
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-49-174/2019. 

 

 

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2019. november 28-i rendes, 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

180/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Bába Szilvia és dr. 

Hoffmann Tamás képviselőket 

megválasztotta.      

 

 

181/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 15 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy 1./ napirendi 

pontként tárgyalja az „Az Önkormányzat 

tulajdonában lévő cégek ügyvezetőinek 

kinevezése” című sürgősségi előterjesztést; 

 

b) 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy 5./ napirendi 

pontként tárgyalja az „Átlátható 

önkormányzat” című sürgősségi előterjesztést; 
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c) 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy 6./ napirendi 

pontként tárgyalja a „Tervezett 

gyógyintézettel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

d) 8 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a mai 

ülésen tárgyalja az „A dr. Czeglédy és Társai 

Ügyvédi Irodával kötött megbízási szerződés 

nyilvánosságra hozatala és felmondása” című 

sürgősségi előterjesztést; 

 

e) 21 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy 7./ napirendi 

pontként tárgyalja a „Tervezett 

gyógyintézettel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

f) 22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított 

eljárásban tárgyalja az új 2./, 4./ és 11./ 

napirendi pontokat.   

 

 

182/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

1./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek ügyvezetőinek kinevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  
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2./  

 

Költségvetést érintő döntések 

 

 2.1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 2.2. Előzetes kötelezettségvállalás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ A Polgármester 2019. évi időarányos szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

4./ Javaslat pályázat benyújtására és döntés önrész biztosításáról - Kulturális 

Városi Platform 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

5./ Átlátható önkormányzat 

Előterjesztő: dr. Molnár László képviselő 

 

6./ Tervezett gyógyintézettel kapcsolatos véleménynyilvánítás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

7./ Klímavészhelyzettel kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Kreitler-Sas Máté a Környezet- és Klímavédelmi Bizottság elnöke 

 

8./  Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

9./ 

 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

          Zárt ülés: 

 

 10./ 

 

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke  
 

 11./ Javaslat „Pro Cultura Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: Görög András a Kulturális és Köznevelési Bizottság elnöke  

 

 12./ 

 

Felügyelőbizottsági tagok megválasztása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 13./ 

 

Településképi ügyben hozott határozat módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
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A NAPIREND 1./ PONTJA: Az Önkormányzat tulajdonában lévő cégek 

ügyvezetőinek kinevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

183/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

13 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Janurik Lajosnak, az Újbuda 

Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit 

Kft. ügyvezetőjének 2019. november 28. napi 

hatályú, az ügyvezetőségről lemondó 

jognyilatkozatát tudomásul veszi, és az 

ügyvezetői feladatokat szabályozó megbízási 

szerződés 2019. november 28. napjával, közös 

megegyezéssel történő megszüntetéséhez 

hozzájárul. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

184/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

13 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Kocsis Sándornak, az Újbuda 

Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2019. november 28. napi 

hatályú, az ügyvezetőségről lemondó 

jognyilatkozatát tudomásul veszi, és az 

ügyvezetői feladatokat szabályozó 

munkaszerződés 2019. november 28. napjával, 
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közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 

hozzájárul. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

185/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

13 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Lőrincz István Gergelynek, az 

Újbuda Prizma XI. Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2019. november 28. napi 

hatályú, az ügyvezetőségről lemondó 

jognyilatkozatát tudomásul veszi, és az 

ügyvezetői feladatokat szabályozó 

munkaszerződés 2019. november 28. napjával, 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 

hozzájárul. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

186/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

13 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy dr. Kóti Tamásnak, a Szent 
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Kristóf Szakrendelő Újbudai Egészségügyi 

Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 

ügyvezetőjének 2019. november 28. napi 

hatályú, az ügyvezetőségről lemondó 

jognyilatkozatát tudomásul veszi, és az 

ügyvezetői feladatokat szabályozó 

munkaszerződés 2019. november 28. napjával, 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 

hozzájárul. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

187/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

13 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy Ihász Tibornak, a Zsombolyai 

Kft. ügyvezetőjének, a Hadik-Kávéház Kft. 

ügyvezetőjének, a Kamara-projekt Kft 

ügyvezetőjének mindhárom gazdasági 

társaságot érintő, 2019. november 28. napi 

hatályú, az ügyvezetőségről lemondó 

jognyilatkozatát tudomásul veszi, és az 

ügyvezetői feladatokat szabályozó 

munkaszerződés 2019. november 28. napjával, 

közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez 

hozzájárul. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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188/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy az Újbuda Smart 11. 

Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. új 

ügyvezetője 2019. november 29. napjától öt év 

időtartamra Majoros Endre. Az ügyvezető 

feladatait munkaviszonyban látja el, munkabére 

bruttó 750.000.- Ft/hó. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

189/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy az Újbuda Sportjáért 

Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetője 2019. 

november 29. napjától öt év időtartamra Simon 

Károly. Az ügyvezető feladatait 

munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 

750.000.- Ft/hó. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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190/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 4 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy az Újbuda Prizma XI. 

Közhasznú Nonprofit Kft. új ügyvezetője 2019. 

november 29. napjától öt év időtartamra dr. 

Juhos Katalin Mária. Az ügyvezető feladatait 

munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 

750.000.- Ft/hó. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

191/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy a Szent Kristóf Szakrendelő 

Újbudai Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú 

Nonprofit Kft. új ügyvezetője 2019. november 

29. napjától öt év időtartamra dr. Lehoczky 

Péter Gábor. Az ügyvezető feladatait 

munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 

750.000.- Ft/hó. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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192/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – úgy 

határozott, hogy  

- a Zsombolyai Kft. új ügyvezetője 2019. 

november 29. napjától öt év időtartamra Molnár 

Tibor, 

- a Hadik-Kávéház Kft. új ügyvezetője 2019. 

november 29. napjától öt év időtartamra Molnár 

Tibor, 

- a Kamara-projekt Kft. új ügyvezetője 2019. 

november 29. napjától öt év időtartamra Molnár 

Tibor. 

Az ügyvezető feladatait a Zsombolyai Kft. 

tekintetében munkaviszonyban látja el, 

munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó. 

Az ügyvezető feladatait a Hadik-Kávéház Kft. 

és a Kamara-projekt Kft. tekintetében 

megbízási szerződéssel, megbízási díj nélkül 

látja el. 

Felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon a 

változásnak a Kft. alapító okiratán történő 

átvezetéséről, valamint a módosított alapító 

okiratnak a Fővárosi Törvényszék 

Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

 

Határidő: 2019. december 15.   

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Költségvetést érintő döntések  

 

 2.1. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 2.2. Előzetes kötelezettségvállalás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
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A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 32/2019. (XII. 3.) önkormányzati rendeletét a 

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

 

 

193/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek vezetőit felhatalmazza, 

hogy a vezetésük alá tartozó költségvetési 

szervet megillető bevételeket beszedjék, és az 

előző évi működési kiadási előirányzatokon 

belül a kiadásokat arányosan teljesítsék az 

Önkormányzat  2020. évi költségvetésének 

elfogadásáig. 

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:    költségvetési szervek vezetői 

 

 

194/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

kerületi intézmények folyamatos működésének 

biztosítása érdekében higiéniai termékek 

közbeszerzési eljárás kiírásához 19 000 E Ft 

fedezet biztosítására előzetesen kötelezettséget 

vállal a GAMESZ 2020. évi költségvetése 

terhére.  

Határidő: 2020. évi költségvetés elfogadása 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 3./ PONTJA: A Polgármester 2019. évi időarányos 

szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

195/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy dr. 

László Imre polgármester 2019. évi időarányos 

szabadságának ütemezését a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

szükséges munkajogi intézkedések 

megtételéről. 

Határidő: 2019. november 30. 

Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna  

                   jegyző  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: Javaslat pályázat benyújtására és döntés önrész 

biztosításáról - Kulturális Városi Platform 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

 

196/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy  

I. pályázatot nyújt be az Európai Unió „Urban 

Innovative Actions” című kezdeményezése 

5. számú pályázati felhívására Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda kulturális 

életének továbbfejlesztése céljából Cultural 

Urban Platform pályázati címmel, 
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II.  elrendeli a projektben az Önkormányzatra 

jutó 328 704 EUR teljes önrész összegének 

a 2020., 2021., 2022. és 2023. évek 

költségvetéseiben történő betervezését, 

III. elrendeli a projektben a KözPont Újbudai 

Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. projekt 

partner 179 522 EUR teljes önrész 

összegének fedezetéül az Önkormányzat 

2020., 2021., 2022. és 2023. évek 

költségvetéseiben történő betervezését, 

IV. elrendeli a projektben az Újbuda SMART 

11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft. 

projekt partner 178 440 EUR teljes önrész 

összegének fedezetéül az Önkormányzat 

2020., 2021., 2022. és 2023. évek 

költségvetéseiben történő betervezését, 

V. felhatalmazza a Polgármestert, valamint 

távolléte és akadályoztatása esetén Barabás 

Richárd alpolgármestert a pályázat 

benyújtásával kapcsolatos valamennyi 

dokumentum aláírására. 

Határidő: 2019. december 11. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: Átlátható önkormányzat 

Előterjesztő: dr. Molnár László képviselő 

 

 

197/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással az 5./ Átlátható önkormányzat 

című napirendi pont tárgyalása során elfogadta 

azt a módosító javaslatot, hogy  az előterjesztés 

szerinti határozati javaslat a „Budapest Főváros 

XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határozott” szövegrész után a 

következő szöveggel egészüljön ki: „sajnálatát 
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fejezi ki amiatt, hogy az elmúlt 9 évben a 

polgármesteri vezetés elhanyagolta az 

átláthatóság területét, ezzel gyengítve a 

választópolgárok önkormányzásba vetett hitét, 

bizalmát. A Képviselő-testület ezért elkötelezett 

az önkormányzati működés jövőbeni 

nyilvánosságának és átláthatóságának 

biztosítása, valamint a folyamatos erősítése 

iránt.” 

 

 

198/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, sajnálatát fejezi 

ki amiatt, hogy az elmúlt kilenc évben a 

polgármesteri vezetés elhanyagolta az 

átláthatóság területét, ezzel gyengítve a 

választópolgárok önkormányzatiságba vetett 

bizalmát. A Képviselő-testület ezért elkötelezett 

az önkormányzati működés jövőbeni 

nyilvánosságának és átláthatóságának 

biztosítása, valamint folyamatos erősítése iránt. 

Ezért Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy 

határozott, hogy  

1.   a nyilvános működés, 

2.   a közérdekű adatigénylés, 

3.   az átlátható költségvetési gazdálkodás, 

4.   a nyilvános szerződések, közbeszerzések 

5.   az önkormányzati tulajdonú vállalatok, 

6.   az elszámoltatható döntéshozók 

pontok tekintetében, az előterjesztésben 

megfogalmazott célok eléréséhez szükséges 

rendeletek, intézkedések, utasítások, 

szabályozók módosítását a Polgármester 

készítse elő, és azt terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

Határidő: 2020. június 30. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  
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……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Tervezett gyógyintézettel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

196/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

9 igen szavazattal, 12 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül a 6./ Tervezett 

gyógyintézettel kapcsolatos 

véleménynyilvánítás című napirendi pont 

tárgyalása során nem fogadta el azt a módosító 

javaslatot, hogy a határozati javaslatba a 

következő szöveg kerüljön: „a XI. kerületben a 

kormány által tervezett helyen és módon a 

korszerű fekvő- és járóbeteg-ellátás érdekében 

a Dél-Budai Centrum Kórház beruházásra 

szükség van”. 

 

 

200/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, kinyilvánítja, 

hogy a XI. kerületben a korszerű fekvő- és 

járóbeteg-ellátás érdekében a tervezett 

kórházberuházásra szükség van, azt nem 

ellenzi, illetve a megvalósítását támogatja. 

 

Határidő: 2019. november 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 7./ PONTJA: Klímavészhelyzettel kapcsolatos döntések 

Előterjesztő: Kreitler-Sas Máté a Környezet- és 

Klímavédelmi Bizottság elnöke  

 

 

201/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott,  

1. felismerve, hogy az éghajlatváltozás alapvető 

fenyegetést jelent a jólétre, a társadalmi békére 

és a jövő generációk életfeltételeire, Újbuda 

Képviselő-testülete megállapítja, hogy 

klímavészhelyzet áll fenn; 

2. kinyilvánítja, hogy az éghajlatváltozás elleni 

fellépés előmozdítását az Alaptörvény P) cikk 

(1) bekezdéséből fakadóan, valamint a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 

bekezdés 12. pontja alapján Újbuda 

Önkormányzata is kötelességének tekinti; 

3. elhatározza, hogy a hősziget-hatásra 

közvetlenül vagy közvetve kiható minden 

döntési javaslatról az éghajlatváltozásra 

gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások 

vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás 

és a hősziget-hatás elleni fellépés 

szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt; 

4. elhatározza, hogy a levegőtisztaságra 

közvetlenül vagy közvetve kiható minden 

döntési javaslatról az éghajlatváltozásra 

gyakorolt hatás és az egyéb környezeti hatások 

vizsgálatának ismeretében, az éghajlatváltozás 

és a légszennyezettség elleni fellépés 

szempontjainak elsőbbségét biztosítva dönt; 

5. elhatározza, hogy környezeti ügyekben az 

információhoz való hozzáférésről, a 

nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő 

részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való 

jog biztosításáról szóló, Aarhusban, 1998. 

június 25-én elfogadott Egyezménnyel 

összhangban Újbuda Önkormányzata és a 
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tulajdonban álló gazdasági társaságok 

működésében biztosítja az éghajlatváltozásra 

vonatkozó környezeti információk teljes 

nyilvánosságát és a nyilvánosság részvételét a 

döntési folyamatokban; 

6. elhatározza, hogy olyan intézkedéseket hoz, 

amelyek a lakossági klímaváltozás hatásaitól 

való megvédésre irányulnak – úgymint a 

lakások túlzott felmelegedés elleni védelme, 

felkészülés a villámárvizekre; 

7. csökkenti az Önkormányzat működésének a 

karbonlábnyomát, mindent megtesz a kerület 

környezetbarátabb működéséért. 

 

Határidő: folyamatos  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

     

202/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2019. 

szeptember 1. és 2019. október 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                     jegyző  
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203/2019. (XI. 28.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2019. 

szeptember 1. és 2019. október 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jegyzői beszámolót elfogadja.  

 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2019. december 10. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

 

Bába Szilvia s. k. 

 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k. 

 

 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 

 

 

 

 


