000 

Csényi Fanni akr.rock n’roll 40.000 

Gál Emma jégkorong 30.000 

Hornyik Anna atlétika 40.000 

Inotai Dóra atlétika 30.000 

Jánosi Lilla atlétika 50.000 

Jánosi Virág kosárlabda 40.000 

Katona Bence kosárlabda 40.000 

Kedves Péter jégkorong 30.000 

Kiss Balázs karate 30.000 

Koós Gréta kardvívás 40.000 

Kuncz Petra kosárlabda 40.000 

Mórocz Boglárka atlétika 40.000 

Paufler Beáta kajak-kenu 40.000 

Pfandler Bence kosárlabda 40.000 

Szűcs Bálint labdarúgás 40.000 

Tóth Orsolya kosárlabda 40.000 

Záhonyi Petra kardvívás 40.000 

 

Határidő: 2019. november 11. , felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 
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121/2019. (IX. 19.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

2019/2020. tanévre 10 havi időtartamra Újbuda 

Önkormányzata Papp László Sportolói 

Ösztöndíjat adományoz az alábbi pályázók 

részére:  

 

           NÉV                      SPORTÁG          TÁMOGATÁS ÖSSZEGE 

Bontovics Balázs gyorskorcsolya  40.000  

Bozsó Boglár vízilabda 30.000 

Csapó Ádám vízilabda 30.000 

Csényi Fanni akr.rock n’roll 40.000 

Gál Emma jégkorong 30.000 

Hornyik Anna atlétika 40.000 

Inotai Dóra atlétika 30.000 

Jánosi Lilla atlétika 50.000 

Jánosi Virág kosárlabda 40.000 

Katona Bence kosárlabda 40.000 

Kedves Péter jégkorong 30.000 

Kiss Balázs karate 30.000 

Koós Gréta kardvívás 40.000 

Kuncz Petra kosárlabda 40.000 

Mórocz Boglárka atlétika 40.000 
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Paufler Beáta kajak-kenu 40.000 

Pfandler Bence kosárlabda 40.000 

Szűcs Bálint labdarúgás 40.000 

Tóth Orsolya kosárlabda 40.000 

Záhonyi Petra kardvívás 40.000 

 

Határidő: 2019. november 11.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: Közszolgáltatási szerződésekkel kapcsolatos 

döntések   

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Itt a Karinthy és Karinthy Kft.-vel, azaz a Színházzal és az 

ARTUS Kortárs Művészeti Egyesülettel való szerződésről, megállapodásunkról van szó. 

Bizottság tárgyalta. Kérdés, valamint a bizottsági körben és a vitában hozzászólás nincs. 

Két határozatról kell dönteni, mehet-e egyben? 

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) jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és a Karinthy és 

Karinthy Kft. közötti határozott idejű Közszolgáltatási szerződés módosítását a határozat 

melléklete szerint; Felhatalmazza a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.  

Határidő: 2019. október 15., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester; 

b) - jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata és az ARTUS 

Kortárs Művészeti Egyesület közötti határozott idejű Közszolgáltatási szerződést a 

határozat melléklete szerint; 

- 1.000.000,- Ft támogatást biztosít a közszolgáltatási szerződésben vállalt 2019. évi 

feladatokhoz a 2019. évi költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási céltartalék soráról 

átcsoportosítással külön soron, a további évek támogatási összegét az Önkormányzat 

mindenkori költségvetésében határozza meg. Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

aláírására. Határidő: 2019. szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 
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122/2019. (IX. 19.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata és a Karinthy és 

Karinthy Kft. közötti határozott idejű 

Közszolgáltatási szerződés módosítását a 

határozat melléklete szerint; 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. 

   

Határidő: 2019. október 15.  

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) - jóváhagyja a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata és az ARTUS Kortárs 

Művészeti Egyesület közötti határozott idejű 

Közszolgáltatási szerződést a határozat 

melléklete szerint; 

- 1.000.000,- Ft támogatást biztosít a 

közszolgáltatási szerződésben vállalt 2019. 

évi feladatokhoz a 2019. évi költségvetés 

8.1.1. Gazdálkodási céltartalék soráról 

átcsoportosítással külön soron, a további évek 

támogatási összegét az Önkormányzat 

mindenkori költségvetésében határozza meg. 

Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. szeptember 30.  

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 
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Dr. Hoffmann Tamás: Ezt is gyorsítottban tárgyaljuk. Hozzászólás nem lévén szavazásra 

teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest 

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

csatlakozik a szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához a határozat melléklete szerinti 

csatlakozási nyilatkozat aláírásával. Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében 

5.400.000 forintot különít el a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Határidő: - 2019. október 2.,               

- a 2020. évi költségvetés elfogadása; felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

123/2019. (IX. 19.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

csatlakozik a szociálisan hátrányos helyzetű 

felsőoktatási hallgatók, illetőleg felsőoktatási 

tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására 

létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi 

fordulójához a határozat melléklete szerinti 

csatlakozási nyilatkozat aláírásával. 

Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésében 

5.400.000 forintot különít el a Bursa Hungarica 

ösztöndíjra. 

  

Határidő: - 2019. október 2. 

                  - a 2020. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Intézményekkel kapcsolatos döntések  

 

 7.1. Együttműködési megállapodás a Korai 

Fejlesztő Központot Támogató 

Alapítvánnyal 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester 
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 7.2. Nyugdíjasok visszafoglalkoztatása 

Előterjesztő: dr. Molnár László 

alpolgármester 

 

 7.3. Intézményvezető illetményének módosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László 

alpolgármester 

 

 7.4. Óvodák számára pedagógiai asszisztens 

státusz biztosítása 

Előterjesztő: dr. Molnár László 

alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Átadom a szót az előterjesztőnek, dr. Molnár László 

alpolgármester úrnak. 

 

Dr. Molnár László: A négy alpontról nagyon röviden. A Korai Fejlesztő Központot 

Támogató Alapítvánnyal tízéves együttműködése van már az Önkormányzatnak, és azt kell 

mondjuk, hogy ez a tíz év bebizonyította azt, hogy ez akkor is egy jó döntés volt, hogy az 

Önkormányzat kiépítette ezt a kapcsolatot. Sajnos, azt kell mondjuk, hogy egyre nagyobb 

szükség van rá, hiszen a 0 és 3, 0 és 5 éves korú gyermekek körében évente több mint 130 

kerületi lakcímű gyermekkel foglalkozik a Korai Fejlesztő Központot Támogató 

Alapítvány. Létjogosultságukat többek között az is bizonyítja, hogy önerőből képesek 

voltak az önkormányzati ingatlanon egy elég jelentős beruházást, bővítést végrehajtani, és 

a Gazdasági Bizottság döntése alapján ennek megfelelően a bérleti szerződésük is 2028-ig 

– ha jól emlékszem – kitolódott. Ezen érvek alapján mindenképp szükségesnek tartjuk, 

hogy fönntartsuk a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal ezt a korábbi 

megállapodást, és egy tízéves együttműködési megállapodást javaslok, hogy írjunk alá.  

A nyugdíjasok visszafoglalkoztatásával kapcsolatban arról kell tudni, hogy a jelenlegi 

szabályok alapján, aki a Kjt. alá tartozik, és nyugdíjasként visszafoglalkoztatnánk, akkor 

vagy a nyugdíját veszi föl vagy pedig a fizetését. Ugyanakkor ezzel az előterjesztéssel 

most megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a Munka Törvénykönyve szerint lehessen 

foglalkoztatni ezekben az intézményekben, mind a köznevelési, mind a szociális 

intézményekre vonatkozóan, a technikai dolgozókra épp úgy, mint a szakdolgozókra. 

Bízunk abban, hogy ezzel a döntéssel az intézmények élni fognak, élni tudnak, és találnak 

még azért a nyugdíjas munkavállalók között olyat, akik jó szívvel el tudják vállalni a 

munkát, illetve az intézményvezetők jó szívvel rájuk tudják testálni ezeket a munkákat. 

Az óvodai pedagógiai asszisztensekkel kapcsolatban az a javaslatunk, hogy jelenleg három 

helyszínen további pedagógiai asszisztenseket állítsunk be. Ez egyrészről azért szükséges, 

mert vagy a csoportlétszám olyan magas, hiszen az óvodák iránt akkora az igény, és csak 

nagyon magas csoportlétszámmal tudtuk elindítani a csoportokat, vagy pedig a sajátos 

nevelési igényű gyermekek magas száma indokolja azt, hogy további pedagógiai 

asszisztenseket állítsunk be. Arra is emlékeznek képviselőtársaim, hogy tavaly októberben 
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készült el az óvodapedagógusokról az a szociológiai felmérés, amely azt kutatja, arra 

keresett válaszokat, hogy az óvodapedagógusokat miként lehet megtartani, illetve vonzani 

a kerületbe. Ennek az első lépése volt az újbudai pótléknak a bevezetése. Ezek további 

lépések, akár a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása, akár a pedagógiai asszisztenseknek a 

további bővítése, ezek mind arra irányulnak, azok felé lépések, hogy megkönnyítsük az 

óvodapedagógusok mindennapi nehézségeit, és bízunk abban, hogy ezek mind-mind 

segíteni fogják az óvodáknak a munkáit. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

fogadják el az előterjesztést.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kérdés van-e a napirendi ponthoz? Hintsch György frakcióvezető 

úrnak adom meg a szót először. 

 

Hintsch György: Én alapvetően egy pozitív embernek tartom magamat, úgyhogy nem 

szeretném, hogy az utolsó testületi ülés úgy teljen el, hogy csak negatív vagy kritikai 

észrevételeket mondok, bár Polgármester úr ad hozzá elég alapot, viszont ez az 

előterjesztés vagy ezek az előterjesztések nagyon jók, különösen ez a nyugdíjasok 

visszafoglalkoztatására vonatkozó ötlet vagy javaslat. Úgyhogy mindenképpen támogatjuk 

ezt és jó ötletnek tartjuk.  

 

Budai Miklós: Én a nyugdíjasok visszafoglalkoztatása kapcsán kérdezném, hogy csak a 

saját jogú nyugdíjasok dolgozhatnak vissza, vagy esetleg egyéb nyugdíjban lévők is, 

valamilyen módon leszázalékolt, de oktatni vagy bármit tud ilyen vonatkozásban.  

 

Gajárszki Áron: Én is nagyon üdvözlöm ezt az előterjesztést, pont van egy óvodáskorú 

gyerkőcöm, és ennek kapcsán láttam, hogy tényleg elég nehéz helyzetben vannak az 

óvodák, tehát mi hordjuk be a gyümölcsöt, mert nincs elég dadus, és én azt gondolom, 

hogy az mindenképp példaértékű, bár elég sok kritikát kapott Alpolgármester úr a ciklus 

során, de az, ahogy ezt a helyzetet próbálják vagy próbálták folyamatosan megoldani, és én 

azt gondolom, hogy a kreativitásukat mutatja ez az előterjesztés, és én ennek 

mindenképpen örülök, és nagyra értékelem, hogy egy ilyen előterjesztés bekerülhetett a 

Testület elé.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: A kérdések körét lezárom és Alpolgármester úrnak adom meg a 

szót.  

 

Dr. Molnár László: Igazából csak egy kérdés hangzott el Budai képviselő úrtól. Igen, 

egyéb mindenféle nyugdíjas visszafoglalkoztatása lehetséges. Természetesen, hogyha az 

egyéb szabályzóknak megfelelnek. De bárkire vonatkozik, igen.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Bizottsági vélemény és hozzászólás nem lévén szavazás 

következik. Külön szavazunk az egyes napirendi pontokról. 

Szavazásra teszem fel a napirendi pont 7.1. alpontjának előterjesztés szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Korai Fejlesztő Központot Támogató 

Alapítvánnyal a korai fejlesztésben részesülő XI. kerületi gyermekek ellátására 2020. 
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január 1. napjától kezdődően 2029. december 31. napjáig együttműködési megállapodást 

köt a határozat melléklete szerint, a fedezetet biztosítja az Önkormányzat éves 

költségvetéseiben. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 

2020. január 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

124/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a Korai 

Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal a 

korai fejlesztésben részesülő XI. kerületi 

gyermekek ellátására 2020. január 1. napjától 

kezdődően 2029. december 31. napjáig 

együttműködési megállapodást köt a határozat 

melléklete szerint, a fedezetet biztosítja az 

Önkormányzat éves költségvetéseiben. 

Felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

  

Határidő: 2020. január 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 7.2. alpontjának 

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

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

jétől 

a) az Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1.),  

b) a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Lecke u. 15-19.),  

c) az Észak-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.),  

d) a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.),  

e) a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, 

Neszmélyi u. 22-24.),  

f) a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b.),  

g) a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka Gábor u. 4/b.),  

h) a Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.),  

i) az Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-48.), 

j) az Újbudai Humán Szolgáltató Központ (1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d.),  

k) az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó utca 7.), 

l) az Újbudai Szociális Szolgálat (1119 Budapest, Keveháza utca 6.) és 



27 
 

 
 

  

m) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.)   

vonatkozásában, amennyiben kétszeri sikertelen pályáztatással sem sikerült az adott 

státuszt betölteni, a saját jogú nyugdíjas dolgozók nyugdíj melletti, a Munka 

Törvénykönyve szerinti munkaszerződéssel történő foglalkoztatásához a fenntartói 

hozzájárulást megadja. A munkavállaló Mt. szerinti alkalmazása során a Kjt.-nek a 

besorolásra és a bértáblára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Ezzel egyidőben az 

intézmények módosító okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát jóváhagyja.   

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a dokumentumok 

aláírására. Határidő: 2019. október 1., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

125/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. október 1-jétől 

a) az Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest, 

Ezüstfenyő tér 1.),  

b) a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, 

Lecke u. 15-19.),  

c) az Észak-Kelenföldi Óvoda (1119 

Budapest, Tétényi út 46-48.),  

d) a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in 

Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u. 

11.),  

e) a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten 

in Kelenvölgy-Őrmező (1112 Budapest, 

Neszmélyi u. 22-24.),  

f) a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, 

Bogdánfy u. 1/b.),  

g) a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, Dayka 

Gábor u. 4/b.),  

h) a Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, 

Badacsonyi u. 20-22.),  

i) az Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 

Budapest, Tétényi út 46-48.), 

j) az Újbudai Humán Szolgáltató Központ 

(1117 Budapest, Bogdánfy utca 7/d.),  

k) az Újbudai Idősek Háza (1115 Budapest, 

Fraknó utca 7.), 
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l) az Újbudai Szociális Szolgálat (1119 

Budapest, Keveháza utca 6.) és 

m) a Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (1116 

Budapest, Bükköny utca 2-4.)   

vonatkozásában, amennyiben kétszeri 

sikertelen pályáztatással sem sikerült az adott 

státuszt betölteni, a saját jogú nyugdíjas 

dolgozók nyugdíj melletti, a Munka 

Törvénykönyve szerinti munkaszerződéssel 

történő foglalkoztatásához a fenntartói 

hozzájárulást megadja. A munkavállaló Mt. 

szerinti alkalmazása során a Kjt.-nek a 

besorolásra és a bértáblára vonatkozó 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Ezzel egyidőben az intézmények módosító 

okiratát és egységes szerkezetbe foglalt alapító 

okiratát jóváhagyja.   

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és a dokumentumok 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 1. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 7.3. alpontjának 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Láng Hanna 

(Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező, 1112 Budapest, 

Neszmélyi u. 22-24.) pedagógus besorolását  Pedagógus I. fokozatról Pedagógus II. 

fokozatra jóváhagyja, és 2019. március 1-jével visszamenőleg illetményét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

Garantált illetmény                    365.400 Ft 

Újbudai pótlék                   30.000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                60.000 Ft 

Intézményvezetői  pótlék             81.200 Ft 

Illetmény összesen:                    536.600 Ft 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2019. szeptember 

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

következik. 

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

javaslatot. 
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126/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

Láng Hanna (Kelenvölgy - Őrmezei 

Óvoda - Kindergarten in Kelenvölgy-

Őrmező, 1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-

24.) pedagógus besorolását  Pedagógus I. 

fokozatról Pedagógus II. fokozatra 

jóváhagyja, és 2019. március 1-jével 

visszamenőleg illetményét az alábbiak 

szerint állapítja meg: 

 

Garantált illetmény                    365.400 Ft 

Újbudai pótlék                             30.000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                60.000 Ft 

Intézményvezetői  pótlék             81.200 Ft 

Illetmény összesen:                    536.600 Ft 
  

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 
 

Határidő: 2019. szeptember 20. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 7.4. alpontjának 

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

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

jétől a Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22.), a Gazdagréti 

Óvoda-Kindergarten in Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.) és a Lágymányosi 

Óvoda (1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b). engedélyezett álláshelyeinek számát 1-1 fő 

pedagógiai asszisztenssel megemeli. A státuszok betöltéséhez szükséges anyagi fedezetet 

2019. október-november hónapokra az intézmények költségvetése biztosítja. A 

továbbiakban a státuszbővítés anyagi fedezete a mindenkori intézményi költségvetésben 

kerül tervezésre. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 

2019. szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

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

javaslatot. 
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127/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 2019. 

október 1-jétől a Szentimrevárosi Óvoda (1113 

Budapest, Badacsonyi u. 20-22.), a Gazdagréti 

Óvoda-Kindergarten in Gazdagrét (1118 

Budapest, Csíkihegyek u. 11.) és a 

Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, 

Bogdánfy u. 1/b). engedélyezett álláshelyeinek 

számát 1-1 fő pedagógiai asszisztenssel 

megemeli. 

A státuszok betöltéséhez szükséges anyagi 

fedezetet 2019. október-november hónapokra 

az intézmények költségvetése biztosítja. A 

továbbiakban a státuszbővítés anyagi fedezete a 

mindenkori intézményi költségvetésben kerül 

tervezésre.  

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

  

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: Alapítványok támogatása 

Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez a Szívem Csücske Alapítvány és a Boldogságban Felcseperedni 

Alapítványnak támogatásáról szól. Ehhez van-e kérdés? Bizottság megtárgyalta. Kérdés, 

valamint a bizottsági körben és a vitában hozzászólás nincs. Tudunk-e egyben szavazni a 

két határozatról? 

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) 287.240,- Ft támogatást nyújt a Szívem Csücske Alapítvány (1116 Budapest, Hunyadi 

Mátyás utca 35.) részére – utófinanszírozással – a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni 

ellátását szolgáló eszközök beszerzésére a 2019. évi költségvetés 1.7.25. Bölcsődei 
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férőhely biztosítása pályázat kiadási előirányzat terhére. Felkéri a Polgármestert a 

támogatási szerződés aláírására. Határidő: 2019. október 15., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester; 

b) 300.000,- Ft támogatást nyújt a Boldogságban Felcseperedni Alapítvány (1025 

Budapest, Kavics utca 3. 2/1.) részére – utófinanszírozással – a 0-3 éves korú gyermekek 

napközbeni ellátását szolgáló eszközök beszerzésére a 2019. évi költségvetés 1.7.25. 

Bölcsődei férőhely biztosítása pályázat kiadási előirányzat terhére. Felkéri a Polgármestert 

a támogatási szerződés aláírására. Határidő: 2019. október 15., felelős: dr. Hoffmann 

Tamás polgármester”- Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

128/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) 287.240,- Ft támogatást nyújt a Szívem 

Csücske Alapítvány (1116 Budapest, Hunyadi 

Mátyás utca 35.) részére – utófinanszírozással 

– a 0-3 éves korú gyermekek napközbeni 

ellátását szolgáló eszközök beszerzésére a 

2019. évi költségvetés 1.7.25. Bölcsődei 

férőhely biztosítása pályázat kiadási 

előirányzat terhére. 

Felkéri a Polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2019. október 15. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) 300.000,- Ft támogatást nyújt a Boldogságban 

Felcseperedni Alapítvány (1025 Budapest, 

Kavics utca 3. 2/1.) részére –

  utófinanszírozással – a 0-3 éves korú 

gyermekek napközbeni ellátását szolgáló 

eszközök beszerzésére a 2019. évi 

költségvetés 1.7.25. Bölcsődei férőhely 

biztosítása pályázat kiadási előirányzat 

terhére. 
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Felkéri a Polgármestert a támogatási 

szerződés aláírására.  

 

Határidő: 2019. október 15. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Javaslattétel gyógyszertár létesítésére vonatkozó 

pályázat kiírására 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: A Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta, és nem 

három, hanem négy új gyógyszertár létesítését javasolja. Ehhez van-e hozzászólás 

frakciónként? Merthogy gyorsított.  

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot 

a Szociális és Egészségügyi Bizottság által javasolt módosítással a következők szerint: 

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

hogy a 2006. évi XCVIII. törvény 49. és 49/A. §-a alapján kezdeményezi négy új 

közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat kiírását az Országos 

Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézetnél. Határidő: 2019. október 31., 

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

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

javaslatot. 

 

129/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

2006. évi XCVIII. törvény 49. és 49/A. §-a 

alapján kezdeményezi négy új közforgalmú 

gyógyszertár létesítésére irányuló pályázat 

kiírását az Országos Gyógyszerészeti és 

Élelmezés-egészségügyi Intézetnél.  

         Határidő: 2019. október 31. 

Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

……………………………………… 
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A NAPIREND 10./ PONTJA: Budapest XI., Ménesi út 16. szám alatti 4964/1 

hrsz.-ú ingatlan forgalomképességének átminősítése 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ez a volt Habilitációs Intézet, és ennek a célja az, hogy nem 

eladásra, hanem majd a jövőben bérletre adja ki az Önkormányzat. Alapvetően a környék 

adottságainak megfelelően valamilyenfajta kulturális célú pályázatról szeretnénk majd, mi 

azt szeretnénk, hogy ez legyen a használata. Ahhoz, hogy egyáltalán béreltetni lehessen, 

ahhoz kell ezt a döntést meghozni. Tehát eladásról nincs szó. Kérdés van-e? A Gazdasági 

Bizottság tárgyalta egyébként a napirendi pontot. Bizottsági vélemény nem lévén Hintsch 

György frakcióvezető úr szólhat a vitában. 

 

Hintsch György: Nagyon bízom Polgármester úrban, hogy ezt tényleg bérbe fogják adni, 

de ebből a határozati javaslatból nem ez derül ki. Mert a határozati javaslatból az derül ki, 

hogy forgalomképes üzleti vagyoni körbe sorolják. Ebből bármi lehet. Tudja, az írott 

szónak van jelentősége a politikában, meg az államigazgatásban. Ön azt mondja, hogy 

bérbe fogjuk adni, én meg azt feltételezem, hogy esetleg meg el akarják adni. Tehát ez egy 

feloldhatatlannak tűnő ellentét.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kettőnk között az a különbség, hogy én igazat szoktam mondani.  

 

Hintsch György: Oké, köszi. Tehát én azt gondolom, hogy vagy legyen precízen 

megfogalmazva, és legyen megfogalmazva az, hogy mik a szándékok, hogy akarják bérbe 

adni, milyen célra akarják bérbe adni, ez ne csak egy felszólalásban legyen, hanem valahol 

ez legyen olvasható. És szerintem a ciklus utolsó ülésén egy ilyen értékes ingatlannak az 

üzleti vagyoni körbe sorolását szerintem nem célszerű, nem etikus – ennél erősebb 

szavakat is tudnék mondani – hozni, úgyhogy vagy a) legyen valami írásos előterjesztés 

arról, hogy pontosan mi a szándék és milyen célra akarják… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Vérszerződés jó lesz? 

 

Hintsch György: … hát, azt ne...  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Esküszöm. 

 

Hintsch György: … – esküdözni máshol kell – mire fogják bérbe adni, vagy pedig a 

következő ülésen már a következő Testület döntsön ebben, én azt javasolnám.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Mondom még egyszer, pont ezért kezdtem azzal a mondandómat, 

amivel kezdtem, esetleg visszahallgatható, esetleg az interneten követhető, ha éppen nem 

vették fel, bár most már nem szokták fölvenni. De elmondhatom lassan is. Ki volt, melyik 

nagybecsű politikus mondta ezt, hogy szép lassan mondom, jó? Bérbeadáshoz, kulturális 
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célra. De majd Büki László igazgató úr elmondja, hogy egyébként miért ez a formula az, 

amit választottunk.  

 

Büki László: Az, hogy ezt az ingatlant hasznosítani lehessen, ezért az ingatlan minősítését 

kell nekünk így megváltoztatni. Tehát vannak a forgalomképtelen ingatlanok, mint nyilván 

a közterület, ami egyáltalán nem adható el, hasznosítható semmilyen módon, mert olyan 

jellegű, hogy ott semmilyen egyéb hasznosítás nem valósítható meg. A másik a 

korlátozottan forgalomképes, ami alapvetően az intézményi ingatlanokat jelenti, és van a 

forgalomképes üzleti vagyon, ezt a nemzeti vagyonról szóló törvény így fogalmazza meg. 

És ahhoz, hogy ezt az ingatlant bérbeadás útján tudjuk hasznosítani, előtte szükséges 

gyakorlatilag ennek a jogi státuszának a megváltoztatása, és ez képviselő-testületi 

hatáskörbe tartozik. Nyilván utána a pályázatnak a kiírása az pedig a Gazdasági Bizottság 

hatáskörébe tartozik, és oda kerül majd előterjesztésre, és ott le lesz írva gyakorlatilag 

minden olyan feltétel, ami szükséges ahhoz, hogy a Polgármester úr által elmondottak 

szerint kerüljön hasznosításra ez az ingatlan, tehát bérbeadás útján, kulturális célra. 

 

Görög András: Tegnap bizottsági ülésen is volt róla szó. Azt a példát hoztam föl, hogy 

adtunk mi már bérbe volt iskolát, volt óvodát, iskolarészt anélkül, hogy egyébként át lett 

volna minősítve. Bizottsági ülésen kiderült, hogy nem kell ahhoz átminősíteni, hogy bérbe 

tudjuk adni. Valóban, a Gazdasági Bizottságnak nincs ehhez jogköre, viszont testületi 

jogkörben bérbe lehet adni olyat is, ami egyébként nincsen átminősítve, hiszen erre már 

volt többször is példa. Tehát a sima bérbeadáshoz nincs szükség az átminősítésre, ez derült 

ki tegnap a Gazdasági Bizottság ülésén. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Akkor a vitát lezárom. Tehát bérbeadás lesz kulturális célra, még 

egyszer mondom. Eszerint fogunk dönteni. 

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

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

hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése alapján 

nemzeti vagyonelemnek minősülő Budapest XI. kerület, Ménesi út 16. szám alatti 4964/1 

hrsz.-ú ingatlant a korlátozottan forgalomképes vagyoni körből forgalomképes (üzleti) 

vagyoni körbe sorolja át. Határidő: 2019. szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

130/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

15 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 

CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése 
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alapján nemzeti vagyonelemnek minősülő 

Budapest XI. kerület, Ménesi út 16. szám 

alatti 4964/1 hrsz.-ú ingatlant a 

korlátozottan forgalomképes vagyoni 

körből forgalomképes (üzleti) vagyoni 

körbe sorolja át. 

   

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Budapest XI., Kemenes utca 1. – Kelenhegyi út 2. – 

Szent Gellért tér 2. szám alatti saroktelek (Gellért 

Szálló) üzletrész adásvételi szerződés kapcsán 

elővásárlási jognyilatkozat tétele 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ehhez van-e kérdés? 

 

Gajárszki Áron: Engem csak az érdekelne, hogy ilyenkor nem lehet kérni valamit azért, 

hogy lemondunk az elővásárlási jogról? Elnézést, én nem vagyok egy ilyen 

ingatlanügyekben járatos ember? Itt azért egy elég nagy ügyletről van szó, így bármit, 

mondjuk a környéknek a rendben tartását tíz évre.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Az adásvétel az egy jogügylet. 

 

Gajárszki Áron: Nyilván. De hogyha mondjuk valaki nem tudja megvenni ezt a szállót, és 

nem tud beleinvesztálni, akkor… Tehát ugyanúgy, ahogy településrendezési szerződést is 

szoktunk kötni, hogyha valaki… 

 

Dr. Hoffmann Tamás: De ez egy konkrét jogügyletről szól, nem lehet ehhez hozzácsapni 

semmit. 

 

Gajárszki Áron: Ez egy felvetés volt.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Erre nem a válasz, mert ezt így ilyen módon nem lehet összekötni 

semmivel, itt erről kell nyilatkozni.  

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 Danubius Hotels Zrt. és a Danubius Zrt. 

„Eladók” részéről biztosított elővásárlási jog tekintetében a Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata elővásárlási jogával nem kíván élni a DOME Kft. üzletrészének 
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100%-a elidegenítése vonatkozásában 27.000.000 EUR vételáron, mely a Budapest XI. 

ker. 5460/0/A/2 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos. Felhatalmazza a Polgármestert a 

jognyilatkozat aláírására. Határidő: 2019. szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

131/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

Danubius Hotels Zrt. és a Danubius Zrt. 

„Eladók” részéről biztosított elővásárlási 

jog tekintetében a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata 

elővásárlási jogával nem kíván élni a 

DOME Kft. üzletrészének 100%-a 

elidegenítése vonatkozásában 27.000.000 

EUR vételáron, mely a Budapest XI. ker. 

5460/0/A/2 hrsz.-ú ingatlannal 

kapcsolatos. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

jognyilatkozat aláírására. 

   

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: Budapest XI. ker. Kamaraerdei út 12-14. szám alatt 

működő Ifjúsági Park használatba adási, 

üzemeltetési és közhasznú szerződésének 

módosítása  

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Gyorsítottban tárgyaljuk. Gazdasági Bizottság megtárgyalta.  

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 Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú Kft. és a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata között fennálló, 
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a) 2003. november 21. és 2010. szeptember 22. napján kelt „Használatba adási és 

üzemeltetési szerződés”-t további 4 év és 40 nappal, azaz 2026. december 31. napjáig 

meghosszabbítja, amennyiben a Kft. az Ifjúsági Park mellett elhelyezkedő lakóépület és 

gazdasági épületek bontása, a bontáskor keletkező veszélyes hulladékok elszállítása, a föld 

alatti műtárgyak megszüntetése, a területrész parkhoz történő hozzácsatolása kerítés 

megépítésével, tereprendezése és zöldnövényzettel történő beültetése, vendégház bontása, 

műfüves futballpálya bontása-újraépítése, szabadtéri medencék gépészetének felújítása, 

kosárlabdapálya felújítása munkálatait (mely munkavégzések részletes leírását a BUDA-

HOLD Kft 2019. szeptember 10-én készített költségvetési ajánlata tartalmazza) saját 

költségviselésben legkésőbb 2020. június 15. napjáig elvégzi, 

b) a 1999-ben kelt, 2003. november 21-én, 2005. június 17-én, 2011. április 27-én és 2012. 

december 21-én módosított közhasznú szerződést 2026. december 31-ig meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződések aláírására. Határidő: 2019. 

október 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

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

javaslatot. 

 

132/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Kamaraerdei Ifjúsági Park Nonprofit 

Közhasznú Kft. és a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata között 

fennálló, 

a)  2003. november 21. és 2010. szeptember 

22. napján kelt „Használatba adási és 

üzemeltetési szerződés”-t további 4 év és 40 

nappal, azaz 2026. december 31. napjáig 

meghosszabbítja, amennyiben a Kft. az 

Ifjúsági Park mellett elhelyezkedő lakóépület 

és gazdasági épületek bontása, a bontáskor 

keletkező veszélyes hulladékok elszállítása, a 

föld alatti műtárgyak megszüntetése, a 

területrész parkhoz történő hozzácsatolása 

kerítés megépítésével, tereprendezése és 

zöldnövényzettel történő beültetése, 

vendégház bontása, műfüves futballpálya 

bontása-újraépítése, szabadtéri medencék 

gépészetének felújítása, kosárlabdapálya 

felújítása munkálatait (mely munkavégzések 
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részletes leírását a BUDA-HOLD Kft 2019. 

szeptember 10-én készített költségvetési 

ajánlata tartalmazza) saját költségviselésben 

legkésőbb 2020. június 15. napjáig elvégzi, 

 b)  a 1999-ben kelt, 2003. november 21-én, 

2005. június 17-én, 2011. április 27-én és 

2012. december 21-én módosított közhasznú 

szerződést 2026. december 31-ig 

meghosszabbítja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított 

szerződések aláírására. 

  

Határidő: 2019. október 30.         

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 

hrsz.-ú ingatlan elidegenítése a Nem Adom Fel 

Alapítvány részére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Itt előterjesztői módosítást kellene majd megszavaznunk. A 

Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság megtárgyalta. Van-e kérdés 

hozzá. Pontosítás történt a jogászok által.  

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztői módosítás szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

1. a Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlant – a 2012. 

június 28. napján megkötött, külön tulajdonú felépítmény létesítéséről és földhasználati jog 

alapításáról szóló szerződés II.3. pontjában foglaltak figyelembevételével – értékesíti a 

Nem Adom Fel Alapítvány részére bruttó 89.100.000,- Ft vételáron, az alábbi feltételekkel:   

- A vételárat egy összegben készpénzben vagy banki átutalással az adásvételi szerződés 

hatálybalépését követő 15 napon belül kell megfizeti. - Az Önkormányzat ajánlatát – 

amely határidőn belül szükséges a szerződés megkötése – 2019. szeptember 30.  napig 

tartja fenn. - Amennyiben az adásvételi szerződés hatálybalépését követő 10 éven belül a 

telekingatlant a Nem Adom Fel Alapítvány értékesíti, Újbuda Önkormányzata részére az 

eredeti eladási áron (bruttó 89.100.000,- Ft) visszavásárlási jogot kell biztosítani; 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nem Adom Fel Alapítvánnyal 2012. június 28. napján a külön 

tulajdonú felépítmény létesítéséről és földhasználati jog alapításáról címmel megkötött 

szerződés a Budapest XI., Mikes Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlan vételárának az 

Önkormányzat számláján történő jóváírás napjával megszüntetésre kerül, amellyel 

egyidejűleg 2019. január 1. napjától a szerződés megkötésének napjáig esedékes 50,- 
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Ft/m2/hó, összesen 754.200,- Ft földhasználati díj megfizetésére köteles. Felhatalmazza a 

Polgármestert az adásvételi szerződés megkötésére. Ezzel egyidejűleg a 91/2019. (VI. 13.) 

XI.ÖK határozatát hatályon kívül helyezi. Határidő: 2019. október 31., Felelős: dr. 

Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

133/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy 

1. a Budapest XI. kerület, Mikes Kelemen 

utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlant – a 2012. 

június 28. napján megkötött, külön tulajdonú 

felépítmény létesítéséről és földhasználati jog 

alapításáról szóló szerződés II.3. pontjában 

foglaltak figyelembevételével – értékesíti a 

Nem Adom Fel Alapítvány részére bruttó 

89.100.000,- Ft vételáron, az alábbi 

feltételekkel:   

- A vételárat egy összegben készpénzben 

vagy banki átutalással az adásvételi szerződés 

hatálybalépését követő 15 napon belül kell 

megfizeti. 

- Az Önkormányzat ajánlatát – amely 

határidőn belül szükséges a szerződés 

megkötése – 2019. szeptember 30.  napig 

tartja fenn. 

- Amennyiben az adásvételi szerződés 

hatálybalépését követő 10 éven belül a 

telekingatlant a Nem Adom Fel Alapítvány 

értékesíti, Újbuda Önkormányzata részére az 

eredeti eladási áron (bruttó 89.100.000,- Ft) 

visszavásárlási jogot kell biztosítani; 

2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nem Adom Fel 

Alapítvánnyal 2012. június 28. napján a 

külön tulajdonú felépítmény létesítéséről és 

földhasználati jog alapításáról címmel 

megkötött szerződés a Budapest XI., Mikes 

Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú telekingatlan 

vételárának az Önkormányzat számláján 

történő jóváírás napjával megszüntetésre 
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kerül, amellyel egyidejűleg 2019. január 1. 

napjától a szerződés megkötésének napjáig 

esedékes 50,- Ft/m2/hó, összesen 754.200,- Ft 

földhasználati díj megfizetésére köteles.  

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 

szerződés megkötésére. 

Ezzel egyidejűleg a 91/2019. (VI. 13.) XI.ÖK 

határozatát hatályon kívül helyezi. 

  

Határidő: 2019. október 31.         

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 14./ PONTJA: Térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétel a 

BudaPart ingatlanfejlesztés kapcsán 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Két bizottság megtárgyalta. Előterjesztői módosításról kell 

szavaznunk, ami 1. és 2. ütemre bontja ezt a szintén jogügyletet. Ehhez van-e kérdés? 

 

Budai Miklós: Akkor az, ami a Bizottság ülésén elhangzott, annak a pontosítása jön be, 

ugye?  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Igen. 

 

Budai Miklós: Jó, köszönöm. 

 

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

előterjesztői módosítás szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest 

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

térítésmentesen tulajdonába veszi a Budapest XI. kerület belterület 4042/113 helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott ingatlanon a Kopaszi Gát Kft., mint a BudaPart Projekt 

beruházója által közcélú fejlesztésként megvalósított, és a határozat mellékletét képező 

táblázatban részletezett vagyonelemeket.  

A közcélú fejlesztésben érintett és átvételre kerülő eszközök nyilvántartási értéke összesen 

876 669 737 Ft.  Az I. ütemterv szerinti vagyonelemek értéke 714 995 291 Ft, a II. 

ütemterv szerinti vagyonelemek értéke 161 674 446 Ft. A vagyonelemek két ütemben, a 

sikeres műszaki átadás-átvétel után, a szükséges engedélyek birtokában az Önkormányzat 

tulajdonába és üzemeltetésébe kerülnek. Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó 

átadás-átvételi és szolgalmi jog alapításáról szóló megállapodások aláírására. Határidő: 

2019. december 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

134/2019. (IX. 19.) XI. ÖK határozat 
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

  

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy 

térítésmentesen tulajdonába veszi a Budapest 

XI. kerület belterület 4042/113 helyrajzi szám 

alatt nyilvántartott ingatlanon a Kopaszi Gát 

Kft., mint a BudaPart Projekt beruházója által 

közcélú fejlesztésként megvalósított, és a 

határozat mellékletét képező táblázatban 

részletezett vagyonelemeket.  

A közcélú fejlesztésben érintett és átvételre 

kerülő eszközök nyilvántartási értéke összesen 

876 669 737 Ft.  

Az I. ütemterv szerinti vagyonelemek értéke 

714 995 291 Ft, a II. ütemterv szerinti 

vagyonelemek értéke 161 674 446 Ft. 

A vagyonelemek két ütemben, a sikeres 

műszaki átadás-átvétel után, a szükséges 

engedélyek birtokában az Önkormányzat 

tulajdonába és üzemeltetésébe kerülnek. 

Felhatalmazza a Polgármestert a vonatkozó 

átadás-átvételi és szolgalmi jog alapításáról 

szóló megállapodások aláírására.  

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 15./ PONTJA: Elektromos közcélú hálózat térítésmentes átadása 

az ELMŰ részére 

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 fővárosi kerületi belterületi 
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szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása érdekében végzett, az 

ELMŰ által üzemeltetett 0,4 kV-os és 10 kV-os  korábbi hálózati eszköz helyébe lépő 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata beruházásában épülő közcélú 

hálózatot az előzetesen megállapított nettó 29.700.000,- forint + ÁFA összeg erejéig térítés 

nélküli átadás formájában  az ELMŰ tulajdonába adja. Felhatalmazza a Polgármestert a 

TMA/IF-4468/2019 számú megállapodás aláírására. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a szükséges saját forrást a 2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

Határidő: 2019. október 1., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

135/2019. (IX. 19.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy a fővárosi kerületi 

belterületi szilárd burkolat nélküli utak 

szilárd burkolattal történő ellátása 

érdekében végzett, az ELMŰ által 

üzemeltetett 0,4 kV-os és 10 kV-

os  korábbi hálózati eszköz helyébe lépő 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata beruházásában épülő 

közcélú hálózatot az előzetesen 

megállapított nettó 29.700.000,- forint + 

ÁFA összeg erejéig térítés nélküli átadás 

formájában  az ELMŰ tulajdonába adja.  

Felhatalmazza a Polgármestert a TMA/IF-

4468/2019 számú megállapodás aláírására. 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata a szükséges saját forrást a 

2019. évi költségvetés terhére biztosítja. 

   

Határidő: 2019. október 1. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 16./ PONTJA: Klímavészhelyzet kihirdetése 

Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő 
 

 

Gajárszki Áron: Igyekszem rövid lenni, mert elég sok minden benne van az 

előterjesztésben, sőt azt gondolom, talán túl sok minden is, de nem tudtam magam 

visszafogni, és úgy gondoltam, hogy minél több információt osztok meg Önökkel, annál 

jobb esély van arra, hogy ezt az előterjesztést esetleg megszavazzák. Én a ciklus második 

felében örömmel vettem észre, hogy az értelmiségi képviselőknek a többségével már nincs 

köztünk vita a klímaváltozás tényéről. Igazából amiben vitatkozunk, az az, hogy mennyire 

sürgető a helyzet. Itt van egy nyilván konzervatív, illetve hatalmon levő attitűd, akár a 

frakcióvezető úrban, illetve a többi konzervatív képviselőben, hogy igazság szerint minden 

jól van, ahogy van, és meghozunk egy csomó döntést, felelős döntéseket, csatlakozunk 

különböző kezdeményezésekhez, és majd ezzel el is van sikálva a dolog, tehát ők 

megoldják, a tudósok vagy a szakértők, kidolgoznak programokat stb. Most ugye amit én 

vitatnék, az egyrészt az 5. mellékletben benne van, hogy nagyon sok ilyen klímaszakértő, 

klímatudós és hivatásos aggódó abból él, hogy klímakonferenciákra jár adott esetben 

repülővel, és pont ezért kicsit a saját vakfoltjuk a saját szakmájuk, és hogyha azzal 

kapcsolatos tényeket találnak, ami adott esetben az embereket sokkolná vagy lesújtaná, azt 

inkább nem hozzák nyilvánosságra, vagy finomítják. És ez sajnos, a legmagasabb szinten, 

tehát az IPPC-s tanulmányuknál is megjelenik, és pont ezért javaslom egy független 

tanulmány elolvasását, ami az 5. mellékletben van benne. Most Greta Thunberget nem 

szeretném idehozni, mert nyilván végtelen számú összeesküvés-elmélet van egy svéd 

diáklánnyal kapcsolatban, ami már napvilágot látott, úgyhogy szerintem meddő vitát nem 

akarok megnyitni. De ami a lényeg, az az, hogy sokkal kevesebb időnk van a legtöbb 

független tudós feltételezése szerint, mint amennyit mi gondolunk, és ezért javaslom azt, 

hogy mi hirdessünk klímavészhelyzetet Magyarországon elsőként a települések közül, ezer 

másik településhez, országhoz, adott esetben Argentínához vagy éppen Ausztráliához 

kapcsolódva, és kezdjük meg helyben a felkészülést, ami azt jelenti, hogy a lakosságot 

vonjuk be ezekbe a döntésekbe, beszélgessünk velük, és informáljuk őket minél 

részletesebben, hogy ne legyen nekik mondjuk egy sokkhatás, amikor egy ilyen bibliai 

mértékű viharral szembesülnek egy nyári napon. Nyilván voltak eddig is nyári viharok, de 

az tisztán látszik a híradásokból, hogyha a júliusi híreket megnézzük, tehát az, hogy a 

Chalkidiki-félszigeten is turisták halnak meg nyáron, azért ez nem egy gyakori jelenség, 

hogy természeti jelenségek miatt fordulnának ilyenek elő. Tehát folyamatosan lehet 

naprakészen követni ezeket. Egyébként jó szívvel ajánlom még a Zöld Index oldalnak vagy 

csoportnak a követését, most egyébként is van egy ilyen kezdeményezés, hogy 

kétszázötven médium folyamatosan napirenden tartja ezt a témát. Úgyhogy ami az előnye 

lehet ennek a határozati javaslatnak, amit most elfogadunk, ha Önök is megszavazzák, az 

egyszerűen az, hogy kicsit ilyen gyorsreagálásúvá válik, vagy gyorsabb reagálásúvá válik a 

kerületünk. Ezzel úgymond utat tudunk mutatni más magyarországi településeknek. Ha 

leszavazzuk, akkor azt gondoljuk, hogy majd ezt megoldják mások helyettünk, a szakértők 

mindent jól tudnak, és nincsen szükség egyéni kezdeményezésekre. Én azt gondolom, hogy 

Önök nem azért lettek politikusok, mert azt gondolják, hogy nem kell időnként változtatni 

akár a rendszeren, akár egyáltalán a döntéshozóknak a gondolkodásán, hiszen Önök is 
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ellenzékből indultak. Én most itt annyit kérnék, hogy mivel annyira kritikus a helyzet, ezért 

a következő években, igazából ez már a következő ciklusnak lesz a munkája, tehát nekünk 

ez anyagi áldozathozatallal nem jár, csak hogy egyáltalán, a következő ciklusra egy ilyen 

előzetes kötelezettségvállalás, hogy igen, vészhelyzet van, és ezzel bizony elég komolyan 

kell foglalkozni. Én azt gondolom, hogy nem mellékes, de még ennek politikai haszna is 

lenne az Önök részére, de nyilván ezt majd mérlegre teszik szintén. 

 

Barabás Richárd: Nagyon jó szívvel üdvözlöm Gajárszki képviselő úrnak az 

előterjesztését, és meglepődtem egyébként, hogy a kormánypárti többség napirendre vette, 

ez a ritka pozitív meglepetések közé tartozik egyébként, pláne annak tükrében, hogy azért 

tegnap elég lehangoló képek jelentek meg a parlamenti ülésről. Úgyhogy nagyon örülök, 

hogy Önök bölcsebbnek bizonyulnak, mint a Fidesz országos vezetése.  

Az a helyzet, hogy nem akarok nagyon okoskodni, meg belemenni túlságosan sok 

részletbe, de az a tapasztalat a klímakatasztrófa felfogása és percepciója kapcsán, hogy 

mondjuk nagyjából háromféleképpen, három irányban képesek az emberek reagálni. 

Nyilván, aki képes megérteni, hogy mit jelentenek azok a kutatások, amelyek 

tulajdonképpen az egész világon elérhetők és hozzáférhetők, és nem tesznek semmit, és a 

lelkiismeretükkel el tudnak számolni, és belenéznek úgy a tükörbe reggel, hogy 

tulajdonképpen mindegy, mert nem érdekel minket az, hogy mi lesz a jövővel, létezik egy 

ilyen hipotetikus kategória – bár én az ilyen l’art pour l’art megrögzött gonosztevőknek 

vagy rosszindulatú emberek létezésében nem annyira hiszek. Aztán van olyan, aki látja ezt, 

látja az adatokat, látja a trendeket, és azt, hogy milyen változásokat kéne tenni, és 

megpróbál mindent megtenni, és ennek alárendelni, mert képes felmérni azt a veszélyt, 

amivel mindannyian szembenézünk. És van egy harmadik, egy kognitív disszonanciában 

szenvedő csoport is, aki bár ugyan érteni véli, hogy itt milyen áldozatokat és lépéseket 

kellene megtenni, mégsem tesz semmit. Ezekből a csoportokból jön aztán ki az összes 

olyan fake news-zal, Soros-összeesküvéssel, tizenhat éves diáklányokat vádló módon 

kommunikáló politikai nézőpont, ami egy dolgot biztos, hogy aláás, mégpedig azt, hogy 

időben tudjunk cselekedni. Úgyhogy én – bár nem tudom, hogy Kerékgyártó képviselő úr 

mit kíván mondani, én nagyon bízom abban, hogy az a nyitottság, amit a napirendre 

vételnél mutattak, az az előterjesztés elfogadásánál is megjelenik – úgyhogy én biztatnám 

Önöket, hogy ebben a lépésben talán lépjenek túl a napi politikai törésvonalakon, és 

vállaljunk nagyobb felelősséget. 

 

Kerékgyártó Gábor: Én is nagyon örülök, hogy végre van olyan téma, amiben itt 

egyetértünk alapvetően a testületi ülésen. Jó lenne, ha lennének még hasonló közös témák: 

határon túli magyarok, Magyarország kultúrájának, a magyarságnak a megőrzése, 

keresztény gyökerek, tehát én tudnék mondani hasonló fontos témákat, amikben nagyon jó 

lenne, hogyha így közösen ugyanúgy egyetértenénk, mint a klímaváltozás fontosságában. 

Remélem, efelé fog majd menni itt a következő ciklusban a Testületnek a működése. A 

klímaváltozás szerintem túl fontos téma ahhoz, hogy pártpolitikát csináljunk belőle, itt 

együttműködés kell, és ezért sajnálattal látom, hogy az ellenzéknek azért ez egy fontos 

pártpolitikai témája, pont akkor, amikor például „Fidesz, a fagyilkos”, meg hasonló, eléggé 

hisztériakeltő témák felmerülnek. Tehát én mondom, az együttműködés pártján lennék 

ebben a témában, ami mind a két oldalról visszafogottságot kell, hogy jelentsen. És éppen 
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ezért ennek a napirendi pontnak a neve – bevallom – nem tetszik, mert a 

„klímavészhelyzet” az maga egy hisztériakeltő hozzáállás, miközben mondom, ez egy 

nagyon fontos téma, de a vészhelyzet egy ideiglenességet sugall. Tehát, ha vészhelyzet 

van, jön a Duna, magas a víz, mozgósítsunk, két hónapig ott vagyunk a gáton, lemegy a víz 

és vége. De ez a téma ez nem ilyen. Tehát ez be kell, hogy épüljön a mindennapunkba, 

tehát nem vészhelyzetet kell hirdetni, hanem be kell építeni a mindennapi működésünkbe, 

sok-sok kicsi lépés kell, és amik elhangoztak, lakossággal való konzultáció például, az egy 

ilyen kis lépés. És ami az örömhír, hogy itt, Újbudán, ahogy el is hangzott, ez már folyik. 

Tehát ezek a kis lépések, egyre nagyobb lépések, ezek folynak, és én azt javaslom, azt 

mondom, hogy ezeket a kis lépéseket kell folytatni, minél inkább a mindennapunkba 

beépíteni, és nem egy nagy, hangzatos állásfoglalás kell, meghirdetni, hogy vészhelyzet 

van. Meghirdetjük, megjelenik az újságban, majd utána ahhoz képest, hogy mondtunk egy 

nagyot, nem történik olyan nagy. És ez az embereknek pont azt fogja mondani, hogy 

három napig hír, és utána nem hír. Jön a farkas, jön a farkas – jön a farkas, de majd egyszer 

jön, vagy ki tudja, mikor jön. De hogyha azt mondjuk, hogy holnap itt a farkas, és holnap 

nincs itt a farkas, akkor az emberek ugye pont csalódni fognak, hogy nem jó a téma, nem 

igaz a téma. Tehát ezért én a mérsékletességet, a konzervatív hozzáállást, a sok-sok kis 

lépést, ami, mondom, itt a kerületben már nagyon szépen zajlik, ennek a folytatását 

javaslom. 

 

Jankó István: Látva ezeket a szomorú képeket, én is úgy gondolom, hogy ez van olyan 

téma, ami minket érdekel, de nemcsak minket, hanem a választópolgárokat, újbudaiakat, 

illetve budapestieket, Magyarországot, mindenkit fog érinteni. És én úgy gondolkodom 

erről a témáról, hogy a felnőtteket vagy minket, akár belevehetem magamat is, már nem 

biztos, hogy meg tudjuk változtatni. Én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy elkezdődjön ez a 

tudatosság, a gyerekeket kell mindenképpen arra szoktatni, nevelni, hogy védjék a 

környezett, és én úgy gondolom, hogy ezt a munkát itt elkezdtük, hiszen már a 

bölcsődékben elkezdődött ez a munka, hogy rávezessük a gyerekeket. Ha már a szüleiket 

nem tudjuk, a gyerekeket mindenképp meg kell tanítani erre azért, hogy nekik is 

megmaradjon ez a bolygó, és ne ilyen szomorú képeket lássanak. Arra biztatom a 

Képviselő-testületet, illetve majd a következőt, hogy mindenképp tegyen meg mindent 

azért, hogy itt, Újbudán legalább a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban ez a munka 

tovább folytatódjon, illetve még erősödjön is. 

 

Barabás Richárd: Én nagyon örülök annak, hogy vannak közös témáink, és szerintem a 

lakosság tájékoztatása is ugyanolyan fontos, mint a fiatal generációk nevelése, tehát ebben 

egyetértünk. Abban nem értek egyet, hogy ne lehetne emberi elméket megváltoztatni, és 

rögtön tegyük fel a kezünket, és mondjuk azt, hogy hát, ezen már nem tudunk segíteni. 

Már csak azért sem, mert – és ezt nem én mondom, tehát nem a baloldali riogatás beszél –, 

elég komoly tudományos állítások vannak arra, hogy körülbelül bő egy évtizedünk van 

arra, hogy megtegyük azokat a lépéseket, amelyek például az üvegház hatású gázok 

csökkentését megvalósítják, vagy legalábbis elősegítik. A helyzet egyébként elég tragikus. 

Persze, nem tudom, mennyire hiszik vagy nem, javaslok egy könyvet, az a címe, hogy A 

lakhatatlan Föld: élet a felmelegedés után, David Wallace-Wells írta, aki egyébként elég 

nyersen írja le, hogy valójában mennyire durva lesz az a változás, amire készülünk. Ezért 
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az apró lépések és a klímavészhelyzet ki nem hirdetése azt gondolom, nem segít, mert a 

vészhelyzet az lehet rövid idejű, mint egy áradásnál, de azt gondolom, hogy lehet több 

éven vagy évtizeden keresztül is tartó. 

 

Csernus László: Én azt gondolom, hogy valóban, ezzel a témával foglalkozni kell, és azt 

gondolom, hogy az elkövetkezendő években is foglalkozni kell. Az elmúlt ciklusban is jó 

néhányszor foglalkoztunk ezzel, hogyha csak most időrendben megyünk vissza, akkor épp 

nem oly régen döntöttünk a SECAP-ról, amelyben szakmai anyagok vannak. Nem úgy 

készült az, hogy na, most egyik hónapban elővettük és gyorsan megcsináltuk, hanem ezt 

egy hosszú idő valóban komoly szakmai tanulmányaként valósítottuk meg, valóban 

elkötelezetten arra, hogy itt, Újbudán megóvjuk a környezetünket és próbáljuk csökkenteni 

mindazokat a káros anyagokat vagy olyan káros befolyásokat, amelyek az itt élőknek is 

rontják az életminőségét. Talán annyiban tudunk csak vitatkozni Gajárszki képviselő úrral, 

hogy valóban, tehát nem biztos, hogy az a legjobb, hogy akkor most azt mondjuk, hogy 

úristen, harangot kongatunk. És én abban vitatkoznék még vele, hogy ő azt mondta, hogy 

most politikusként kell dönteni. Én meg azt gondolom, hogy pontosan a szakértőkre, a 

sokféle szakértőre kell hagyatkozni, hogy mit mondanak ők ebben a dologban. És azt 

gondolom, hogy abban nagyon fontos a felelősségünk, és ebben Barabás képviselő úrral is 

egyetértek, hogy a lakosság számára juttassuk el az információkat, amikkel magunk is 

rendelkezünk. 

Mikor készültem ennek a napirendi pontnak a megbeszélésére, akkor pont olvastam és ez 

számomra is megdöbbentő volt, hogy egy fehér pólónak az előállításához 2700 liter víz 

szükséges. Vagyis ahhoz, hogy egyetlen fehér pólót fölvegyünk magunkra, annak az 

előállításához ma 2700 liter víz tartozik. Tehát minden egyes ruha vásárlása, ráadásul 

akkor, amikor a gyapotot termesztik, ott a világnak a műtrágya-felhasználásának 25%-át 

csak a gyapottermesztésnél használják föl, hogy megóvják, hogy minél több ruhát lehessen 

termelni. Tehát azt gondolom, hogy ha ilyen felelős gondolkodást el tudunk juttatni a 

választók felé, és azt mondani, hogy figyelj, gondold át azt is, hogy ha veszel eggyel több 

ruhát, csak azért, mert éppen tetszik, mert sárga, mert zöld, mert más formájú, és ebben azt 

el tudjuk juttatni, hogy esetleg akkor így megspórol 2700 liter vizet, akkor lehet, hogy 

valóban elértünk a felnőtteknél is valamit. Amit Jankó elnök úr mondott: igen, azt 

gondolom, az egyik legfontosabb, hogy a gyerekeknél tegyük meg ezt, hogy nekik, az ő 

életüknek már természetes része legyen a környezettudatosság. Tehát abban mindenképp 

azt remélem, hogy nagyon hosszú távon tudja folytatni Újbuda Önkormányzata, hogy ezt a 

nevelési rendszert támogatja.  

Én azt gondolom, hogy módosítsunk azon az előterjesztésen, illetve határozati javaslaton, 

amit Gajárszki képviselő úr mondott, és valóban legyen a lakosság számára egy cselekvési 

terv és egy iránymutatás, amit ebben lehet. Úgyhogy elmondom a módosító javaslatomat, 

amely úgy szól, hogy „Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, milyen intézkedési 

tervvel egészítse ki a korábban elfogadott SECAP-ot. Vonjon be ehhez szakértőket, hogy a 

lakosság számára is iránymutatást, cselekvési tervet tegyen elérhetővé.” És ennek legyen 

fél év a végrehajtási határideje. Köszönöm. 

 

Gajárszki Áron: Köszönöm a pozitív, konstruktív hozzáállását a frakcióvezető úrnak. 

Nyilván mindenkinek köszönöm a hozzászólását. Jankó úrnak annyit tennék hozzá, hogy 
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nem azért tüntetnek milliós nagyságrendben fiatalok, mert nem tudják, hogy gond van, sőt, 

én azt gondolom, hogy ők látják helyesen a problémát, és mi vagyunk azok, akik kicsit 

bele vagyunk kényelmesedve ebbe az egészbe. Tehát én azt gondolom, hogy nyilván a 

környezeti nevelés egy baromi fontos dolog, és amennyire én látom, ez nagyjából többé-

kevésbé biztosított, már amennyiben biztosítottnak tekintjük a magyar oktatásnak a 

jelenlegi helyzetét, de hogy ennél több kell. Valóban, ez egy nagyon fontos részfeladat, de 

attól tartok, és mondjuk, ez nem lep meg, hogy senki nem olvasta el ezt a cirka harminc 

oldalt, de még a bevezetőjét sem, és főleg Kerékgyártó úr, aki mondjuk erősebb kritikát 

próbált megfogalmazni a témával kapcsolatban, tőle egy kicsit visszás, mert hogyha én 

valakit elkezdek kritizálni, aki belerakott munkát egy anyagba, akkor legalábbis 

hozzáteszem azt, hogy nem minden részét olvastam el, vagy ez a része esetleg nincsen 

meg, de általában igyekszem akkor legalább felkészülni belőle. Tehát itt pont arról szól a 

történet, hogy a fenntarthatósági szakemberek egyike sem vizsgálta meg, tehát nincsen arra 

vonatkozóan semmilyen tanulmány, ami tudományos körökben hozzáférhető, hogy mi van 

akkor, ha már túl késő elkerülni ezt a katasztrófát és ennek következményeit. Holott 

gyakorlatilag, ha összefésüljük a tanulmányokat, és ezt tette ez az úriember, ez a Jem 

Bendell nevű, egyébként világhírű klímakutató, nyilván számunkra kevéssé ismert, ő azt 

monda, hogy igen, nagyon valószínű, hogy a gazdasági összeomlást nem tudjuk elkerülni, 

sőt még az is egy lehetséges kimenetel, hogy az emberiség se marad fönn. Nem annyira 

bonyolult egyébként a matek, pár mondatban vezeti le ezt is a tanulmányban, hogy milyen 

forgatókönyvek szerint lehetséges ez. Vannak, amiket még egyáltalán nem mérünk, 

például a fagyott permafrost rétegekből fölszabaduló metánt, de nem akarom Önöket 

untatni földrajzi és geológiai kérdésekkel. Tehát ugye, itt a probléma arról szól, hogy a 

klímavészhelyzet kihirdetésére azért lenne szükség, mert könnyen lehet, hogy az összes 

intézkedés, amit teszünk, nagyon kevés. Ugye erről sok szó esett, hogy a Párizsi 

Egyezmény is milyen szép volt, milyen jó volt, mindenki boldog volt, hogy milyen sokra 

jutottunk, csak még azt se tartják be. Tehát nem lehet egyszerűen a kormányokra bízni, 

pont ezért kell az embereket bevonni. Én nagyon örülök ennek az intézkedési tervnek, 

azzal a kitétellel, hogy én boldogan elfogadom, hogy ez még kevés lesz. Nyilván több a 

semminél, de hogy akkor legalább már valamit tettünk, aztán bízom benne, hogy a 

következő városvezetés egy fokkal progresszívebb irányt fog ennek az egész témának 

szabni. De azt gondolom, ez egy fontos és szükséges lépés, hogy a lakossági 

kommunikációban ez intenzívebben jelenjen meg, de tényleg arról kellene beszélnünk, 

nyilván ez nagyon sok embert nyomaszt, meg ez egy pszichológiai blokk az emberben, és 

társadalmakat is kutattak, hogy nem képesek azzal szembenézni, hogyha adott esetben az ő 

civilizációjuk vagy kultúrájuk megszűnik. Én is marha boldog lennék, hogyha a magyar 

kultúra és a magyar nyelv fennmaradna még ezer évekig, de hogy itt most arról beszélünk, 

hogy nemcsak a magyar, hanem az összes többi kultúra Európában jó eséllyel meg tud 

szűnni, és hogy ilyen súlyos a helyzet. És ez vészhelyzet, akárhogy is nézzük, egy 

világháború sem egy percig tart és nem is két hétig, hanem bizony az hosszú-hosszú 

évekig, és az is egy vészhelyzet. Tehát itt azért több ponton is ellent kell mondjak 

Kerékgyártó úrnak. Én azt mondom, hogy ha ez a Fidesz-frakciónak a konstruktív 

javaslata, akkor azt én köszönettel elfogadom, mert akkor legalább egy lépést tettünk előre. 

Én azt mondom, hogy ez egy kicsi lépés, szerintem bőven kevés, és ebben elég sok 

szakértővel értünk egyet. Vannak más szakértők, akik szerint pedig lépegessünk kicsiket. 
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Én azt mondom, hogy majd megnézzük akkor a következő ciklusban, hogy hogyan lehet 

bátrabbakat lépni, hátha még nincs túl késő.  

 

Kerékgyártó Gábor: Nem tudom, Gajárszki képviselő úr melyik mondatomból érezte azt, 

hogy nem olvastam az előterjesztést. Tegnap éjfélkor olvastam. A mellékleteket, bevallom, 

azokat csak megnyitottam és belenéztem. Az egyetemen most pont szakdolgozati leadási 

határidők vannak, tehát most olyan tizenkét szakdolgozatot kell majd megnéznem, és nem 

akartam az előző hozzászólásomban ennyire elvinni tudományos irányba, mert hát azért 

mégse egy tudományos konferencián vagyunk, és bevallom, azért kritikus szemmel néztem 

az előterjesztés szövegét, hiszen hogyha ugye kvázi egy témának az irodalmát egy 

hallgatónak például a szakdolgozatában fel kell dolgozni, akkor ott föl kell dolgozni, 

hiszen nem az van, hogy az ember érzelmi alapon szemezget. És bevallom, egy kicsit 

Gajárszki képviselőnél ezt éreztem, hogy random módon ki vannak emelve egyes irodalmi 

utalások. Bevallom, így szoktam olvasgatni szélesebb körben is a klímaváltozással 

kapcsolatban, és azért lehet tudni, hogy a klímaváltozás irodalma az nem egységes. Tehát 

valaki azt mondja, hogy már túl vagyunk azon a ponton, hogy be lehet avatkozni, valaki 

pedig azt mondja, hogy nyolcvan évre vagyunk. Éppen ezért mondom, tehát nagyon nehéz 

felelős döntést hozni. Azt tudjuk, hogy a lakosságnak most nem tudjuk azt mondani a 

holnapi nap, hogy márpedig ne fűtsetek földgázzal, mert szén-dioxidot bocsátotok ki, 

tegyétek le az autót holnap azonnal, leállítjuk a buszokat, tehát ennyire radikális 

intézkedéseket nem tudunk hozni, hiszen ennek nincs társadalmi elfogadottsága, és annak 

meg szerintem túl nagy értelme nincsen, hogy mondjuk az Oktogonon összegyűlünk, 

zenélünk és üvöltözünk, hogy állítsuk meg a globális felmelegedést, közben eldobáljuk a 

szemetet, és hazamegyünk, és úgy érezzük, hogy forradalmi tettel most megmutattuk, hogy 

megállítjuk a globális felmelegedést. És közben nem történik semmi. Inkább tényleg amit 

én javaslok, hogy olyan lépéseket tegyünk, amik igenis, előremutatóak, a lakosság 

elfogadja, és haladunk a jó irányba. Szerintem ez a jó irány. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Más hozzászólást nem látok, a vitát lezárom. Gajárszki úr mint 

előterjesztő zárszót mond. 

 

Gajárszki Áron: Én azt gondolom, hogy megbeszéltük, amit a témáról meg lehet, nem 

akarom sokáig rabolni az idejüket. Mondjuk, az Kerékgyártó úrtól kicsit meglepett, hogy 

egy tüntetést így tud lefesteni. Azt gondolom, hogy egykori Fidelitas-elnökként – már úgy 

látszik, túl régen voltak ezek az idők – nem tudom elképzelni, hogy nem járt tüntetésre, 

vagy nem vett ilyenekben részt, és nem érezte úgy, hogy annak értelme van. Mindegy, 

részletkérdés. Valóban, ez kétségtelen, hogy nagyon-nagyon szór ennek a szakirodalma, ez 

viszont pont egy olyan tanulmány, amit már milliók töltöttek le, és azért csatoltam be. 

Úgyhogy jó szívvel ajánlom az 5. mellékletet, mert az egy összefoglaló, mondhatni egy 

esernyő-tanulmány, abból kellene kiindulnunk, igazából az előterjesztés ebből indul ki. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Eddig nem szóltam bele a beszélgetésbe, de azért szerintem azt 

fontos elmondani konkrétan, hogy Újbuda mit tesz. Jankó elnök úr valóban mondta, hogy 

most már bölcsődéktől indulóan környezettudatosságra neveljük az embereket, gyerekeket, 

és nyilván ez tart egészen élete végéig, hiszen idős embernél is nagyon fontos, hogy 
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környezettudatosan tudjon működni. Amiben én Gajárszki úrral teljes mértékben 

egyetértek, hogy ott van egy kis, azt gondolom, hogy hiányunk, már a felvilágosítás 

tekintetében és a tudatosság tekintetében, hogy amikor a gyerekek már középiskolába 

mennek, vagy fiatal felnőttként kezdenek el, abba az életszakaszba érnek, akkor ott 

bicsaklik meg nagyon sok esetben az a környezettudatosság, ami egyébként az óvodákban, 

iskolákban még sokkal inkább megvan bennük. Vagy elkényelmesednek, hiszen nagyon 

sok esetben kényelmi döntéseket hoznak meg azzal szemben, autóval jár villamos helyett 

például, amelyet ezért erre a korosztályra is, én azt gondolom, hogy a tudatosság növelése 

nagyon fontos lenne. De az is nagyon fontos, hogy mi nagyon sokat tettünk mint kerület, és 

a magunk módján, nyilván a magunk lehetőségeihez mérten maximálisan igyekszünk 

odafigyelni a klímaváltozásra. Még egyszer: elhangzott a SECAP, de hogy ez miről is szól, 

azt kell tudnunk pontosan, ez a Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv, amely azt 

mondja, hogy mi mint kerület, 2030-ra 40%-kal csökkentjük a 2011-es kibocsátásokhoz 

képest a kibocsátás mértékét. Ezek egészen konkrét vállalások, amiket természetesen 

igyekszünk betartani. Középületek energiahatékonyság-növelő, ütemezett felújítása, ez 

folyik az óvodákban például, hiszen átállunk napelemre. Megújuló energiák használatának 

növelése, ezeket is igyekszünk az általunk fenntartott középületeken gyakorolni. A 

gépkocsipark elektromossá tétele, amely nyilván a kibocsátást csökkenti. Annak 

előfeltétele, hogy egy egész kerületben, és miután pedig Budapest része vagyunk 

Újbudaként, ezért az se mindegy, hogy a környezetünkben az elektromos töltőhálózat 

milyen. Tehát ehhez is nagyon komoly segítséget adunk. Tudomásom szerint sok olasz 

városban pont az az akadálya az elektromosautó-használatnak, hogy nincsen töltőhálózatuk 

hozzá. Tehát ugye, itt ez is működik és épül. És amit anno Szabó képviselő úr jelzett 

számunkra, ez a kerületi építési szabályokban való nagyon szigorú odafigyelés a 

tekintetben, hogy ezeknek az említett és ominózus hőszigeteknek az ártalmait csökkentsük. 

Ezek konkrét vállalások, amelyeket végrehajtunk és folyamatosan kell is csinálnunk. 

Nagyon sok olyan pályázat van, amiben részt veszünk. Én nem is egyet emelnék ki, 

nyugodtan mind a hármat is ki lehetne emelni, de hadd olvassam fel a címét, amely azt 

gondolom, hogy fontos lesz az Önök számára is: Energiafordulat, lakossági 

energiatudatossági szemléletformáló kampány Újbudán című KEOP-projekt, ami többek 

között arról szól, amiért még a napirend előttiekben Önök ezt kifogásolták, hogy miért 

teszünk ilyeneket. Például az egyéni energiafogyasztás mértékére és összetételére 

vonatkozó ismeretek átadása a felnőtt lakosságnak és a gyerekeknek, energiamegtakarítási 

és energiahatékonysági figyelemfelhívás és tanácsadás. Hát, ha leddel kisebb 

energiafelhasználás mellett lehet ugyanolyan értéket produkálni, akkor ez az egyik eleme 

ennek. Ezek egyébként folyamatosan tanácsadással is egybekötött programok voltak. És én 

még egyet mondanék, ami szintén azt gondolom, hogy ezt a szemléletváltást igyekszik 

megerősíteni és tudatosítani, ez A helyi klímastratégia elkészítése és komplex 

szemléletformálás Budapest XI. kerületében, Újbudán, KEOP ilyen és ilyen számú 

projektje, amely óvodától indul, szemléletformálás, Újbuda klímakiadvány készítése,  

Újbuda idős korúak 60+ programjának klímaváltozás és egészség, klímaváltozás és energia 

témában szemléletformálás. Tehát én azt gondolom, hogy igyekszünk. Nyilván arra is 

nagyon odafigyelünk, amely ehhez kapcsolódik, hogy faültetés, cserjeültetés, a 

főútvonalak mellett, közösen a Fővárossal olyan projektet szeretnénk végrehajtani, ami 

arról szólna, hogy az Egér út mellett olyan természetvédelmi terület legyen kijelölve, 
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amely kerületi ingatlanokat is érint, a Fővárossal közös ingatlanokat is érint. A Sas-hegy 

Látogató Központ területének növelése is az egyik olyan programunk, amelyben azt 

szeretnénk, hogy az ottani természeti érték még inkább szélesedjen, tehát egyszerűen 

nagyobb területen legyen bejárható, ne beépített területek legyenek, és nyilván ugyanez a 

cél a Kamaraerdővel is, hogy a Kamaraerdő ilyen módon nemcsak, hogy megőrzésre 

kerüljön, hanem még a területének növelése is szerepeljen. És ezek mentén én azt 

mondom, hogy az is évek óta rendszeresen bevett gyakorlat, hogy a lebetonozott 

területeket újra visszazöldítjük, már most jelentős területek lettek ilyen módon 

visszazöldítve, hiszen emlékezzünk arra, hogy voltak játszóterek, amik már húsz éve 

játszótérként nem funkcionáló területek voltak, vagy egyszerűen azoknak az út menti 

zöldsávoknak a visszazöldítése is a napi gyakorlat közé tartozik, amelyet mi csinálunk. 

Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen kompromisszumos javaslat az szerintem 

elfogadható lenne. A módosítót mindjárt felolvasom, ha ki tudom olvasni: „Felkéri a 

Polgármestert, hogy vizsgálja meg, milyen intézkedési tervvel egészítse ki a korábban 

elfogadott SECAP-ot. Vonjon be ehhez szakértőket, hogy a lakosság számára is 

iránymutatást, cselekvési tervet tegyen elérhetővé”. Ez a határozat szövege. 

 

Gajárszki Áron: A SECAP-ról igazából az ötödik határozati javaslat szól, és az első négy 

határozati javaslattal akkor mi a helyzet? 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Egy, ez az egy határozat, a módosítás, a több helyett. 

 

Gajárszki Áron: Én azt gondoltam, hogy – oké, elmondom röviden: a határozati 

javaslatok úgy néznek ki, hogy a klímavészhelyzet bekövetkezett, ezt megállapítja az 

Önkormányzat Képviselő-testülete, és azt is megállapítja, hogy erre kevés ráhatásunk van, 

ezért az alkalmazkodást kezdjük meg – ez a 2. pont. A 3. pontban pedig akkor a különböző 

intézmények különböző döntéseket hoznak, akár az Országgyűlés felé is tesznek lépéseket, 

illetve igyekeznek áttérni a 100%-os megújuló energiaforrás-használatra stb. És igazából 

az intézkedési terves rész, meg a SECAP-hoz kapcsolódó rész az csak az 5. pont. Tehát így 

gyakorlatilag az értelmét veszíti el az előterjesztés, merthogy a jelentősebb része az lenne, 

hogy igen, ez egyrészt egy kommunikációs hír, másik része pedig az, hogy legalább most 

egy tíz pontot tudok fölsorolni, amiben a Kerület lépéseket tenne. Ami nyilván egy része 

átfed a SECAP-pal, én ezt nem vitatom, csak mondjuk, a körforgásos gazdaság nem jelent 

meg a SECAP-ban, ha jól emlékszem, ami szintén egy nagyon fontos, úgymond 

karbonsemlegességet célzó intézkedés.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólások.) 

 

Kompromisszumosan abban meg tudunk alkudni, hogy akkor az 1. pont marad, és a 

módosítót azt mondom, hogy jó, akkor látva azt, hogy itt a többi intézkedést ezek szerint 

nem annyira szeretnétek elfogadni, én mondjuk azt mondom, hogy az 1., 2. és akkor ez a 3. 

pont helyére bejön a módosító, az részemről működhet. És így akkor nyilván a 4., 5. pedig 

szintén kikerül.  
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Dr. Hoffmann Tamás: Tekintettel arra, hogy nekem kell szavaztatni, beszéljünk erre is, 

mert én ezt úgy értettem ezt a módosítást, hogy ez gyakorlatilag kompletten lefedi, tehát ha 

a módosítás elfogadásra kerülne, akkor a többi okafogyottá válik, mert igazából ezeket az 

elemeket ez tartalmazza. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Szerintem értelmezzük ezt így, mert aztán nagyon össze fogunk zavarodni és keveredni, de 

ez a célja, ha jól látom, értem, a módosításnak, tehát hogy majd ezeket az elemeket 

tartalmazza ez a következő dokumentum is.  

 

Gajárszki Áron: Ha egyetértünk az előterjesztésnek a céljával, szövegével stb., akkor az 

első két pontnak vagy határozati javaslatnak nem kell kikerülni, azt elfogadom, hogy a 3., 

4., 5. az véleményes a Fidesz-frakció szerint, tehát akkor azt be lehet helyettesíteni erre a 

módosítóra, de az első kettőhöz ragaszkodnék, ezzel az alkuval én el tudom fogadni. De 

egyébként értelmét veszti az egész, mert akkor a SECAP egy intézkedési tervének egy 

módosításáról beszélgettünk most egy fél órát. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hát nem. Hát annak jelentős kibővítése új elemekkel. Tisztelt 

hölgyeim és uraim, akkor most szavazunk, tehát a módosításról szavazunk először. Ha ez 

elfogadásra kerül, akkor az én olvasatomban több szavazás nincsen, mert nem kell, mert 

tartalmazza. Ezt értelmezzük így, ilyen módon. 

Szavazásra teszem fel Csernus László indítványát a következők szerint: „Budapest Főváros 

XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy  

- vizsgálja meg, milyen intézkedési tervvel egészítse ki a korábban elfogadott Fenntartható 

Energia- és Klíma Akciótervet (SECAP), 

- vonjon be ehhez szakértőket, hogy a lakosság számára is iránymutatást, cselekvési tervet 

tegyen elérhetővé. Határidő: 2020. március 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
 

136/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy  

- vizsgálja meg, milyen intézkedési tervvel 

egészítse ki a korábban elfogadott Fenntartható 

Energia- és Klíma Akciótervet (SECAP), 

- vonjon be ehhez szakértőket, hogy a lakosság 
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számára is iránymutatást, cselekvési tervet 

tegyen elérhetővé. 

 

Határidő: 2020. március 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ezzel akkor én úgy látom, hogy okafogyottá vált a többi kérdésről 

való szavazás. Beemelésre kerülnek azok az elemek, amelyeket említett képviselő úr. Az 

sem baj, ha Ön is részt vesz majd ebben a munkában, én ezt tudom felajánlani a jövőre 

nézve, hogy a következő ciklusban megalapozott döntést hozhassunk, számítunk a 

segítségére. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 17./ PONTJA: Külső bizottsági tagok TB jogviszonyának 

rendezése 

Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő 
 

 

Gajárszki Áron: Igazából ez egy technikai jellegű előterjesztés. Az szúrt szemet az egyik 

LMP-s képviselőtársamnak, hogy az Államkincstárhoz amikor átkerült a bérszámfejtése a 

képviselői tiszteletdíjaknak, akkor nincs a törvény szövegében benne az, hogy a külső 

bizottsági tagok mint szövegszerű rész, és emiatt gyakorlatilag kvázi kifelejtődött a törvény 

szövegéből, és hogy nem vizsgálják azt, hogy van-e egyéb jövedelme vagy nincs a külső 

bizottsági tagnak, és akinek esetleg ez az egyetlen jövedelme, azután sem fizetnek TB-

járulékot, holott ugye, akkor kötelesek lennénk, hiszen ha ez az egyetlen egy bevételi 

forrásom van, akkor nyilván TB-járulékot kell fizetnem, vagy nekem kell saját magamnak 

befizetni. De ez gyakorlatilag egy bérszámfejtési kérdés, és mivel ez kimaradt a 

törvénytervezetből, ezért igazából az előterjesztés arra vonatkozik, hogy a jelenlévő 

országgyűlési képviselőt kérjük föl, hogy ezt sürgősséggel módosítsa, hogy a következő 

ciklus már ne törvénytelenül, vagyis ezt a joghézagot már elsimítva tudjon már a 

továbbiakban működni. Most, hogy éppen Újbudán hány ilyen külső bizottsági tag lesz, 

akinek nincsen más jövedelme, ezt ugye, nehéz előre megjósolni. Én mondjuk a kilenc 

éves ciklusom alatt simán tudok kettőt-hármat mondani, akinek nem volt egyéb bevételi 

forrása. Úgyhogy igazából ennyi az egész. Ha kérdés van, szívesen válaszolok, már 

amennyiben tudok, de lehet, hogy Jegyző asszony kompetensebb lesz. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Ön az előterjesztő. Kérdés kör következik. Bizottság előtt nem 

volt, a vitát nyitom meg. 

 

Csernus László: Egyrészről természetesen minden joghézagot orvosoljunk, tehát azt 

gondolom, hogy ha ez így van, akkor tényleg kérjük föl, bár igazán én jó szívvel azt 

tudnám mondani, hogy Simicskó Istvánban bízzon meg, akinek a kezébe letenném ezt a 

dolgot. 
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(Mikrofon nélküli közbeszólás: És Molnár Gyulában?) 

 

Őbenne én nem bízom meg, úgyhogy innentől kezdve azt gondolom, hogy a hatékonyság 

tekintetében Simicskó István szerintem sokkal jobban áll ebben a dologban. De nem 

fogunk módosítót beadni ezzel kapcsolatban, hogy akkor kinek a neve szerepeljen. Azért 

annyit mindenképp szeretnék, hogy miután utolsó testületi ülés, ez majd a következő 

ciklusra folytatódik, vagy azon részben van, ezért egy picit azt érzem, hogy Gajárszki 

képviselő úr időnként fölébred, és akkor egyszer-egyszer így próbál néhány ilyen napirendi 

pontot ide bepumpálni. Nagyszerű dolog, döntsünk róla.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Most kétszer elhangzott az, hogy joghézag. Itt egyáltalán nem 

biztos, hogy joghézag van. Tehát a jogalkotónak nem biztos, hogy az a szándéka volt, hogy 

ez ne így legyen. Tehát most ne arról beszéljünk, hogy joghézag van, mert én nem tudom, 

képviselő úr, hogy kiderül-e az Ön előterjesztéséből, hogy erre volt egyébként valami 

próbálkozás. Nem biztos, hogy bármikor szándéka volt ezt ilyen módon szabályozni.  

 

Kerékgyártó Gábor: Lassan átmegyek kicsit ilyen okoskodóba, attól félek, de hát, pont 

adózási ismereteket is tanítok. Tehát ez a TB-törvényben elég jól le van szabályozva, hogy 

mi az, ami nyugdíjjogviszonyt teremt, mi az, ami mondjuk pénzbeni egészségügyi ellátásra 

jogviszonyt jelent, mi az, ami természetbeni egészségügyi ellátásra jogviszonyt teremt. És 

hát, lássuk be, egy külső bizottsági tag az jogilag nem munkaszerződés, ott nincs meg az a 

heti óraszám stb., amik a törvényben le vannak írva. Tehát ilyen szempontból ez abszolút 

nem joghézag, hanem másképp van szabályozva. Talán én még azt is mondanám, hogy jól 

van szabályozva, ismerve, hogy mondjuk egy külső bizottsági tagnak bőven van mellette 

ideje dolgozni. És hát, javasolhatjuk attól még természetesen a Parlamentnek, hogy ezt 

vizsgálja felül, semmi akadálya, hogy javasoljuk, csak ne mondjuk azt, hogy joghézag, 

mert az kicsit, hogyha ezt így leírjuk valahol határozatban, mint gondolat, akkor szerintem 

magunkról állítunk ki olyan bizonyítványt, hogy nem teljesen ismerjük azt a dolgot, 

amihez most hozzászólunk.  

 

Szabó András: Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyról beszélünk itt ebben az 

esetben. Egyébként a törvény maga szabályozza, hogy ha a mindenkori minimálbér 30%-át 

eléri a jövedelme, akkor automatikusan biztosítottá válik a delikvens. Ezzel együtt azt 

gondolom, hogy maga a törvény viszonylag jól fogalmaz, itt jogalkalmazási problémáról 

volt szó. Viszont ez elvileg akár egy rendelettel, sőt miniszteri rendelettel, mint 

végrehajtási utasítással is szabályozható, de nem biztos, hogy a törvénybe kell majd ezt 

beemelni, szerintem ezt bízzuk a jogalkotóra.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Több hozzászólást nem látok, az előterjesztőnek megadom a szót 

zárszóra. 

 

Gajárszki Áron: Azt hiszem, a határozati javaslatban nem szerepel az, hogy joghézag, 

ilyen szó, tehát gyakorlatilag ilyen nincsen benne. Annyi az egész, ahogy tanult kollégáim 

elmondták, hogy ezt, amikor nálunk volt a bérszámfejtése, illetve Újbudán keresztül ment, 
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akkor vontak TB-járulékot, tehát a Hivatal vont TB-járulékot attól, akinek nem volt egyéb 

jövedelme. Ezt egyébként más kerületben is megerősítették, tehát úgymond nem az 

ujjamból szoptam ki, és más kerületben örült is volna a hivatal az előterjesztésnek, más 

kérdés, hogy ott nem ment át. De bízom benne, hogy Újbudán a képviselők nagyobb 

bölcsességgel rendelkeznek, mint más kerületekben, hiszen ez a legjobb kerülete 

Budapestnek, de legalábbis az lesz, és ezért kérem akkor képviselőtársaimnak a 

támogatását, hogy akár miniszteri rendelettel vagy teljesen mindegy, hogy milyen 

formában, de terjesszük fel a jelenlévő Simicskó úrnak, illetve az Országgyűléshez is 

tehetünk javaslatot, azaz a felterjesztési jogunkkal éljünk. Tehát ez a hivatalos határozati 

javaslat. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Oké, akkor döntünk, mert most már a vita lezárásra került.  

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

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

hogy élve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) pontjában biztosított felterjesztési 

jogával  

- Magyarország Országgyűléséhez, 

- Magyarország Kormányához, illetve  

- a kerületet képviselő országgyűlési képviselőkhöz: Molnár Gyulához és Simicskó 

Istvánhoz fordul azzal, hogy kezdeményezi, az Országgyűlés a lehető leggyorsabb 

ügymenetben döntsön a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. § (2) 

bekezdésének módosításáról akként, hogy a törvény alapján kötelezően biztosított legyen 

az önkormányzati képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja is. Határidő: 2019. 

szeptember 30., felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

A Képviselő-testület 21 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

137/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodással úgy határozott, hogy élve az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j) 

pontjában biztosított felterjesztési jogával  

- Magyarország Országgyűléséhez, 

- Magyarország Kormányához, illetve  

- a kerületet képviselő országgyűlési 

képviselőkhöz: Molnár Gyulához és 

Simicskó Istvánhoz  

fordul azzal, hogy kezdeményezi, az 

Országgyűlés a lehető leggyorsabb 
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ügymenetben döntsön a társadalombiztosítás 

ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, 

valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 

1997. évi LXXX. törvény 5. § (2) 

bekezdésének módosításáról akként, hogy a 

törvény alapján kötelezően biztosított legyen 

az önkormányzati képviselő-testület 

bizottságának nem képviselő tagja is. 

  

Határidő: 2019. szeptember 30. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 18./ PONTJA: A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal 

kötött Stratégiai Együttműködési Megállapodás 

módosítása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Kérdés és hozzászólás nem lévén két határozatról kell döntenünk. 

Egyben mehet? 

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti két határozati javaslatot 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött Stratégiai Megállapodás 10. sz. 

mellékletét a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a Polgármestert a 

szerződésmódosítás aláírására. Határidő: 2019. december 31., felelős: dr. Hoffmann Tamás 

polgármester; 

b) a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal kötött Stratégiai Megállapodás 12. sz. 

mellékletét az alábbi eszközökkel kiegészíti: 

- Sport11 led komplett eredményjelző, 

- Sport11 asztali időmérő eszközök, 

- Sport11 mérkőzésstúdió szoba eszközei. 

Felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás aláírására. Határidő: 2019. december 31., 

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

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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138/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy 

 

a) a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal 

kötött Stratégiai Megállapodás 10. sz. 

mellékletét a határozat melléklete szerinti 

tartalommal módosítja. 

Felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

  

Határidő: 2019. december 31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

b) a Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal 

kötött Stratégiai Megállapodás 12. sz. 

mellékletét az alábbi eszközökkel kiegészíti: 

- Sport11 led komplett eredményjelző, 

- Sport11 asztali időmérő eszközök, 

- Sport11 mérkőzésstúdió szoba 

eszközei. 

Felkéri a Polgármestert a szerződésmódosítás 

aláírására. 

 

Határidő: 2019. december  31. 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 19./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

 

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

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

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

és 2019. augusztus 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

139/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

2019. június 1. és 2019. augusztus 31. 

között lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 20./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                      jegyző 
 

 

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

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

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

és 2019. augusztus 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői 

beszámolót elfogadja.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

140/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

2 tartózkodással úgy határozott, hogy a 

2019. június 1. és 2019. augusztus 31. 

között lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót 

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

 

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2019. szeptember 30. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

 

dr. Bács Márton s. k. 

 

 

 

 

Csernus László s. k. 

 

 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 


