
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-198-1/2020. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. 

január 23-án (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. László Imre polgármester, Bakai-Nagy Zita alpolgármester, 

Barabás Richárd alpolgármester, Orosz Anna alpolgármester, 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, Rádi Károly, Szabó László, Tóth Márton, Varga Gergő (25 fő) 

 

A nemzetiségi önkormányzatok részéről: 

Kárpáti István, az Újbuda Cigány Önkormányzata elnöke, 

Imreh Ferenc, az Újbuda Német Önkormányzat elnöke 

Dreisziger György, az Újbuda Német Önkormányzata tagja 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

Hintsch György alpolgármester, 

Vargáné dr. Kremzner Zuzsanna jegyző, 

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

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

igazgatók, Schreffel János főépítész, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Hégli Imre, Kádi Gergely, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna, Rimóczi Gabriella, 

Szentváry-Lukács Györgyné osztályvezetők,  

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

dr. Szende Dávid jogtanácsos, 

dr. Simonné dr. Kluczer Zsuzsanna, Vouszka Zsófia munkatársak 

 

Különmeghívott:  

Molnár Gyula országgyűlési képviselő, 

Jáger István, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkaptányság vezetője, 

dr. Juhos Katalin, az Újbuda Prizma Kft. ügyvezető igazgatója, 

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

Majoros Endre, az Újbuda SMART 11 Kft. ügyvezető igazgatója, 
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Molnár Tibor, a Zsombolyai Kft. ügyvezető igazgatója, 

Simon Károly, az Újbuda Sportjáért Kft. ügyvezető igazgatója,  

dr. Lehoczky Péter, a Szent Kristóf Szakrendelő igazgatója 

 

Az ülést vezeti: dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Mindenkinek nagyon szép napot kívánok! Megkezdenénk a munkánkat. 

Tisztelettel köszöntöm a megjelent vendégeinket, Molnár Gyula képviselő urat, 

képviselőtársaimat és mindazokat, akik internet, tévé segítségével kísérik figyelemmel 

képviselő-testületi ülésünket. Mindenkinek, minden megszólítottnak tisztelettel kívánok jó 

egészségben eltöltött 2020-as esztendőt! És hadd tegyem hozzá, nem zárójelben, hanem 

inkább kihangsúlyozottan, hogy eredményes munkát magába foglaló 2020-at. 

Megállapítom, hogy a 25 képviselőből 23 jelen van, tehát határozatképes az ülés.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Bedő Dávid és Junghausz Rajmund képviselőket. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

1/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Bedő Dávid és Junghausz 

Rajmund képviselőket megválasztotta.      

 

Dr. László Imre: A napirendi vitával kapcsolatos dolog következik. Két perc áll 

rendelkezésre, hogyha valakinek a napirenddel kapcsolatosan van hozzászólása, módosító 

javaslata. Tájékoztatom a képviselőtársaimat, hogy 11 kiküldött nyilvános ülési és 2 

kiküldött zárt ülési napirendi pont a meghívó szerint kerül megtárgyalásra. Gyorsított 

eljárásban négy napirendi pontot javaslunk: az 1./, 4./, 8./ és 9./ napirendi pontra 

vonatkozik.  Kérdezem a képviselőtársaimat, hogy csomagban szavazhatunk-e erről? Igen. 

Megnyitnám a napirendi vitát, akinek van hozzászólása az ismertetett napirenddel 

kapcsolatban, kérem, tegye meg. Nincs, akkor szavazásra teszem föl, hogy a Testület 

gyorsított eljárásban tárgyalja az 1./, 4./, 8./ és 9./ napirendi pontokat. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 
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2/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – elfogadta azt a 

javaslatot, hogy gyorsított eljárásban tárgyalja az 

1./, 4./, 8./ és 9./ napirendi pontokat 

 

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 Fővárosi Önkormányzat 2020. évi forrásmegosztásról szóló rendeletének 

véleményezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

2./ Budapest XI. kerület Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út – Karolina út által 

határolt terület kerületi építési szabályzata 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./  Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 

várakozás díjáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  

               

4./  Budapest XI. kerület Brassó úton elhelyezkedő honvédelmi akadálypálya hosszú 

távú közterület-használata 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  

 

5./ A Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

      

7./ Előzetes kötelezettségvállalás 2020. évre nyomdai munkák elvégzésére 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

  

8./ Újbuda GAMESZ alapító okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

9./ Újbudai Közalkalmazotti Érdekegyeztető Fórum létrehozása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  
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10./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

11./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

12./    ÖBÖL XI. Kft. önkormányzati felügyelőbizottsági tagjának kijelölése 

  Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 13./   Fakivágási ügyben fellebbezés elbírálása 

  Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

3/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét 

az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1./ A Fővárosi Önkormányzat 2020. évi forrásmegosztásról szóló 

rendeletének véleményezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

2./ Budapest XI. kerület Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út – 

Karolina út által határolt terület kerületi építési szabályzata 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./  Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes 

kialakításáról és a várakozás díjáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  

               

4./  Budapest XI. kerület Brassó úton elhelyezkedő honvédelmi 

akadálypálya hosszú távú közterület-használata 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  

 

5./ A Polgármester 2020. évi szabadságának ütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
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6./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

      

7./ Előzetes kötelezettségvállalás 2020. évre nyomdai munkák 

elvégzésére 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

  

8./ Újbuda GAMESZ alapító okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

9./ Újbudai Közalkalmazotti Érdekegyeztető Fórum létrehozása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

10./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

11./ Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

12./    ÖBÖL XI. Kft. önkormányzati felügyelőbizottsági tagjának kijelölése 

  Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 13./   Fakivágási ügyben fellebbezés elbírálása 

  Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Dr. László Imre: Napirend előtti felszólalások következnek, ketten jelezték. Kérném 

szépen Novák Előd képviselő urat, „Újbuda jó hírének védelme” címszóval kíván 

hozzászólni, elmondani a hozzászólását. 

 

Napirend előtti hozzászólás: 1./ Novák Előd 

 

Novák Előd: Az Újbuda újság legutóbbi számának címlapi vezércikke hozza azt, hogy a 

Kopaszi-gáton és környékén történő beruházással kapcsolatban túlzsúfoltságtól tartanak. 

Hogy pontosan kik, az ugye nem derül ki. Sajnos, itt a legutóbbi közmeghallgatáson 

egyedüli képviselőként ültem végig, elejétől végéig ezt a közmeghallgatást, és elvétve 

jelent csak meg egy-két képviselő ezen a közmeghallgatáson, pedig indokolt lett volna. 

Ugyanakkor megértem a lapításukat is, hiszen a Kopaszi-gáttal kapcsolatos ingatlanmutyi 

a XI. kerület történetének legnagyobb korrupciós ügye, amit ezen a közmeghallgatáson is 

szóvá tettem, hiszen probléma természetesen az, hogy 25 ezer új munkahely és a 3 ezer 

lakás hatalmas forgalmat fog generálni a környéken, és az a túlépítés, ami itt megvalósul, 

ez önmagában szakmai aggályokat is felvethet, és van ebben felelősségünk nekünk, XI. 

kerületi képviselőknek is. Azonban ejtsünk szót arról, ami épp a közmeghallgatás napján 
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jelent meg, a hvg.hu hozta ki, és szerte a médiában megjelent, de az Önkormányzat 

lapított. Az, hogy az Önkormányzat jogi képviselőjének, az Önkormányzat képviseletére 

egy újabb politikusbűnöző jelenik meg Czeglédy Csaba után, ide jutottunk tehát. Olvasom 

a hírek címeit, például a 444.hu: „Nyolc évig havi 2 milliós munkadíjat fizetett ki egyetlen 

ügyvédnek Újbuda fideszes vezetésű önkormányzata.” Kissé elfogult nyilvánvalóan a cím, 

hiszen nem ez kellett volna, hogy legyen az érdemi hír ebben, hiszen a cikk sorai közt, 

illetve magából a cikk tartalmából is kiderül, hogy ennél nagyobb a probléma, hiszen az 

ügyvédi megbízásokra fordítandó keretet az új polgármester, dr. László Imre még növelte 

is a cikk szerint. Ez persze nem derül ki a cikk címéből, hogy még nagyobb a baj, csak 

éppen ifj. Szilágyi munkáit a Csányi és Zala Ügyvédi Iroda vette át, élén azzal a Zala 

Lászlóval, aki 2010 októbere, vagyis a korábbi MSZP-s polgármester, Molnár Gyula 

leváltása előtt szintén ellátta a kerület jogi képviseletét, emellett a 2000-es években 

Leisztinger Tamás bizalmi embereként tartották számon, és harmadrendű vádlott volt a 

Molnár Gyula ellen a Kopaszi-gáti ingatlanpanama ügyében hivatali visszaélés miatt indult 

büntetőeljárásban. Ez még szerepel a 444.hu cikkében is, bár a cím az ugye csak a Fideszre 

összpontosít, de egyrészt kiderül tehát, hogy az Önkormányzat, az új vezetésének 

gátlástalansága felülmúlja a fideszes vezetését, ami az ügyvédi megbízásokra fordítandó 

keretet illeti. És azt gondolom, Újbuda jó hírneve érdekében szóvá kell most már tennünk, 

hogy elfogadhatatlan az, hogy a visszaeső és 2010 előtt is jogerősen elítélt politikusbűnöző 

Czeglédy Csaba után egy újabb bűnözőt bíz meg az Önkormányzat jogi képviseletével. 

Polgármester úr, olyan nagy elvárás az, hogy legalább ne bűnözőt bízzanak meg? Hiszen 

miről van szó? Mondhatja azt, hogy másodfokon felmentették ugye Molnár Gyuláékat, de 

akkor mondja ki azt is, hogy Ön szerint elfogulatlan-e az a másodfokú eljárás, amelynek 

keretében az MSZP korábbi alkotmánybíró-jelöltje, nyilvánvalóan elfogultan mentheti föl 

immár büntetőbíróként azt a Molnár Gyulát és társait, akiket másodfokon még letöltendő 

börtönbüntetésre ítéltek, legalábbis Molnár Gyulát ugye, Lakos Imrét 6 hónap 

felfüggesztett szabadságvesztésre. És hát a politikai maffia összefonódásait mutatja jól, 

hogy végül az MSZP alkotmánybíró-jelöltje, a nyilvánvaló elfogultság ellenére 

felmenthette őket a Kúrián. Tisztelt képviselőtársaim, nekem szívügyem a 

politikusbűnözés elleni küzdelem, ezért is fordultam korábban Handó Tündéhez, az 

Országos Bírósági Hivatal elnökéhez és Polt Péter legfőbb ügyészhez is panasszal, hogy 

vizsgálják ki ezt az esetet, és új, elfogulatlan eljárás lefolytatását szorgalmaztam, de ők 

megtagadták azt. Én azt gondolom, hogy éppen ezért ez az ügy minimum nem tisztázott. 

És éppen ezért Újbuda jó hírneve érdekében is kérem Polgármester urat, hogy se Czeglédy 

Csabát, se Zala László ügyvédi irodáját ilyen ügyekkel ne bízza meg, hiszen az ügyészség 

vádirata szerint 2006-ban a XI. kerületi Kopaszi-gát és Lágymányosi-öböl környékén 

pályáztatás nélkül játszottak át magáncégnek egy 38 hektáros telket. Ezt elfogulatlan 

eljárásban nem sikerült tisztázni. Ahhoz, hogy ne vetüljön az új polgármesteri vezetésre is 

a korrupció árnyéka, azt gondolom, ebben az ügyben lépni kell. 

 

Dr. László Imre: Napirend előtti felszólalásra jelentkezett Csernus László képviselő úr, 

„Az új év kezdetén” címmel. 
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Napirend előtti hozzászólás: 2./ Csernus László 

 

Csernus László: „Szilveszterkor lépjük át az új év küszöbét, s az elmúlás szomorúságán 

átragyog az újrakezdés mosolya.” Pilinszky János gondolataival kívánok minden újbudai 

polgárnak sikeres, eredményes és boldog új esztendőt! Az év végén a számvetésről 

beszéltem, s most, az új esztendő elején az újrakezdésé a főszerep. A megkezdett jó dolgok 

folytatása, amelyből számos példát hallhattak az év végi összefoglalómban, vagy olvashattak 

az Újbuda újság legutóbbi számában az önkormányzati vezetéstől. Ugyanakkor a hibák 

kijavításának és az új lehetőségek feltárásának is itt az ideje. Az önkormányzati választások 

óta több mint száz nap telt el, itt az ideje, hogy elkezdődjenek a megvalósítások. Kíváncsian 

várom az Önök által összeállított terveket, költségvetést. Ne felejtsék el, a kampányban 

ígérgettek több mindent! Ezeknek a teljesítése is az Önök felelőssége. Tegnap, a Magyar 

Kultúra Napján jó volt megtapasztalni, hogy vannak közös témák, amelyekről tudunk 

hasonlóan gondolkodni. Szinte egy nyelvet beszélünk, amikor kulturális városközpontot 

vagy Bartók-negyedet említünk, akkor mindannyian tudjuk, a kerületi kulturális élet 

magjáról beszélünk. Vagy ha sportról beszélünk, jó látni, hogy pártállástól függetlenül 

szurkolnak képviselők az OSC Újbuda sikerének, vagy népszerűsítik a Bikás-parkban 

felállított jégpályát, amely az elmúlt években is nagy népszerűségnek örvendett. Újbuda 

szociális rendszere eddig is jól működött, olvashattuk is, és ezután is minden támogatást 

megadunk, hogy mindannyian segíthessük a rászorulókat. Úgy gondolom, hogy fontos az is, 

hogy együtt tegyünk a Dél-Budai Centrumkórház megépüléséért, hiszen elsősorban a 

kerületben élőket fogja szolgálni. Ugyancsak kormányzati és ellenzéki oldalnak közös 

felelőssége a Gyermekegészségügyi Centrum megvalósítása, a Galvani-híd megépítése, a 

parkolási rendszer fejlesztése, kibővítése, az iskolai-óvodai-bölcsődei férőhelyek növelése. 

Azt mondhatom, hogy van feladatunk bőven ebben az esztendőben is. Újrakezdésről és 

megújulásról szóltam az elején. Kerületünk emblematikus épülete, a budai Ciszterci 

Templom is épp a megújulásán megy keresztül. Nem azért, mert rossz, vagy mert más kell. 

Azért, hogy még évszázadokig ott álljon és szolgálhassa a benne összegyűlő közösséget. Ez 

az Önkormányzat feladata is. Sokfélék vagyunk, így sokféle módon gondolkodhatunk, azt 

azonban nem felejthetjük el, hogy egy cél lebeghet előttünk, ez pedig Újbuda szolgálata. 

Most a tervezés és a megvalósítás az Önök kezében van elsősorban. Nekünk az a feladatunk, 

hogy ne tévesszenek célt. Újbuda fejlődik, és ez a fejlődés töretlen lehet, ha közösen tudunk 

tenni a kerületért, otthonunkért. A Gellérthegy, Szentimreváros, Kelenföld, Kelenvölgy, 

Gazdagrét, Őrmező vagy Albertfalva – felsorolhatnám mind a huszonöt városrészt –, ez 

mind egyben Újbuda, és a mi személyes felelősségünk teszi Újbuda jövőjét olyanná, 

amilyenné szeretnénk építeni, tenni. A személyes példánk az, ami meghatározza a kerület 

sorsát. Tegyünk együtt, hogy Újbuda mindenkinek a szíve közepében legyen! Boldog új 

évet, Újbuda! 

 

Dr. László Imre: Köszönöm, megadnám a hozzászólás lehetőségét Hintsch György 

alpolgármester úrnak. 

 

Hintsch György: Novák Előd képviselő úrnak egy rövid reflexiót szeretnék mondani. 

Megpróbálok higgadt maradni. Szerintem abba kéne már hagyni ezt a „politikusbűnözős” 

dolgot. Tehát az most már tényleg nonszensz, hogy nem tud úgy elmondani egy beszédet, 
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hogy legalább tizenötször ne szerepeljen; most van előrelépés, mert most csak háromszor-

négyszer vagy ötször szerepelt ez a szó, nem számoltam, de a múltkori hozzászólásánál vagy 

tízszer-tizenötször vagy lehet, hogy hússzor is, tehát ez tényleg felháborító. Olyan embereket 

minősít bűnözőknek, akiket jogerősen fölmentettek. Első fokon, másodfokon, történt, ami 

történt, harmadfokon, ami a magyar igazságszolgáltatás utolsó fokozata, jogerősen 

fölmentették Molnár Gyulát is, Lakos Imrét is és Zala Lászlót is. Tehát őket bűnözőnek 

nevezni, ez szerintem felháborító és elfogadhatatlan. Lehet, hogy a Mi Hazánk taggyűlésén 

ezt lehet, ott ennek van keletje – ez egy önkormányzati testületi ülés. Nagyon szépen kérem, 

hogy a jövőben ettől tartózkodjon. Felháborító.  

 

Varga Gergő: Novák Előd képviselő úrnak szeretném mondani, hogy ne csak a sajtóban 

megjelent hírek alapján készüljünk fel a testületi ülésre. Ha bármilyen kérdés van, ki lehet 

kérni az anyagot, és lehet tájékozódni. Az említett cikkekkel kapcsolatban a 

helyreigazításokat is érdemes lett volna felolvasni az ügyvédi költségeknél, mert csökkent az 

ügyvédek költsége, és csökkenni is fog. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Polgármester úr, én arra kérem, hogy tartsa be az SZMSZ-t, tartassa 

be az SZMSZ-t, ne adjon szót frakcióvezetőnek sem, alpolgármesternek sem, mert az 

SZMSZ arra nem ad lehetőséget, hogy most vitát generáljunk. Abban lehet, hogy ha valami 

közérdekű bejelentése van az alpolgármestereknek, akkor adhat szót. Úgyhogy nagyon 

kérem, hogy ne tegye, vagy írják át az SZMSZ-t olyan módon, hogy akkor hozzá lehessen 

szólni, hiszen ezekhez a megjegyzésekhez nyilvánvalóan további megjegyzések társulnának, 

amit én most nem fogok elmondani, mert ügyrendi a megszólalásom. De kérem, hogy mint 

levezető elnök, tartassa be a szabályokat.  

 

Dr. László Imre: Frakcióvezető úrnak részben igaza van. Ezért elnézést kérek, kétségtelen. 

Viszont az alpolgármesternek, Jegyzőnek rajtam kívül joga van az SZMSZ alapján ehhez a 

napirend előtti felszólaláshoz hozzászólni. Ennyivel hadd egészítsem ki. És nem azt 

mondom, hogy kvittek vagyunk: hibáztam, természetesen elnézést kérek érte. 

Kérdezem Jáger István alezredes úrtól, hogy van-e hozzászólás – nincs, köszönöm.  

Szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy Novák Előd képviselő úr számára az 

előző képviselő-testületi ülésen elhangzott észrevételével kapcsolatban írásban kiküldtük a 

választ.  

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: A Fővárosi Önkormányzat 2020. évi 

forrásmegosztásról szóló rendeletének 

véleményezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

Dr. László Imre: A vitát megnyitnám. 

 

Csernus László: Igazán csak egy dolog: öröm látni azt, hogy 970 millióval gyarapszik a 

kerület, azért ebből azt gondolom, hogy az is látható, hogy működik a gazdaság. 
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Hintsch György: Akkor én is csak részben értek egyet frakcióvezető úrral: öröm látni, hogy 

működik a gazdaság, ez természetesen mindannyiunk nagy öröme, de azt viszont 

szomorúság látni, hogy ha a Fidesz nem hozta volna meg azt a törvényt, hogy a kerületeknek 

jóval kevesebb jut a forrásmegosztásból, akkor nem 970 millióval gazdagodott volna a 

kerület, hanem – nem számoltam ki –, de akkor 1,1-1,2 milliárd forinttal. Tehát ez azért az 

érem másik oldala. 

 

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

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

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

hogy a Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2020. évi megosztásáról szóló rendelettervezetet elfogadásra javasolja. Határidő: 

2020. január 23., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

4/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy a Fővárosi 

Önkormányzatot és a kerületi 

önkormányzatokat osztottan megillető 

bevételek 2020. évi megosztásáról szóló 

rendelettervezetet elfogadásra javasolja.  

 

Határidő: 2020. január 23.  
Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Budapest XI. kerület Diószegi út – Daróczi utca – 

Bocskai út – Karolina út által határolt terület 

kerületi építési szabályzata 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazni fogunk. Mivel két rendelet 

van, először az előterjesztés szerinti első rendeletről döntünk. 
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Szavazásra teszem fel a Budapest XI. kerület Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út – 

Karolina út által határolt terület kerületi építési szabályzatáról szóló rendelettervezetet az 

előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2020. (I. 28.) önkormányzati rendeletét 

a Budapest XI. kerület Diószegi út – Daróczi utca – Bocskai út – Karolina út által 

határolt terület kerületi építési szabályzatáról. 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az egyes parkolás biztosítása tárgyú önkormányzati 

rendeletek módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 25 leadott szavazatból 24 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2020. (I. 28.) önkormányzati rendeletét 

egyes parkolás biztosítása tárgyú önkormányzati rendeletek módosításáról. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Újbuda közterületein a járművel várakozás 

rendjének egységes kialakításáról és a várakozás 

díjáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  

 

 

Dr. László Imre: Kérdés van-e a napirendi ponttal kapcsolatban? 

 

Csernus László: Amikor a parkolási engedélynek a vizsgálata történik, akkor ugye most 

van benne egy módosulás, hogy pusztán és kizárólag az adót vizsgálja most már csak a 

rendelet. Miért van erre szükség, hogy csak az adót, miért nem vizsgáljuk teljes körben, 

hogy van-e bármilyen tartozása az újbudai lakosnak? 

 

Hintsch György: Én is szerettem volna röviden hozzászólni: ez egy technikai jellegű 

módosítás, jelentős részben ez az 5 perc - 10 perc, illetve a GDPR-nak való megfelelés. 

Lehet erről beszélgetni, és pont azt akartam mondani, vagy arról tájékoztatni a Képviselő-

testületet, hogy a következő egy-két hónapban, tehát lehet, hogy már a februári, de 

legkésőbb a márciusi testületi ülésre be szeretnénk hozni a parkolással kapcsolatos új 

elképzeléseinket. Röviden és tömören annyi, hogy szeretnénk egy önálló parkolási céget 

létrehozni, és ennek keretében intézni a kerületi parkolást. Ebben fogok kezdeményezni egy 

6-7-8 párti egyeztetést, szeretném, hogyha minden szereplő vagy minden, a Testületben részt 

vevő párt részt venne ebben – Novák Előd képviselő úr is, akinek markáns véleménye van a 

parkolásról, és valószínű, sosem fogunk egyetérteni, de nagyon szívesen meghallgatom, 
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szeretném, ha tudnánk konstruktívan erről beszélgetni. Ezt a kérdést ott is föl lehet vetni, 

beszélgessünk arról, vagy döntés kérdése, hogy milyen tartozás esetén nem lehet parkolási 

engedélyt kiadni, ez egy nyitott kérdés.  

 

Dr. László Imre: Mivel több kérdést nem látok, megnyitom a vitát.  

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az Újbuda közterületein a járművel 

várakozás rendjének egységes kialakításáról és a várakozás díjáról szóló 26/2010. (IX. 21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

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

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 3/2020. (I. 28.) önkormányzati rendeletét az 

Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról és a 

várakozás díjáról szóló 26/2010. (IX. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: Budapest XI. kerület Brassó úton elhelyezkedő 

honvédelmi akadálypálya hosszú távú közterület-

használata 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  

 

 

Dr. László Imre: 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 Magyar Honvédség vitéz 

Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár részére a Budapest XI. kerület, Brassó út 

(2629/5) helyrajzi számú ingatlan 1.200 m2 alapterületű részének a 2020. március 1. napja 

és 2035. február 28. napja közötti időszakban honvédelmi kiképzési feladatok ellátása 

érdekében akadálypályaként történő használatát a 2011. évi CXIII. törvény 42. § (3) 

bekezdése alapján ingyenesen engedélyezi. A Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség Dandár a terület kaszálását, gyommentesítését, folyamatos 

karbantartását vállalja. A szerződés további 5 évvel meghosszabbító abban az esetben, ha a 

hasznosításra jogosult valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, késedelem nélkül 

teljesíti. A szerződést az Önkormányzat egyoldalú nyilatkozattal 30 nap felmondási idővel 

felmondhatja abban az esetben, ha a Budapest XI. kerület, Brassó út közforgalom céljára 

történő megnyitását tervezi. Felhatalmazza a Polgármestert a közterület-használati 

szerződés aláírására. Határidő: 2020. március 31., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 
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5/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat   

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor 

Budapest Helyőrség Dandár részére a 

Budapest XI. kerület, Brassó út (2629/5) 

helyrajzi számú ingatlan 1.200 m2 

alapterületű részének a 2020. március 1. napja 

és 2035. február 28. napja közötti időszakban 

honvédelmi kiképzési feladatok ellátása 

érdekében akadálypályaként történő 

használatát a 2011. évi CXIII. törvény 42. § 

(3) bekezdése alapján ingyenesen 

engedélyezi. A Magyar Honvédség vitéz 

Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 

a terület kaszálását, gyommentesítését, 

folyamatos karbantartását vállalja. A 

szerződés további 5 évvel meghosszabbító 

abban az esetben, ha a hasznosításra jogosult 

valamennyi kötelezettségét szerződésszerűen, 

késedelem nélkül teljesíti.  

A szerződést az Önkormányzat egyoldalú 

nyilatkozattal 30 nap felmondási idővel 

felmondhatja abban az esetben, ha a Budapest 

XI. kerület, Brassó út közforgalom céljára 

történő megnyitását tervezi.  

Felhatalmazza a Polgármestert a közterület-

használati szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2020. március 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 5./ PONTJA:  A Polgármester 2020. évi szabadságának 

ütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: 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 dr. László Imre polgármester 

2020. évi szabadságának ütemezését a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a 

Jegyzőt, hogy gondoskodjon a szükséges munkajogi intézkedések megtételéről. Határidő: 

2020. január 23., felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

6/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy dr. 

László Imre polgármester 2020. évi 

szabadságának ütemezését a határozat 

melléklete szerint jóváhagyja.  

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

szükséges munkajogi intézkedések 

megtételéről.  

 

Határidő: 2020. január 23.  
Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés nem lévén megnyitom a vitát. 
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Hintsch György: Csak nagyon röviden: a 2019-es év az egy nagyon bonyolult év volt és 

nagyon sok vitával terhelt év volt, sok konfliktussal, két választás is volt. Ennek ellenére 

ebben az évben ez a Hivatal szerintem tisztességesen és korrektül végezte a munkáját, 

úgyhogy ezért köszönettel tartozunk mindenkinek, Jegyző asszonyon keresztül szeretném 

ezt megköszönni a polgármesteri vezetés nevében is. Senkit nem szeretnék kiemelni, illetve 

mégis egy területet, az Építési Osztályt, amelyről sajnos, a következő évben, jövő évben már 

nem fogunk tudni ennek a beszámolónak a részeként beszélgetni, merthogy szerintem egy 

rossz és hibás kormányzati vagy parlamenti döntés következtében az építéshatósági ügyeket 

elveszik az önkormányzatoktól – erről lehet vitatkozni, hogy ez miért van, hogy van, 

szerintem most nem itt kell ezt a politikai vitát lefolytatni, viszont egy teljesen átgondolatlan 

és bizonytalan helyzetet teremtenek ennek a területnek a dolgozói számára. Úgyhogy nekik 

külön szeretnénk megköszönni, és amit lehet, a polgármesteri vezetés, Polgármester úr is 

mindent meg fog tenni, hogy minél több embernek biztosítsuk azt a lehetőséget, hogy itt 

maradjanak, továbbra is ezen a területen, és velünk dolgozzanak együtt.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Egész addig Hintsch György alpolgármester úrral egyetértettem, 

hogy bonyolult év volt a 2019-es, nagyon intenzív év volt, meg az előzőek is. Én 

mindenkinek a Hivatalban szeretném megköszönni ezt az eltökéltséget és rengeteg munkát, 

amit hozzátett azért, hogy Újbuda fejlődhessen, a Hivatal kiválóan működhessen, úgyhogy 

ezért hálával tartozom a hivatali dolgozóknak. És hát, reméljük, hogy ez a fejlődés töretlen 

marad. Azt pedig el kell fogadni, hogyha a felsőbb jogszabályok így vagy úgy rendelkeznek. 

Mellesleg, aki az önkormányzati létben él, azért ez nem egy újkeletű kérdés, hiszen ciklusról 

ciklusra felmerült már, hogy ez a fajta lépés megtörténik. Tekintettel arra, hogy a 

Kormányhivatal működik, úgyhogy ezt nyilván lehet így is érteni, úgy is érteni – el kell 

fogadni. Még egyszer: a Hivatal dolgozóinak köszönöm az együttműködést a 2019-es évre 

és a jövőre nézve is. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm frakcióvezető úrnak és legteljesebb mértékben egyetértek. Én 

is csak köszönni tudom a Hivatalnak a munkáját, és ugye, nekem kötelességem azt is 

hozzátenni, hogy minimálisan ugyanezen a színvonalon elvárjuk és kérjük a jövőbeni 

tevékenységüket.  

Mivel több jelentkező nincs, szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja. Határidő: 2020. 

január 24., felelős: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

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

javaslatot. 
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Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

7/2020. (I. 23.) határozata a Polgármesteri Hivatal 2019. évi tevékenységéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Polgármesteri Hivatal 2019. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót a határozat 

melléklete szerint elfogadja.  

 

Határidő: 2020. január 24.  
Felelős:     Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

                   jegyző 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Előzetes kötelezettségvállalás 2020. évre nyomdai 

munkák elvégzésére 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

Dr. László Imre: Kérdés nem lévén megnyitom a vitát. 

 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna: Köszönöm szépen, hogy megköszönték az éves 

munkánkat, és lássuk be, azért ahol dolgoznak, ott hibák is vannak, és pont most, amikor 

megköszönték a munkánkat, szeretnék mégis elnézést kérni a Jogi és Közbeszerzési 

Bizottságtól, az elnökétől. Megmondom őszintén, hogy utólag már nincs mit tenni, csak 

elnézést kérni – eszembe nem jutott, hogy ilyen előfordulhat, hogy a Hivatal munkatársai 

nincsenek ott egy napirendi pont megtárgyalásánál. Fokozottan odafigyelek, és kérem 

szépen, hogy a Hivatalt ne eszerint minősítsék. Úgyhogy tényleg, eddig soha nem fordult 

elő, úgyhogy nagyon sajnálom. 

 

Dr. Bács Márton: Miután a Bizottság és én, mint elnök meg lettem követve, ezért aztán 

szeretném azt mondani, hogy nem tekintettem súlyos kihágásnak az esetet, véletlennek 

gondoltam, ezért aztán én azt gondolom, hogy a Hivatal munkáját mindenféleképpen csak 

dicséret illeti. Nyilván, ha ez tendenciaszerű lett volna, az egy másik történet, de ilyenről szó 

sincs, nem is lesz, gondolom. Ezért aztán hajlok arra, hogy tán még erre a bocsánatkérésre 

sem volt szükség, de jól esett nagyon, köszönöm szépen. 

 

Dr. László Imre: Azt hiszem, így kerek egész, és akkor szavazásra teszem fel az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 
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Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosítása érdekében a 2020. évi 

költségvetés jóváhagyását megelőzően kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás fedezetére 

nyomdai szolgáltatások közbeszerzésére bruttó 49.700.000 Ft összeget előzetes 

kötelezettségvállalással biztosít a KözPont Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

részére a 2020. évi költségvetés terhére. Határidő: 2020. január 23. , felelős: dr. László 

Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

8/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat folyamatos feladatellátásának 

biztosítása érdekében a 2020. évi költségvetés 

jóváhagyását megelőzően kiírásra kerülő 

közbeszerzési eljárás fedezetére nyomdai 

szolgáltatások közbeszerzésére bruttó 

49.700.000 Ft összeget előzetes 

kötelezettségvállalással biztosít a KözPont 

Újbudai Kulturális, Pedagógiai és Média Kft. 

részére a 2020. évi költségvetés terhére.  

 

Határidő: 2020. január 23.  
Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: Újbuda GAMESZ alapító okirat módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

Dr. László Imre: 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 az Újbuda GAMESZ módosító, 

valamint egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a 219/2019. (XII. 19.) XI.ÖK határozat c) pontját 

visszavonja. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. 

január 31., felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás 

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

javaslatot. 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

9/2020. (I. 23.) határozata a GAMESZ alapító okirat módosításáról 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy az Újbuda GAMESZ 

módosító, valamint egységes szerkezetbe 

foglalt alapító okiratát a határozat melléklete 

szerint jóváhagyja.  

Ezzel egyidejűleg a 219/2019. (XII. 19.) 

XI.ÖK határozat c) pontját visszavonja.  

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2020. január 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Újbudai Közalkalmazotti Érdekegyeztető Fórum 

létrehozása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk a napirendi pontot.  

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 megalakítja az Újbudai Közalkalmazotti Érdekegyeztető 

Fórumot, amelynek tagjai  

a munkavállalói oldalról: 

- a 13 közalkalmazotti intézményi tanács elnöke,  

a munkáltatói oldalról: 

- az Önkormányzat részéről a Polgármester, az intézményi felügyelettel megbízott 

alpolgármesterek, az érintett bizottságok elnökei (Szociális és Egészségügyi Bizottság, a 

Kulturális és Köznevelési Bizottság, a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság), a Jegyző, 

valamint  
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- az intézményvezetők képviselői: az óvodai munkaközösség vezetője, a GAMESZ 

vezetője, az egyesített bölcsődék vezetője, és a szociális intézmények vezetői közül az 

általuk választott képviselő  

legyenek. Összesen 11 fő. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2020. január 31., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

10/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

25 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

megalakítja az Újbudai Közalkalmazotti 

Érdekegyeztető Fórumot, amelynek tagjai  

a munkavállalói oldalról:   

- a 13 közalkalmazotti intézményi tanács 

elnöke,  

a munkáltatói oldalról:  

- az Önkormányzat részéről a Polgármester, 

az intézményi felügyelettel megbízott 

alpolgármesterek, az érintett bizottságok 

elnökei (Szociális és Egészségügyi 

Bizottság, a Kulturális és Köznevelési 

Bizottság, a Pénzügyi és Költségvetési 

Bizottság), a Jegyző, valamint  

- az intézményvezetők képviselői: az óvodai 

munkaközösség vezetője, a GAMESZ 

vezetője, az egyesített bölcsődék vezetője, 

és a szociális intézmények vezetői közül az 

általuk választott képviselő  

legyenek. Összesen 11 fő.  

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2020. január 31.  
Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 10./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

Dr. László Imre: Kérdés nem lévén megnyitom a vitát. 

 

Novák Előd: Néhány hónapja, egészen konkrétan két hónappal ezelőtt kértem, hogy a 

határozat szövegén és a határozat végrehajtásának állásán kívül a határozat száma mellett 

feltüntetésre kerüljön a határidő is, hiszen akkor tudjuk jobban áttekinteni, hogy ez esetleg 

nem egy megkésett végrehajtás-e. Meglehetősen áttekinthető a táblázat, de ez az egy eddig 

hiányzott. Én örömmel konstatáltam előző hónapban, hogy a határidő, mint rubrika 

megjelenítésre került, de mint tartalom, még sincs kitöltve. Én arra szeretném kérni Jegyző 

asszonyt, hogy ha tudnak ebben intézkedni, hogy kerüljön is föltüntetésre a határidő, 

hiszen jelenleg azt látjuk, hogy a határozat száma és a határozat meghozatalának dátumát 

látjuk csak ott, a konkrét határidőt nem. Pedig a végrehajtás megítélése szempontjából azt 

gondolom, ez könnyítené, ha nem kellene minden alkalommal rákeresni egy hosszú 

táblázatban, akár több tucatnyi határozat esetén, hogy ezek határidőben kerültek-e 

teljesítésre. Úgyhogy ezt mind ebben, mind a következő napirendi pont tekintetében, 

hogyha lehet, egészítsék ki a jövőre nézve.  

 

Dr. László Imre: További hozzászólás nem lévén a vitát bezárom, és megkérem dr. 

Téglási László igazgató urat, hogy válaszolja meg ezt a fölvetett kérdést. 

 

Dr. Téglási László: Azt ígérem, hogy tényleg be fogjuk tartani ezeket, hogy minden 

határozatnál akkor legyen konkrét határidő. Ha esetleg valamiért nem tud szerepelni, akkor 

annak pedig indokát közöljük.  

 

Dr. László Imre: Két határozatról van szó. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e 

lehetőség, hogy csomagban, egyidejűleg szavazzunk mindkettőről? 

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti két határozati 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) a 2019. december 1. és 2019. december 31. között lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi.  

b) a 70/2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat b) pontjának határidejét 2021. június 30-ra 

módosítja. Határidő: 2020. január 23., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 
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11/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) a 2019. december 1. és 2019. december 31. 

között lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.  

 

b) a 70/2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat b) 

pontjának határidejét 2021. június 30-ra 

módosítja. 

                

Határidő: 2020. január 23. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester       

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző 

 

 

Dr. László Imre: 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. december 1. és 2019. 

december 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót 

elfogadja.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

12/2020. (I. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2019. 

december 1. és 2019. december 31. között lejárt  
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határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jegyzői beszámolót elfogadja.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm a vendégeinknek a jelenlétüket, és a 12./, 13./ napirendi 

pontra zárt ülést rendelek el. 

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2020. január 29. 
 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

 

Bedő Dávid s. k. 

 

 

 

 

Junghausz Rajmund s. k. 

 

 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 


