
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-49-173/2019. 

 

Jegyzőkönyv 

 

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

október 31-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti 

nagytermében (Budapest XI., Zsombolyai u. 5. szám alatt) megtartott rendkívüli üléséről. 

 

Jelen vannak:  
 

A Képviselő-testület tagjai: dr. László Imre polgármester, Bakai-Nagy Zita, Barabás 

Richárd, Bába Szilvia, dr. Bács Márton, Bedő Dávid, Budai Miklós, Csernus László, Daám 

Alexandra, Erhardt Attila, Görög András, dr. Hoffmann Tamás, Jankó István, Junghausz 

Rajmund, Keller Zsolt, Kreitler-Sas Máté, dr. Molnár László, Nagyné Antal Anikó, 

Németh Gyöngyvér Valéria, Novák Előd, Orosz Anna, Rádi Károly, Szabó László, Tóth 

Márton, Varga Gergő (25 fő) 

 

A nemzetiségi önkormányzatok részéről: 

Kárpáti István, Újbuda Cigány Önkormányzata elnöke 

Dreisziger György, Újbuda Német Önkormányzata tagja 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

Vargáné dr. Kremzner Zuzsanna jegyző, 

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

Büki László, Győrffyné Molnár Ilona, Soltész Erika, dr. Téglási László igazgatók, 

Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Takács Viktor főépítész, 

Chvála Tibor, Hégli Imre, Kádi Gergely, Mayer Péter, Pápai Magdolna osztályvezetők,  

dr. Anga Anikó, Bódis Csaba, Gódor Ildikó, dr. Molnár Tamás referensek, 

dr. Szende Dávid jogtanácsos, 

Lakos Imre kabinetvezető 

 

Különmeghívott:  

Kiss-Leizer Gábor, a Buda-Hold Kft. ügyvezető igazgatója, 

Laucsek István, a KLIK Dél-Budai Tankerületi Központ igazgatóhelyettese, 

Lőrincz Gergely, az Újbuda Prizma Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója  

 

Az ülést vezeti: dr. László Imre polgármester 
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Dr. László Imre: Tisztelettel köszöntök mindenkit, képviselőtársaimat, vendégeinket és 

azokat, akik interneten követik nyomon a Képviselő-testület ülését. Ez a rendkívüli ülés az 

SZMSZ 19. § (1) bekezdése, illetve döntésem alapján jött létre. Szeretném megkérni 

képviselőtársaimat, hogy akik jelen vannak, azok jelentkezzenek be. 

Megállapítom, hogy 25 fő megválasztott képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes.  

Javaslatot szeretnék tenni a jegyzőkönyv-hitelesítők személyére, nevezetesen Bakai-Nagy 

Zita és Csernus László képviselőket kérném arra, hogy az ülésről készült jegyzőkönyvet 

hitelesítsék. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

159/2019. (X. 31.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Bakai-Nagy Zita és Csernus 

László képviselőket megválasztotta.      

 

Dr. László Imre: A napirendi vita következik. Ennek a rendkívüli ülésnek 3 napirendi 

pontja lett kiküldve és sürgősséggel további egy csatlakozik hozzá, nevezetesen a Budapest 

XI., Balatoni út 756/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítése kapcsán elővásárlási jognyilatkozat 

tétele című előterjesztés. Megnyitom a napirendi vitát.        

Tájékoztatom a képviselőket, hogy módosító javaslat nincs.  

Szavazásra teszem fel, hogy 4./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 

„Budapest XI., Balatoni út 756/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítése kapcsán elővásárlási 

jognyilatkozat tétele” című sürgősségi előterjesztést. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

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

javaslatot.  

 

160/2019. (X. 31.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül elfogadta el azt a javaslatot, hogy 4./ 

napirendi pontként tárgyalja a „Budapest XI., 

Balatoni út 756/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítése 

kapcsán elővásárlási jognyilatkozat tétele” című 

sürgősségi előterjesztést. 
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Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az ülés napirendjét a következők szerint: 

„Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete a mai ülés 

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

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

rendelet módosítása, valamint egyes önkormányzati rendeletek bizottsági 

feladat- és hatáskörökkel kapcsolatos módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

2./ Alpolgármesterek megválasztása, illetményük, költségtérítésük 

megállapítása, eskütétel 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ Bizottsági tagok megválasztása, eskütétel és tanácsnokok megválasztása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

4./ Budapest XI., Balatoni út 756/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítése kapcsán 

elővásárlási jognyilatkozat tétele               

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

161/2019. (X. 31.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül az ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

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

szóló rendelet módosítása, valamint egyes önkormányzati rendeletek 

bizottsági feladat- és hatáskörökkel kapcsolatos módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

2./ Alpolgármesterek megválasztása, illetményük, költségtérítésük 

megállapítása, eskütétel 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ Bizottsági tagok megválasztása, eskütétel és tanácsnokok megválasztása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
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4./ Budapest XI., Balatoni út 756/13 hrsz.-ú ingatlan értékesítése kapcsán 

elővásárlási jognyilatkozat tétele               

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

……………………………. 

 

Dr. László Imre: Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy frakciók jöttek létre a 

Képviselő-testületen belül. A Fidesz-KDNP frakció frakcióvezetője dr. Hoffmann Tamás, 

a helyettese dr. Molnár László. Ennek a frakciónak a tagjai: Csernus László, Jankó István, 

Junghausz Rajmund, Nagyné Antal Anikó és Szabó László. Az MSZP-Párbeszéd frakció 

frakcióvezetője Görög András, tagjai Barabás Richárd, Budai Miklós, Keller Zsolt és Tóth 

Márton. A Momentum Mozgalom frakcióját Daám Alexandra vezeti, tagjai: Bedő Dávid 

frakcióvezető-helyettes, Erhardt Attila, Németh Gyöngyvér Valéria és Orosz Anna. A DK 

frakciónak a vezetője Varga Gergő, tagjai: Bakai-Nagy Zita, dr. Bács Márton, dr. László 

Imre és Rádi Károly. Frakcióval nem rendelkező képviselők: Bába Szilvia – Jobbik 

Magyarországért Mozgalom, Kreitler-Sas Máté – Lehet Más a Politika, Novák Előd – Mi 

Hazánk Mozgalom. 

 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása, valamint egyes önkormányzati 

rendeletek bizottsági feladat- és hatáskörökkel 

kapcsolatos módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Lesz majd ehhez egy előterjesztői módosító javaslat. Kívánnak-e kérdést 

intézni ezzel a napirendi ponttal kapcsolatban?  

 

Csernus László: Láttuk az SZMSZ-ben, hogy négy alpolgármesterre tesz javaslatot 

Polgármester úr. Szeretném kérdezni, hogy mi lesz az alpolgármestereknek a tagoltsága, 

tehát hogy mik lesznek a területeik? Illetve, hogy miért pont őket választotta? 

 

Dr. László Imre: Vezettem már az életben néhány nagyobb szervezetet, és pontosan 

tudom azt, hogy a normális munkamegosztás és hatékony működés érdekében hogyan kell 

leosztani a területeket. Megítélésünk szerint, és ez a véleményünk, ezzel tökéletesen 

egyetértek, hogy ahhoz, hogy a főváros legnagyobb lélekszámú kerületének az irányítását 

megfelelően el tudjuk látni, négy polgármester szükséges. Ennyi a válaszom, képviselő úr.  

Ha nincs több kérdés, akkor a vitát megnyitom. 

 

Csernus László: Csak a kérdéskörben még nem kaptam meg a teljes választ. Egyrészt a 

személyekre kérdeztem rá, másrészt meg a feladatokra, tehát a feladatokról nem mondott 

semmit Polgármester úr. 
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Dr. László Imre: Tájékoztatni fogjuk egyébként a Képviselő-testületet arról, hogy ki 

milyen feladatot fog ellátni. Nem most. Következő ülésünkön. Novák Előd képviselő úrnak 

adom meg a szót. 

 

Novák Előd: Úgy látom, hogy sajnos a hatalomra került vezetés nem tanúsít 

önmérsékletet, és én elfogadhatatlannak tartom azt, hogy megduplázzák az 

alpolgármesterek számát. Tehát nyilvánvalóan tiszteletben tartom azt, hogy milyen 

vezetési struktúrával képzeli el Polgármester úr és a többségbe került pártok az 

Önkormányzat vezetését, azonban ez úgy érzem, hogy olyan túlzott igény, miközben nem 

látjuk a feladatkörök leosztását se, csak a hatalmi pozíciókat, ami azt mutatja, hogy nem is 

annyira feladatkörökben gondolkodnak, és úgy várják tőlünk a támogatást, hogy még azt 

sem látjuk, hogy milyen feladatot fognak ellátni, hogy alkalmasak-e a személyek 

konkrétan utána ezekre a feladatokra. Tehát mindezek alapján azt gondolom, hogy nem 

elfogadható ez az előterjesztés. Különösen érthetetlen számomra az, hogy egy olyan párt is 

alpolgármesteri széket kap, amelynek egyetlen egy képviselője van a Testületben, tehát a 

normális erőviszonyok tükrében és a politikai szokások, hagyományok ismeretében ez 

különösen érthetetlen. Talán költői kérdés is az, hogy mi az a világ legerősebb lobbija, 

aminek következtében Barabás Richárd alpolgármester lehet, tehát erre mindenképp 

szeretnék magyarázatot kapni, mert ez mindenképpen kilóg a sorból, és azt gondolom, 

hogy meglepetéssel szolgált számunkra. És mindenképpen a feladatkörökben is szeretnénk 

választ kapni, különös tekintettel arra, hogy a törvényileg meghatározott legmagasabb 

fizetési lehetőséget terjesztik most elő az alpolgármesterek részére. Ha ehhez 

hozzávesszük, hogy mindegyik számára nyilvánvalóan még egy apparátust is finanszírozni 

kell a költségvetésből, akkor ez a jelenlegi helyzetben szerintem meghaladja a Kerület 

lehetőségeit, ennél nagyobb önmérsékletre inteném a most hatalomra került pártokat.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm képviselő úrnak a hozzászólását, természetesen tiszteletben 

tartom az elmondottakat és a véleményét. Változatlanul azt tudom mondani, hogy 

megítélésem szerint ennek a területnek a bonyolultsága és hatékony működtetése 

érdekében elengedhetetlenül szükséges, hogy ezek az alpolgármesteri pozíciók 

létrejöjjenek. Az, hogy milyen feladattal, ezt természetesen most nem szükséges, hogy 

elmondjam. El fogjuk mondani akkor, amikor hajszál pontosan ennek az érintkezőpontjai 

is kidolgozásra kerülnek. Tehát tisztelettel kérem, azt figyelembe véve, amit elmondott, 

tudomásul vettem, hogy változatlanul ezt terjesztjük a Képviselő-testület elé, négy 

alpolgármesteri helyet.  

Barabás Richárd képviselő úr következik. 

 

Barabás Richárd: Csak gyorsan, ha már így Novák Előd képviselőtársam megszólított – 

nagyon fontos az Ön kritikája. Az, hogy milyen lobbik áltak mögöttem, nyilván el tudnám 

viccelni, de nem fogok ilyenekkel kapcsolatban, hiszen egy komoly képviselő-testületi 

ülésen vagyunk. Úgyhogy inkább összevonnám Csernus László frakcióvezető úr, bocsánat, 

frakcióvezető-helyettes – elnézést, még tanulom a tisztségeket –, tehát képviselő úrnak a 

kérdésére: ami az én munkaterületemmel kapcsolatos, én a kultúráért és a nemzetközi 

kapcsolatokért fogok felelni. Kultúráért azért, mint korábbi színész és valamennyit 

foglalkozó ember, aki a kultúrafinanszírozással is foglalkozott. A nemzetközi 
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kapcsolatokkal pedig azért, mert jelenleg egyfelől nagyon érdekel ez a terület, másfelől a 

másoddiplomámat ebből szerzem, nemzetközi kapcsolatokból, tanulmányokból és 

nyelvekből. Bízom benne, hogy a kulturális és nemzetközi, különösen a testvérvárosi 

kapcsolataimban számíthatok majd a képviselő úr aktív közreműködésére is. Köszönöm 

szépen. 

 

Dr. Molnár László: Valamit kezdek nem érteni. Ezek szerint azért mégiscsak megvan az 

alpolgármestereknek a feladatköre. Miért nem lehet ezt egyébként közölni, hiszen mint 

most ezt Barabás Richárd képviselőtársam elmondta, ő már pontosan tudja, hogy mivel fog 

foglalkozni. Feltehetően a másik három képviselő, illetve külsős alpolgármester-jelölt is 

pontosan tudja, hogy mivel fog foglalkozni. Ez már csak azért is szórakoztató, mert ugye a 

bizottsági struktúra, a tanácsnokok ezekkel mind összefüggnek, tehát fogalmunk sincs, 

hogy akkor tulajdonképpen mi is lesz itt a pontos működési struktúra. Mindenképpen 

szerencsésnek találtuk volna vagy szerencsésnek találnám, hogyha egyébként ezeket a 

feladatköröket legalább nagyvonalakban közzéteszik. Úgyhogy szerintem is helyes lett 

volna az a metódus, hogy a feladatokhoz keresünk embert, és nem az emberekhez 

rendelgetünk feladatokat.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm a képviselő úr hozzászólását. Emlékeztetném arra, hogy egy 

önkormányzat tevékenységének az átvétele milyen bonyolult, és mennyi feladattal függ 

össze. Továbbá emlékeztetném arra is, hogy ez elé a Képviselő-testület elé, illetve a kerület 

lakossága elé nem ötletekkel kell jönni, hanem pontosan kidolgozott feladatkörrel. Ezt 

tartjuk szem előtt, és ezért tartom magamat ahhoz, hogy akkor hozom be a Képviselő-

testület ülésére a pontos feladatkörét az alpolgármestereknek, amikor kétséget kizáróan, 

pontosan azok meghatározásra kerülnek.  

További hozzászólás nem lévén a vitát lezárom. Látható, hogy nem olyan egyszerű ez a 

történet, tehát meg kell tudni, mert gyakorlatilag az egész választással kapcsolatos 

procedúra ennek az 1./ napirendi pontnak a jóváhagyásától függ. Tehát azt kell mondanom, 

hogy a rendelet október 31-én 9.45-kor fog érvénybe lépni. 

Emlékeztettem a képviselőtársaimat arra, hogy van egy bizonyos módosító javaslat, ez 

kiegészítés az 1./ napirendi ponthoz. Ugyancsak természetesen az SZMSZ-nek a 

módosítása, ahol önkormányzati rendeletek, bizottsági feladat- és hatáskörökkel 

kapcsolatos módosítások vannak napirenden. És ennek a kiegészítése, ha jó az 

információm, akkor Önök előtt van, és pontosan tudják, hogy a tanácsnokok 

vonatkozásában, illetve egyéb más vonatkozásban milyen kiegészítéseket tartalmaz. Van-e 

észrevételük ezzel kapcsolatban? 

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet, valamint egyes 

önkormányzati rendeletek bizottsági feladat- és hatáskörökkel kapcsolatos módosításáról 

szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint, az előterjesztői módosítással egyben. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 31/2019. (X. 31.) önkormányzati 

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

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet, valamint egyes önkormányzati rendeletek 

bizottsági feladat- és hatáskörökkel kapcsolatos módosításáról. 

 

Dr. László Imre: Annak megfelelően, ahogy az időpontot jeleztük, 9.45-ig szünetet 

rendelek el.) 

 

(A szünetet követően folytatódik a testületi ülés.) 

 

……………………………. 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Alpolgármesterek megválasztása, illetményük, 

költségtérítésük megállapítása, eskütétel 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Mindenekelőtt szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat és a 

jelenlévőket, hogy 9.49 van, a módosított SZMSZ 9.45-kor hatályba lépett. Ennek 

megfelelően áttérhetünk a 2./ napirendi pont tárgyalására. Ezzel kapcsolatban a 

következőket szeretném elmondani. Az Mötv. 74. § (1) bekezdése alapján a Képviselő-

testület a polgármester javaslatára titkos szavazással, minősített szótöbbséggel a 

polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. Ennek 

szellemében kerül sor az alpolgármestereknek a választására. Szeretném Önöket 

tájékoztatni arról, hogy a fentiek alapján a Képviselő-testület Bakai-Nagy Zita képviselő 

asszonyt, aki általános helyettesem is lesz a jövőben, Orosz Anna képviselő asszonyt, 

Barabás Richárd képviselőket főállású alpolgármesternek javasolja. Túl ezen javaslom a 

Képviselő-testületnek, hogy Hintsch Györgyöt mint nem képviselő, főállású 

alpolgármesternek válassza meg. 

Kérdésük van-e?  

Gyakorlatilag sor kerül a főállású alpolgármesterek havi illetményének és 

költségtérítésének megállapítására is, ami szintén egyébként törvényi szabályozás révén 

bonyolódik, és Önök kezében van az ezzel kapcsolatosan elkészített anyag. 

Kérdést kívánnak-e ezzel kapcsolatban föltenni? Kérdés nem lévén megnyitom a vitát. 

Novák Elődnek adom meg a szót. 

 

Novák Előd: Kicsit meglepett, hogy végül egyedüliként szavaztam e rekordszámú 

alpolgármesteri rendszer ellen, az ellen, hogy megduplázzák, ráadásul a lehetséges 

maximális fizetéssel, és még ki tudja, mekkora apparátussal az alpolgármesterek számát. 

Bár bizonyos értelemben meg is értem, hiszen épp a napokban láthattuk azt a kimutatást, 

hogy nyolc év alatt duplájára, 13 ezer főre hizlalta a minisztériumok létszámát az Orbán-

kormány, tehát kétszer annyian dolgoznak, mint 2010-ben. E tekintetben persze 
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következetes a Fidesz hozzáállása, de mégis egy kicsit fájó számomra. Különösen azok 

után, hogy a második és a harmadik Orbán-kormány is folyamatosan az olcsó, erős állam 

melletti elköteleződését hangoztatta. Maga a kormányfő jelentette ki 2010-ben, hogy a 

Nemzeti Együttműködés Rendszerére – idézem – „sem a rangkórság, sem kormányzati 

dáridó nem lesz jellemző, nem fér bele”. Éppen ezért én továbbra is elfogadhatatlannak 

tartom azt, és ezért nem tudom támogatni, különösen feladatkör megjelölése nélkül, hogy 

az alpolgármesterek ilyen rekordszámban folytassák ezt a munkát. Én bízom benne, hogy 

egy kis önmérsékletre is sikerül inteni, még most, amikor a teljes apparátust felállítják, és 

esetleg újabb gátlástalanságról tesz tanúbizonyságot majd az önkormányzati vezetés a 

különböző kabinetvezetők és más alkalmazottak juttatásainak osztásánál. Tehát nagyon 

örülnék, ha nem hatalomtechnikai szempontok, hanem inkább szakmai szempontok 

vezetnék az önkormányzati vezetést.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm képviselő úrnak a hozzászólását, természetesen a véleményét 

tiszteletben tartom, és a későbbiek fogják eldönteni azt, hogy valóban hatalomtechnikai 

koncentrációról, pénzosztásról vagy egy hatékonyabb munkáról van szó.  

Mivel további hozzászólás nincs, a vitát lezárom és megkérem Daám Alexandrát, a 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnökét, aki a titkos szavazás lebonyolításában 

fog közreműködni, hogy ismertesse a titkos szavazás menetét és módját. 

 

Daám Alexandra: Az alpolgármesterek megválasztására szolgáló szavazólap 

összeállításra került, amely tartalmazza a négy határozati javaslatot, a szavazó döntésének 

egyértelmű kinyilvánítására szolgáló jelzést, a Polgármesteri Hivatal bélyegzőjének 

lenyomatát. A képviselők a szavazólapot a borítékban tőlem kapják meg, amelynek 

átvételét aláírással igazolják. A határozatokra érvényesen szavazni a szöveg melletti 

körben elhelyezett, tollal írt, egymást metsző két vonallal lehet. A kitöltés után a 

képviselők a szavazólapot saját kezűleg helyezik az urnába. A szavazásra 5 perc áll 

rendelkezésükre. A titkos szavazás eredményéről a Bizottság jegyzőkönyvet készít. A 

szavazás eredményét a Bizottság elnökeként én fogom kihirdetni. 

 

Dr. László Imre: Összességében 20 perc szünetet rendelek el, hogy ez időszak alatt a 

szavazás is megtörténjen, és annak az összeszámlálása. 

 

(A szünet után folytatódik a testületi ülés.) 

 

Dr. László Imre: Ahogy látható, a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke, 

Daám Alexandra beérkezett, úgyhogy tisztelettel kérem, tájékoztasson bennünket a 

szavazás eredményéről. 

 

Daám Alexandra: A szavazatszámláló bizottság megállapította, hogy a titkos szavazás 

érvényes és eredményes volt. A bizottság a titkos szavazás végeredményét az alábbiak 

szerint állapítja meg. 

A titkos szavazás során az előterjesztés szerinti első határozati javaslatról döntöttek a 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Bakai-Nagy Zita képviselőt 2019. november 1-
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jétől főállású alpolgármesterré választja. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László 

Imre polgármester”.  

A minősített többséget igénylő titkos szavazás során a Képviselő-testület 24 leadott 

szavazatból 17 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

162/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Bakai-Nagy Zita képviselőt 

2019. november 1-jétől főállású 

alpolgármesterré választja. 

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

(Taps a teremben.) 

 

Daám Alexandra: A titkos szavazás során az előterjesztés szerinti második határozati 

javaslatról döntöttek a képviselők a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Orosz Anna képviselőt 

2019. november 1-jétől főállású alpolgármesterré választja. Határidő: 2019. november 1., 

felelős: dr. László Imre polgármester”.  

A minősített többséget igénylő titkos szavazás során a Képviselő-testület 25 leadott 

szavazatból 21 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

163/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Orosz Anna képviselőt 2019. 

november 1-jétől főállású alpolgármesterré 

választja. 

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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(Taps a teremben.) 

 

Daám Alexandra: A titkos szavazás során az előterjesztés szerinti harmadik határozati 

javaslatról döntöttek a képviselők a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Barabás Richárd 

képviselőt 2019. november 1-jétől főállású alpolgármesterré választja. Határidő: 2019. 

november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”.  

A minősített többséget igénylő titkos szavazás során a Képviselő-testület 25 leadott 

szavazatból 22 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

164/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Barabás Richárd képviselőt 

2019. november 1-jétől főállású 

alpolgármesterré választja.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

(Taps a teremben.) 

 

Daám Alexandra: A titkos szavazás során az előterjesztés szerinti negyedik határozati 

javaslatról döntöttek a képviselők a következők szerint:„Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hintsch Györgyöt 2019. 

november 1-jétől főállású alpolgármesterré választja. Határidő: 2019. november 1., felelős: 

dr. László Imre polgármester”.  

A minősített többséget igénylő titkos szavazás során a Képviselő-testület 25 leadott 

szavazatból 23 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a 

javaslatot. 

 

165/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Hintsch Györgyöt 2019.  
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november 1-jétől főállású alpolgármesterré 

választja.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

(Taps a teremben.) 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen Daám Alexandrának a segítségét a választásban. Van 

még egy ehhez tartozó része a napirendi pontnak, nevezetesen, ami képviselőtársaim előtt 

van, a bérekkel kapcsolatos. Tehát Bakai-Nagy Zita, Orosz Anna, Barabás Richárd és 

Hintsch György fizetésével kapcsolatos szavazások következnek. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti ötödik határozati javaslatot a következők 

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

határozott, hogy Bakai-Nagy Zita főállású alpolgármester havi bruttó illetménye 2019. 

november 1. napjától 928.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 139.200,– Ft. Határidő: 

2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

166/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy Bakai-

Nagy Zita főállású alpolgármester havi bruttó 

illetménye 2019. november 1. napjától 

928.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 

139.200,– Ft. 

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti hatodik határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Orosz Anna főállású alpolgármester havi bruttó 

illetménye 2019. november 1. napjától 979.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 146.900,– 

Ft. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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167/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással úgy határozott, hogy Orosz 

Anna főállású alpolgármester havi bruttó 

illetménye 2019. november 1. napjától 

979.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 

146.900,– Ft.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti hetedik határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Barabás Richárd főállású alpolgármester havi 

bruttó illetménye 2019. november 1. napjától 928.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 

139.200,– Ft. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

168/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy Barabás 

Richárd főállású alpolgármester havi bruttó 

illetménye 2019. november 1. napjától 

928.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 

139.200,– Ft. 

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti nyolcadik határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Hintsch György főállású alpolgármester havi 

bruttó illetménye 2019. november 1. napjától 928.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 

139.200,– Ft. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

169/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással úgy határozott, hogy Hintsch 

György főállású alpolgármester havi bruttó 

illetménye 2019. november 1. napjától 

928.100,– Ft, költségtérítése havi bruttó 

139.200,– Ft.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Kérném szépen az alpolgármestereket, hogy szíveskedjenek középre 

kifáradni eskütételhez, és kérném szépen a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek fölállni. 

 

(A Polgármester előremondja az eskü szövegét, az alpolgármesterek leteszik az esküt.) 

 

……………………………. 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Bizottsági tagok megválasztása, eskütétel és 

tanácsnokok megválasztása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Egy helyesbítést kell tennem ezzel kapcsolatosan, nevezetesen, hogy a 

Kulturális és Köznevelési Bizottságban alelnök nem Rádi Károly, hanem Jankó István, és 

értelemszerűen a tagok közül Jankó István nem tag, hanem helyette Rádi Károly. 

Kérdés nem lévén megnyitom a vitát. 

 

Novák Előd: Országgyűlési képviselőként a legbüszkébb arra a sikeremre voltam, hogy 

sikerült hosszú évek küzdelme után a politikusi álláshalmozás legáltalánosabb, 

legelterjedtebb formájának, elsősorban annak véget vetni, hogy egy polgármester mellette 

országgyűlési képviselői lehessen. Ez hosszú küzdelem volt, és sok mindennek elmondtak, 

és sok érdeksérelmet okoztam azok között, akik ezzel addig éltek. Viszont úgy látom, hogy 

ez a fajta álláshalmozás, ha ebben a módszerben, módon, amit a törvény most már tilt, nem 

is, de most új módokon él tovább. Láthatjuk például azt, hogy van olyan jelölt is, aki 

képviselősége mellett bizottsági elnök és tanácsnok is egyszerre. Ennek hogy súlyát 

érzékeljük: a képviselői tiszteletdíj bruttó 120 ezer forint, emellett az elnöki tiszteletdíj 
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156.000, a tanácsnoki 150.000 forint, csak hogy érzékeljük az SZMSZ-ünk által 

meghatározott súlyát ennek. Én azt gondolom, hogy nem elfogadható az, hogy az 

alpolgármesterek számát növelték kettővel, a bizottsági elnökök számát növelték most 

kettővel és a tanácsnokok számát is növelnék kettővel. Tehát tovább burjánzik 

tulajdonképpen, tovább terjeszkedik vélhetően ezenkívül az apparátus is, amire már sajnos, 

nem nagyon lesz ráhatásunk, ezért most szeretnék ennek megálljt parancsolni, és A Mi 

Hazánk Mozgalom nevében felkérni és felszólítani is Önöket, hogy ezt így ne fogadjuk el, 

ezen változtassunk. Én sajnálattal látom, itt az utolsó pillanatban még egy tanácsnoki 

hellyel is a mai nap folyamán megtoldották az eddigi javaslatot, erről egészen meglepődve 

értesültem, és ahogy látom, a Fidesz kapja ezt a javaslatot, így már nem is lepődöm meg 

annyira, hogy megszavazták az alpolgármesterek bővítményét, illetve személyét is, hiszen 

láthatjuk, hogy a 25 fős testületből a külsős alpolgármestert 23-an megszavazták. Viszont 

én nem tartom elfogadhatónak, ezért egy módosító javaslatot is szeretnék benyújtani, hogy 

az előterjesztés szerinti hetedik határozati javaslat törlésre kerüljön, ez pedig az, hogy 

legalább a tanácsnoki rendszert töröljük el. Ez a minimál javaslatom. Egyébként is eléggé 

szerénytelen, aránytalan a rendszer, hiszen 22 komolyabb díjazással is járó posztról 

beszélünk, amelyekből hármat juttatna az ellenzéknek a jelenlegi vezetés, a 22 posztból 

hármat. Ez azt gondolom, hogy nem korrekt felállás. Eleve az, hogy az összes bizottsági 

elnöki posztot elfoglalják, ez például országgyűlési gyakorlatban sem így van. Én azt 

gondolom, hogy ez nem egy normális rendszer. Adni kell az ellenzéknek nagyobb 

beleszólási és ellenőrzési jogkört. Ezért azt javaslom, hogy gondolják újra ezt az egész 

rendszert, de minimum, ami a legegyszerűbb, napoljuk el úgymond a tanácsnokok 

megválasztását, ha egyáltalán akarjuk. Az én javaslatom egyébként az, hogy az SZMSZ-

ből is töröljük, hiszen informálisan, képviselő-testületi ülésen kívül minden képviselő ezt 

gyakorlatilag kifizetőhelynek tekinti, és így beszél erről. A módosító javaslatomat ezennel 

benyújtom. 

 

Dr. Bács Márton: Csak pár gondolatot az előttem hozzászólóhoz. Igazából Novák Előd 

képviselőtársam kizárólag arról beszélt, hogy X pozíció kerül Y pénzbe. Egy szót nem 

mondott arról, hogy vajon az az irányítási modell, amit most mi kialakítunk, az szerinte 

hatékony-e vagy sem, és hogyha nem, akkor miért nem. Nyilván, hogyha azt mondja, hogy 

ez az irányítási modell nem hatékony, akkor azt mondja, hogy amit a Fidesz felállított a 

korábbiakban, az elmúlt kilenc évben, hogy szerinte az a hatékony, ahhoz kéne visszatérni. 

De mondom még egyszer: semmilyen adat, állítás nem hangzott el részéről azzal 

kapcsolatban, hogy azt miért tartja hatékonynak, vagy miért tartja fenntartandónak, ezt 

pedig miért tartja kevésbé hatékonynak. Pusztán az, hogy pénzbe kerül, az nem lehet érv, 

mert nyilván minden olyan rendszer, amit működtetni kell, és aminek személyekhez 

kötődik a működtetése, az pénzbe kerül, igen. Ezzel igazából föltalálta a kanálban a 

mélyedést. Nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy hatékony vagy nem hatékony. Emellett 

pedig kéne érvelni. Én abszolút nem tudom támogatni és nem is javaslom a támogatását az 

előterjesztésének.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Egy választás után vagyunk, ahol a választói akarat azt döntötte el, 

hogy ebben a pillanatban baloldali irányítása lesz a Kerületnek. Mi ezt tudomásul vesszük, 

nem tehetünk mást, hiszen ez a választói akarat. Nyilván, ahogy itt dr. Bács Márton 
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képviselőtársam elmondta, volt egy működési modell, amiben mi valóban kisebb hivatallal 

vittük el az ügyeket, kevesebb bizottsággal, kevesebb tanácsnokkal. Annak ellenére, 

miután ez a választói felhatalmazás ez most a baloldalt illeti, ezért el kell fogadjuk azt, 

hogy egy ilyen struktúrában gondolkodnak. Ez nem jelenti azt, hogy mi teljes mértékben 

egyetértünk, és támogatjuk ezt, de elfogadjuk, mert hiszen most a felhatalmazás Önöknél 

van. A kritikai megjegyzéseket megtettük abban a körben, amiben egyáltalán 

megkérdezzük azt, hogy egy-egy alpolgármester hogy és milyen módon fog működni, 

milyen feladatkörrel rendelkezik, hogy tud a rá bízott felelősséggel megfelelő módon élni. 

Nyilván arra törekszünk a jövőben is, hogy azokat az átfedéseket, amelyek vannak és 

mutatkoznak a tanácsnoki rendszernél is, ezeket csökkentsük le. De mondom még egyszer: 

jelen pillanatban el kell fogadjuk ezt a mostani állást. Annyit mondanék még zárszónak, 

hogy tudjuk, hogy 8 milliárdos plusszal adtuk át az Önkormányzatot, tudjuk, hogy 

rengeteg olyan futó projekt és program van, aminek a végrehajtása már nyilván Önökre 

hárul, és a jövőnek az alakításában alapvetően most már Önök határozzák meg az 

irányokat. Mi azt tudjuk mondani, hogy kellőképpen kritikusak leszünk azzal a 

működéssel, amely majd az Önkormányzatot jellemezni fogja. De per pillanat elfogadjuk 

ezt a mostani állapotot és álláspontot.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen képviselő úrnak a véleményét, alapvetően azt kell 

mondanom, hogy azonosulni tudok vele. Nem pénzosztásról van szó. Ha az derül ki, hogy 

ez pénzosztást szolgál, akkor módosító javaslattal fogok élni az illető személyekkel 

kapcsolatosan. Novák Előd képviselő úr következik. 

 

Novák Előd: Dr. Bács Márton képviselőtársamnak válaszolnék. Az idő rövidsége miatt, 

most is ugye csak 1 percem van és többet már nem is szólalhatok meg ebben a napirendi 

pontban, nem tudjuk nyilvánvalóan részletesen megtárgyalni ezt. Én ezért próbáltam 

konstruktívan egy olyan módosító javaslatot benyújtani, hogy a tanácsnokokat kvázi 

vegyük le a napirendről, és beszéljük meg külön. Engem az alakuló ülést, illetve ezen ülést 

megelőzően senki sem keresett meg az önkormányzati vezetés, a képviselők részéről, 

Önök közül azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán milyen bizottságba szeretnék menni, 

hogyan menjünk, milyen bizottságok jöjjenek létre, tehát erről vita nem folyt, most sem 

folyhat, úgy tűnik. Én azt gondolom, hogy tiszteletben tartom én is, hogy milyen vezetést 

képzelnek el, nem azzal volt problémám, de objektív mérőszámokat hoztam föl arra 

vonatkozóan, hogy túlburjánzik a Hivatal, túl nagy, tehát nem a konkrét elosztásban, 

hanem az alpolgármesterek számának bővítését, a tanácsnoki pozíciók bővítését, a 

bizottsági elnökök számának és a bizottságok számának bővítését, ezt mindenképpen 

sokallom. Ezen belül konkrétan az álláshalmozást is, hogy minden baloldali képviselő 

gyakorlatilag minimum bizottsági elnök, vagy még más tisztséget is betölt, ezt túlzásnak 

tartom. 

 

Dr. László Imre: Mivel nincs más jelentkező, a vitát lezárom.  

Elsőként szavazásra teszem fel Novák Előd módosító javaslatát, miszerint az előterjesztés 

szerinti hetedik határozati javaslat kerüljön törlésre. A magam részéről nem javaslom az 

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

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

170/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1 igen szavazattal, 17 ellenszavazattal és 7 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – a 

3./ Bizottsági tagok megválasztása, eskütétel és 

tanácsnokok megválasztása című napirendi 

pont tárgyalása során nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint az előterjesztés 

szerinti hetedik határozati javaslat kerüljön 

törlésre. 

 

Dr. László Imre: Egyenként történik a szavazás az egyes határozati javaslatokról. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti első határozati javaslatot, az előterjesztői 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

Gazdasági Bizottság  

elnökének  Erhardt Attilát,  

alelnökének  Budai Miklóst,  

alelnökének  Csernus Lászlót, 

tagjainak Bába Szilviát,  

             dr. Bács Mártont, 

             Bedő Dávidot, 

             Görög Andrást, 

             dr. Hoffman Tamást,  

             Kerékgyártó Gábor,  

             Meleg Dánielt,  

             Novák Elődöt,  

                        Szathmári Levente Balázst,  

                        Varga Gergőt 

megválasztja. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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171/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

Gazdasági Bizottság  

elnökének  Erhardt Attilát,  

alelnökének  Budai Miklóst,  

alelnökének  Csernus Lászlót, 

tagjainak Bába Szilviát,  

             dr. Bács Mártont, 

             Bedő Dávidot, 

             Görög Andrást, 

             dr. Hoffman Tamást,  

             Kerékgyártó Gábor,  

             Meleg Dánielt,  

             Novák Elődöt,  

                        Szathmári Levente Balázst,  

                        Varga Gergőt 

megválasztja. 

  

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti második határozati 

javaslatot, az előterjesztői módosításnak megfelelően, a következők szerint: „Budapest 

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

2019. november 1-jével a Jogi és Közbeszerzési Bizottság  

elnökének  dr. Bács Mártont, 

alelnökének  Keller Zsoltot,  

alelnökének  Szabó Lászlót, 

tagjainak Janás Ferencet, 

             dr. Farkas Csaba Sándort, 

             Félegyházi Tamás Zsoltot, 

             Gyorgyevics Miklóst,  

             Junghausz Rajmundot,  

             Németh Gyöngyvér Valériát 

megválasztja. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 



18 

 

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

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

172/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

Jogi és Közbeszerzési Bizottság  

elnökének  dr. Bács Mártont, 

alelnökének  Keller Zsoltot,  

alelnökének  Szabó Lászlót, 

tagjainak Janás Ferencet, 

             dr. Farkas Csaba Sándort, 

             Félegyházi Tamás Zsoltot, 

             Gyorgyevics Miklóst,  

             Junghausz Rajmundot,  

             Németh Gyöngyvér Valériát 

megválasztja.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti harmadik határozati 

javaslatot, az előterjesztői módosításnak megfelelően, a következők szerint: „Budapest 

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

2019. november 1-jével a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  

elnökének  Kreitler-Sas Mátét, 

alelnökének  Varga Gergőt, 

alelnökének  Szabó Andrást,  

tagjainak Bedő Dávidot,  

            Dienes Tibort,  

            Fülöp Levente Istvánt, 

            dr. Hoffmann Tamást,  

            Horváth Dávidot,  

            Keller Zsoltot 

megválasztja. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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173/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

Környezet- és Klímavédelmi Bizottság  

elnökének  Kreitler-Sas Mátét, 

alelnökének  Varga Gergőt, 

alelnökének  Szabó Andrást,  

tagjainak Bedő Dávidot,  

            Dienes Tibort,  

            Fülöp Levente Istvánt, 

            dr. Hoffmann Tamást,  

            Horváth Dávidot,  

            Keller Zsoltot 

megválasztja.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti negyedik határozati 

javaslatot, az előterjesztői módosításnak megfelelően, a következők szerint: „Budapest 

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

2019. november 1-jével a Kulturális és Köznevelési Bizottság  

elnöknek  Görög Andrást, 

alelnökének  Daám Alexandrát,  

alelnökének  Jankó Istvánt, 

tagjainak Dézsi Bettinát,  

            Milák Hajnalkát, 

            Nagyné Antal Anikót,  

                      Rádi Károlyt, 

            Tóth Attilát, 

            Varga Mónikát  

megválasztja. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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174/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

Kulturális és Köznevelési Bizottság  

elnöknek  Görög Andrást, 

alelnökének  Daám Alexandrát,  

alelnökének  Jankó Istvánt, 

tagjainak Dézsi Bettinát,  

            Milák Hajnalkát, 

            Nagyné Antal Anikót,  

                      Rádi Károlyt, 

            Tóth Attilát, 

            Varga Mónikát  

megválasztja. 

  

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti ötödik határozati 

javaslatot, az előterjesztői módosításnak megfelelően, a következők szerint: „Budapest 

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

2019. november 1-jével a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság  

elnökének  Keller Zsoltot, 

alelnökének  Erhardt Attilát, 

alelnökének  Szabó Lászlót,  

tagjainak dr. Dérfalvi Istvánt,  

            Hárshegyiné Sasvári Paulát, 

            Herczeg Andrást, 

            Jankó Istvánt,  

            Junghausz Rajmundot,  

            Schafferné Csák Évát 

megválasztja. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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175/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

Pénzügyi és Költségvetési Bizottság  

elnökének  Keller Zsoltot, 

alelnökének  Erhardt Attilát, 

alelnökének  Szabó Lászlót,  

tagjainak dr. Dérfalvi Istvánt,  

            Hárshegyiné Sasvári Paulát, 

            Herczeg Andrást, 

            Jankó Istvánt,  

            Junghausz Rajmundot,  

            Schafferné Csák Évát 

megválasztja.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti hatodik határozati 

javaslatot, az előterjesztői módosításnak megfelelően, a következők szerint: „Budapest 

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

2019. november 1-jével a Szociális és Egészségügyi Bizottság  

elnökének  Bába Szilviát, 

alelnökének  Rádi Károlyt,  

alelnökének  Nagyné Antal Anikót, 

tagjainak Balázs Gyulát, 

            Merha Attilát,  

            dr. Molnár Lászlót,  

            Németh Gyöngyvér Valériát, 

            Siklós Sirint, 

            dr. Szöllősi Ágnes Zsuzsannát 

megválasztja. Határidő: 2019. november 1.,  felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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176/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság  

elnökének  Bába Szilviát, 

alelnökének  Rádi Károlyt,  

alelnökének  Nagyné Antal Anikót, 

tagjainak Balázs Gyulát, 

            Merha Attilát,  

            dr. Molnár Lászlót,  

            Németh Gyöngyvér Valériát, 

            Siklós Sirint, 

            dr. Szöllősi Ágnes Zsuzsannát 

megválasztja.  

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti hetedik határozati 

javaslatot, az előterjesztői módosításnak megfelelően, a következők szerint: „Budapest 

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

2019. november 1-jével a következő képviselőket választja meg tanácsnokokká: 

- demokratikus innovációért felelős tanácsnok – Németh Gyöngyvér Valéria, 

- egyházügyi tanácsnok – dr. Molnár László, 

- ifjúsági tanácsnok – Daám Alexandra, 

- informatikai tanácsnok – Görög András, 

- jövő nemzedék tanácsnoka – Tóth Márton,  

- közbiztonsági tanácsnok – Varga Gergő,  

- lakásügyi tanácsnok – Junghausz Rajmund, 

- nemzetiségi tanácsnok – Csernus László, 

- sport- és szabadidő tanácsnok – Bedő Dávid, 

- társadalmi felelősségvállalással foglalkozó tanácsnok – Rádi Károly, 

- városüzemeltetési és városfejlesztési tanácsnok – Budai Miklós. 

Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 



23 

 

 

177/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – 

úgy határozott, hogy 2019. november 1-jével a 

következő képviselőket választja meg 

tanácsnokokká: 

- demokratikus innovációért felelős tanácsnok – 

   Németh Gyöngyvér Valéria, 

- egyházügyi tanácsnok – dr. Molnár László, 

- ifjúsági tanácsnok – Daám Alexandra, 

- informatikai tanácsnok – Görög András, 

- jövő nemzedék tanácsnoka – Tóth Márton,  

- közbiztonsági tanácsnok – Varga Gergő,  

- lakásügyi tanácsnok – Junghausz Rajmund, 

- nemzetiségi tanácsnok – Csernus László, 

- sport- és szabadidő tanácsnok – Bedő Dávid, 

- társadalmi felelősségvállalással foglalkozó 

  tanácsnok – Rádi Károly, 

- városüzemeltetési és városfejlesztési 

  tanácsnok – Budai Miklós. 

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Kell egy módosító javaslatot is ismertetnem, mégpedig, hogy a 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságban Nagyné Antal Anikó helyett dr. Molnár 

Lászlót javasoljuk tagként. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztői kieészítő határozati javaslatot a következők szerint: 

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

hogy 2019. október 31-ével a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságban Nagyné Antal 

Anikót bizottsági tagi megbízatása alól felmenti, és 2019. november 1-jével dr. Molnár 

Lászlót a Bizottság tagjává megválasztja. Határidő: 2019. november 1., felelős: dr. László 

Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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178/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy 2019. október 31-ével a 

Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságban 

Nagyné Antal Anikót bizottsági tagi 

megbízatása alól felmenti, és 2019. november 

1-jével dr. Molnár Lászlót a Bizottság tagjává 

megválasztja. 

 

Határidő: 2019. november 1. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szeretném tájékoztatni Önöket arról, hogy most a nem képviselő 

bizottsági tagok eskütétele következik, hasonlóképpen, mint az alpolgármestereknél. 

Álljunk föl, és kérem Önöket, akiket érint, hogy fáradjanak ide, középre. 

 

(A Polgármester előremondja az eskü szövegét, a külső bizottsági tagok leteszik az esküt.) 

 

……………………………. 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: Budapest XI., Balatoni út 756/13 hrsz.-ú 

ingatlan értékesítése kapcsán elővásárlási 

jognyilatkozat tétele               

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Ez az a napirendi pont, amit sürgősséggel terjesztettünk be. Szeretném 

megkérdezni Önöktől, hogy szeretnének-e átfogó – nem bővebb, átfogó – tájékoztatást 

kapni, hogy mi is van e mögött. A bólogatásból azt látom, hogy igen. Akkor ennek 

megfelelően Büki László igazgató úrnak adom meg a szót. 

 

Büki László: 200 millió forint értéket meghaladó vagyonügylet esetében a Képviselő-

testületnek van döntési hatásköre, így ezért az elővásárlási jogról szóló nyilatkozatot a 

Képviselő-testületnek kell megtárgyalni, illetve dönteni arról, hogy kíván-e élni, illetve 

nem az elővásárlási jogát illetően. A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában állt a Balatoni 

út 756/16 hrsz.-ú, 3258 négyzetméteres építési telekingatlan. Ez egy városi intézményi 

terület, amelyben elég széles körben lehet különböző hasznosítási, beépítési lehetőségekkel 

élni. Így lehet lakó-, igazgatási-, kereskedelmi-, kulturális-, hitéleti építményt elhelyezni. A 

terület elég intenzíven beépíthető, terepszint felett 50%, terepszint alatt 60%, illetve egy 2-
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es szintterületi mutatóval. A Főváros nevében a Fővárosi Vagyonkezelő Részvénytársaság 

végzi az ingatlanok hasznosítását, a pályázatot is ők írták ki, és a Futureal New Times 

Ingatlanfejlesztő Kft. nyújtott be érvényes ajánlatot, 420.300.000 forint + áfa összegben, és 

erre vonatkozóan kell nyilatkozni Önkormányzatunknak, hogy kíván-e ezen összeg erejéig 

elővásárlási jogával élni. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen. Megnyitnám a vitát, és Bába Szilvia képviselő 

asszonynak adom meg a szót. 

 

Bába Szilvia: Nem szorosan tartozik az előterjesztéshez, csak azt szeretném kérdezni, 

hogy azt tudjuk-e, hogy a Futureal mit tervez oda építeni. 

 

Büki László: Elméletileg, ha a telket megvásárolta, akkor a szabályozási tervnek 

megfelelően bármit építhet oda, a jogosultsága erre megvan. Tehát teljesen mindegy, hogy 

eddig mit gondolt, mit nyilatkozik, meg is gondolhatja magát. Tehát a jövőt illetően erre 

nyilván joga van. Viszont érdeklődtünk a Fővárosi Önkormányzatnál, és ott nekik az az 

információjuk, hogy parkolóházat szeretne építeni. 

 

Dr. László Imre: Tekintettel arra, hogy más jelentkező nincs, lezárom a vitát.  

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

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

hogy a Budapest XI., Balatoni út 756/13 hrsz.-ú ingatlan elidegenítése során az 1991. évi 

XXXIII. törvény 39. § (2) bekezdésben biztosított elővásárlási joga alapján a 2019. október 

9-én kelt adásvételi szerződés tekintetében – mely a Budapest Főváros Önkormányzata 

eladó és a Futureal New Times Ingatlanfejlesztő Kft. vevő között 420.300.000,- Ft + ÁFA, 

bruttó 533.781.000,- Ft vételáron jött létre – a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata elővásárlási jogával nem kíván élni. Felkéri a Polgármestert a 

jognyilatkozat kiadására. Határidő: 2019. november 15., felelős: dr. László Imre 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

179/2019. (X. 31.) XI. ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 

tartózkodással úgy határozott, hogy a Budapest 

XI., Balatoni út 756/13 hrsz.-ú ingatlan 

elidegenítése során az 1991. évi XXXIII. 

törvény 39. § (2) bekezdésben biztosított 

elővásárlási joga alapján a 2019. október 9-én 

kelt adásvételi szerződés tekintetében – mely a 

Budapest Főváros Önkormányzata eladó és a 
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Futureal New Times Ingatlanfejlesztő Kft. vevő 

között 420.300.000,- Ft + ÁFA, bruttó 

533.781.000,- Ft vételáron jött létre – a 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata elővásárlási jogával nem kíván 

élni. 

Felkéri a Polgármestert a jognyilatkozat 

kiadására. 

 

Határidő: 2019. november 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Ezzel végére is értünk a mai napnak. Köszönöm szépen a részvételüket, 

türelmüket és közreműködésüket. 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2019. november 12. 
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