
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-198-2/2020. 

 

Jegyzőkönyv 

 

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

február 27-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti 

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

üléséről. 

 

Jelen vannak:  
 

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

Barabás Richárd alpolgármester, Orosz Anna alpolgármester, Bába Szilvia, dr. Bács 

Márton, Bedő Dávid, 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 (24 fő) 

 

Távol volt: Budai Miklós (1 fő) 

 

A nemzetiségi önkormányzatok részéről: 

Kárpáti István, az Újbuda Cigány Önkormányzata elnöke, 

dr. Seifert Tibor, az Újbuda Német Önkormányzata 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 igazgató, Schreffel 

János főépítész, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Chvála Tibor, Hégli Imre, Kádi Gergely, Mayer Péter, Mozsár Beatrix osztályvezetők,  

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

dr. Szentmártoni Krisztina jogtanácsos, 

dr. Somogyi Ákos jogász, 

Bódis Csaba, Gódor Ildikó, Lovász Anita referensek,  

Schrik Katalin titkárságvezető, 

Komlódi Balázs, Vouszka Zsófia munkatársak 

 

Különmeghívott:  

Molnár Gyula országgyűlési képviselő, 

Jáger István, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkaptányság vezetője, 
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Antal Nikolett, a KözPont Kft. ügyvezető igazgatója, 

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

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

dr. Lehoczky Péter, a Szent Kristóf Szakrendelő igazgatója, 

Majoros Endre, az Újbuda SMART 11 Kft. ügyvezető igazgatója, 

Molnár Tibor, a Zsombolyai Kft. ügyvezető igazgatója, 

Simon Károly, az Újbuda Sportjáért Kft. ügyvezető igazgatója  

 

Az ülést vezeti: dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat, vendégeinket és mindazokat, 

akik a televízió és az internet segítségével kísérik figyelemmel a Képviselő-testület mai 

ülését. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimtól, hogy mindenki benyomta-e a jelen 

gombot. 

Megállapítom, hogy a 25 képviselőből 22 jelen van, tehát határozatképes az ülés.  

Szeretném javasolni jegyzőkönyv-hitelesítőnek Daám Alexandra és dr. Molnár László 

képviselőket. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

15/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Daám Alexandra és  

dr. Molnár László képviselőket 

megválasztotta.      

 

Dr. László Imre: Tisztelettel köszöntöm még az ülésünkön Molnár Gyula képviselő urat. 

Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy a mai ülésünkön 18 kiküldött nyilvános ülési 

és 5 kiküldött zárt ülési napirendi pont szerepel a meghívó szerint. Ezenkívül 2 sürgősségi 

nyilvános és egy sürgősségi zárt előterjesztés szerepel, de ugyanakkor arról is 

tájékoztatnám Önöket, hogy a sürgősséggel beterjesztett 26./ Ügyvezetőket érintő 

megállapodások jogi helyzetének, valamint Janurik Lajos ügyvezetőt érintő jogi kérdések 

rendezése című előterjesztést visszavonjuk. Nyilvános, sürgősséggel beterjesztésre kerülő 

napirendi pont a „Változtatási tilalom elrendelése Madárhegy egyes területeire” Orosz 

Anna alpolgármester asszony és Keller Zsolt képviselő úr részéről, a „Dayka Gábor utcai 

gyalogos-felüljáró korszerűsítése” Junghausz Rajmund képviselő úr részéről. Gyorsított 

eljárásban a kiküldött napirend szerint az új 4./, 8./, 10./, 12./, 13./, 14./, 15./, 21./, 22./, 23./ 

és 24./ napirendi pontok szerepelnek, amire az előterjesztő vagy a levezető elnök tesz 

javaslatot egyhangú bizottsági támogatás esetén. A napirendhez 2 percben lehet majd 

hozzászólni. Megnyitom a vitát. 



3 

 

 

Jankó István: Szeretném megóvni a Polgármester urat, nehogy szégyenben maradjon, 

ugyanis az alakuló ülésen kijelentette, hogy ebben a testületben nincs helye a 

politizálásnak. Hát, most itt az előterjesztések sorában kettőt is látunk, ami vegytisztán 

politikai indíttatású előterjesztés: ezek a 9./ Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv 

módosítására vonatkozóan, illetve a 11./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati 

fenntartása mellett. Szeretném kérni a Polgármester urat, hogy ha komolyan gondolta, amit 

mondott az alakuló ülésen, akkor ezt a két napirendi pontot vegyük le a tárgyalásról. 

 

Novák Előd: Azt szeretném tudni, hogy miért javasolják levenni napirendről az 

„Ügyvezetőket érintő megállapodások jogi helyzetének, valamint Janurik Lajos ügyvezetőt 

érintő jogi kérdések rendezése” című, zárt ülésen tárgyalandó napirendi pontot? Én ugyanis 

nagyon örültem, hogy ez a kérdés napirendre kerülhet. Korábban emlékeim szerint egyedül 

szavaztam az ellen, hogy közös megegyezéssel, több millió forintos kvázi végkielégítéssel 

távozhatnak a cégvezetők, akiknek a szerződését a mai napig, többszöri kérésem ellenére 

sem volt hajlandó nekem megmutatni az Önkormányzat. Azt a közös megegyezést, amiről 

itt szavazott a Testület. Felügyelőbizottsági tagként betekintve azt láttam, hogy a 

szerződésben az szerepel, hogy csak akkor lép hatályba ez a szerződés, hogyha azt, 

mármint a konkrét közös megegyezést a Testület jóváhagyja. Ehhez képest úgy szavazott 

itt a Testület erről, olvasatlanul, hogy még ha buzgó képviselőként kértem az ebbe való 

betekintést, még utólag sem biztosították az ebbe való betekintést. Tehát megítélésem 

szerint ezek a szerződések nem léptek hatályba, az önkormányzati cégek vezetői ilyen 

értelemben nem tekinthetők jelenleg vezetőknek, hiszen nem lépett hatályba a közös 

megegyezéssel való megszüntetése sem a szerződéseknek. Olyannyira nem, hogy nem 

szavazhat jogszerűen azt gondolom a Képviselő-testület olyan közös megegyezésről, nem 

hagyhat jóvá egy közös megegyezést úgy, hogy abba nem is tekinthet bele. Tehát 

olvasatlanul nem lehet. Nekem ugye meg is tagadta írásban, hivatalosan az Önkormányzat 

vezetése, hogy ebbe beletekinthessek, hogy megtudhassam, hogy konkrétan például hány 

millió forintos végkielégítést kaptak azok az előző rendszerből cikluson átívelően, akár 

2021-ig mandátumot kapó cégvezetők, akik most mégis több millió forinttal szeretnének 

távozni. Sőt, megítélésem és információim szerint ezek ki is lettek fizetve, tehát arra is 

szeretnék választ kapni, hogy kifizetésre kerültek-e azok a pénzek, amelyeket most a 

Gazdasági Bizottság hatáskörébe utalna hatályosítás szempontjából, miközben ezek már 

kifizetésre is kerültek, tehát ebben szeretnék tisztán látni. 

 

Dr. Bács Márton: Nyilván Polgármester úr nem szorul arra, hogy bárki is megvédje, de 

azért annyit szeretnék elmondani Jankó Istvánnak, hogy politika és politika között van 

különbség. Nyilván amire Polgármester úr az alakuló ülésen célzott, az az, hogy nem 

fogjuk firtatni, hogy Mészáros Lőrincnek honnan származik a vagyona. Nem fogjuk 

firtatni, hogy az Orbán-családnak van-e ilyen és olyan érdekeltsége, amik megjelennek a 

médiában. Ezek mind nem ide valók, és ez nem is fog szerepelni soha. Ezzel szemben a 

kerületi fiatalok, gyerekek jövőjéért való aggódás az szerintem igenis való a kerületi 

testületi ülés elé, és helyénvalónak tartom, hogy erről tárgyalunk. 
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Dr. László Imre: Végeredményben az első fölvetett kérdésre, ami elhangzott az 

óvodákkal, illetve a NAT-tal kapcsolatosan, csak azzal tudom kiegészíteni, hogy 

végeredményben a XI. kerület Újbuda gyerekeiről, gyermekeinkről vagy unokáinkról van 

szó, és ez nem politikai állásfoglalás, hanem az értékek mentén történő állásfoglalás. 

Amit Novák Előd képviselő úr fölvetett, teljesen igaza van. Pontosan egyébként a jogi 

értelmezés miatt nem levettük egyértelműen ezt a napirendi pontot, hanem a márciusi 

ülésre be fog jönni, tudniillik a jogi értelmezésével és a jogászkodással kapcsolatosan 

egységes álláspont ezzel kapcsolatban nem alakult ki. Hadd tegyem hozzá, hogy nagyon 

komolyan várjuk majd, büntetőfeljelentést követően az Ügyészségnek az állásfoglalását, 

ami úgy gondolom, hogy ebben a mai világban sajnálatos módon oly annyira jellemző jogi 

zűrzavarban valamilyen szinten rendet fog vágni. Tehát ennek megfelelően fogjuk ezt a 

dolgot folytatni. Nem eltettük véglegesen és kiejtettük, hanem folytatjuk tovább. 

 

Orosz Anna: Csak nagyon röviden az óvodákkal és a NAT-tal kapcsolatos napirendi 

pontok felvételével kapcsolatban annyit szerettem volna mondani Jankó István 

képviselőtársamnak, hogy én tudom, hogy Ön is szívén viseli a gyerekek sorsát, és 

őszintén nem értem a kérdést, hogy miért ne állnánk ki és mondanánk el, hogy a 

gyerekeknek az az érdeke, hogy például az óvodák önkormányzati fenntartásban 

maradjanak. Szerintem amire Ön utal, az a pártpolitika, de ez szerintem nem pártpolitikai 

kérdés, hanem egy szakmai kérdés, és az újbudaiak képviselőiként, az újbudai gyerekek és 

szülők képviselőiként pontosan az a kötelességünk … 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

…– csak komolyan vettem a kérdését –, hogy az ilyen helyzetekben kiálljunk és 

elmondjuk, hogy mi az álláspontunk, és felkérjük adott esetben az EMMI-t arra, hogy 

cáfolja a lábra kelt pletykákat.  

 

(Jankó István bejelentkezett újabb hozzászólásra.) 

 

Dr. László Imre: Képviselőtársamnak mondom, hogy a napirendi vitában egyszer lehet 

szót kapni az SZMSZ szerint.  

Szavazás következik. Tehát Jankó István képviselő úr részéről elhangzott egy javaslat. 

Mindenképpen kérem, hogy ennek megfelelően a Képviselő-testület foglaljon állást. A 9./ 

és 11./ napirendi pontok levételéről külön-külön szavazunk. 

 

Szavazásra teszem fel Jankó István képviselő javaslatát, miszerint a Képviselő-testület a 9./ 

Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan című napirendi pontot ne 

tárgyalja. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 7 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.  

 

Szavazásra teszem fel Jankó István képviselő javaslatát, miszerint a Képviselő-testület a 

11./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett című napirendi pontot ne 

tárgyalja. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 7 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.  

 

Kérem képviselőtársaimat, hogy a sürgősséggel beterjesztett napirendi pontokról 

egyenként szavazzunk.  

Szavazásra teszem fel, hogy új 1./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 

„Változtatási tilalom elrendelése Madárhegy egyes területeire” című sürgősségi 

előterjesztést. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot.  

 

Szavazásra teszem fel, hogy új 18./ napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-testület a 

„Dayka Gábor utcai gyalogos-felüljáró korszerűsítése” című sürgősségi előterjesztést. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot.  

 

Kérdezem képviselőtársaimat, hogy a gyorsított eljárásban tárgyalandó napirendi pontok 

csomagban történő megszavazását elfogadják-e? 

 

(Mikrofon nélküli válasz.)  

 

Köszönöm szépen, a bólogatás egyértelmű. 

Szavazásra teszem fel, hogy a Testület gyorsított eljárásban tárgyalja az új 4./, 8./, 10./, 

12./, 13./, 14./, 15./, 21./, 22./, 23./ és 24./ napirendi pontokat.  Minősített szótöbbségű 

szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

16/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 7 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az „Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv 

módosítására vonatkozóan” című 

előterjesztést ne tárgyalja; 

 

b) 7 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el azt a javaslatot, 



6 

 

 

 

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./ Változtatási tilalom elrendelése Madárhegy egyes területeire 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester és Keller Zsolt képviselő 

 

2./ Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

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

rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

hogy az „Állásfoglalás az óvodák 

önkormányzati fenntartása mellett” című 

előterjesztést ne tárgyalja; 

 

c) 23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy új 1./ 

napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-

testület a „Változtatási tilalom elrendelése 

Madárhegy egyes területeire” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

d) 23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy új 18./ 

napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-

testület a „Dayka Gábor utcai gyalogos-

felüljáró korszerűsítése” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

e) 23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított 

eljárásban tárgyalja az új 4./, 8./, 10./, 12./, 

13./, 14./, 15./, 21./, 22./, 23./ és 24./ napirendi 

pontokat.   
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5./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

6./ Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési Terve  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

7./ Javaslat a Budapest XI., Dobogó út – Péterhegyi út – Őrmezei út – Balatoni út 

által határolt terület védetté nyilvánítására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

8./ Javaslat védett lakások létrehozására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

9./ Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

10./ Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő közterület átnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

11./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester és Orosz Anna alpolgármester 

 

12./ Intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

13./ Óvodák 5 éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

14./ Nemzeti ovisport program megvalósulása Újbudán 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

15./ Tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez kapcsolódó TAO támogatás 

igényléséhez 

 

 15.1. Az Emericus Sportegyesület sportfejlesztéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 15.2. A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány sportfejlesztési programjához 

tulajdonosi hozzájárulás  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

16./ Parkolási koncepció elfogadása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

Előkészítő: Városgazdálkodási Igazgatóság Büki László 
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17./ Infopark területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása   

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

18./ Dayka Gábor utcai gyalogos-felüljáró korszerűsítése 

Előterjesztő: Junghausz Rajmund képviselő 

 

19./ 

 

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

20./ 

 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

 21./ 

  

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke  

   

 22./ 

  

Ellátási szerződés megkötése fogyatékos személyek otthona feladat ellátására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 23./ 

  

Javaslat „Pro Urbe Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 24./ 

 

Javaslat „Pro Communitate Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 25./ 

  

Javaslat „Újbuda kiváló sportolója” és „Újbuda kiváló edzője” elismerő címek 

adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

17/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

1 tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

1./ Változtatási tilalom elrendelése Madárhegy egyes területeire 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester és Keller Zsolt képviselő 
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2./ Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

4./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

5./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

6./ Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési Terve  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

7./ Javaslat a Budapest XI., Dobogó út – Péterhegyi út – Őrmezei út – 

Balatoni út által határolt terület védetté nyilvánítására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

8./ Javaslat védett lakások létrehozására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

9./ Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

10./ Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő közterület átnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

11./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester és Orosz Anna 

alpolgármester 

 

12./ Intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

13./ Óvodák 5 éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

14./ Nemzeti ovisport program megvalósulása Újbudán 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
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15./ Tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez kapcsolódó TAO 

támogatás igényléséhez 

 

 15.1. Az Emericus Sportegyesület sportfejlesztéséhez tulajdonosi 

hozzájárulás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 15.2. A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány sportfejlesztési 

programjához tulajdonosi hozzájárulás  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

16./ Parkolási koncepció elfogadása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

Előkészítő: Városgazdálkodási Igazgatóság Büki László 

 

17./ Infopark területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása   

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

18./ Dayka Gábor utcai gyalogos-felüljáró korszerűsítése 

Előterjesztő: Junghausz Rajmund képviselő 

 

19./ 

 

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

20./ 

 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

 21./ 

  

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke  

   

 22./ 

  

Ellátási szerződés megkötése fogyatékos személyek otthona feladat 

ellátására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 23./ 

  

Javaslat „Pro Urbe Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 24./ 

 

Javaslat „Pro Communitate Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
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 25./ 

  

Javaslat „Újbuda kiváló sportolója” és „Újbuda kiváló edzője” 

elismerő címek adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

Dr. László Imre: Napirend előtti felszólalások következnek. Kérném szépen Csernus 

László képviselő urat, aki „Az emlékezés útján” címszóval kíván napirend előtt 

hozzászólni. 

 

Napirend előtt: 1./ Csernus László 

 

Csernus László: Az 1950-es években élt egy pap Debrecenben, akihez egy hajnalon 

becsengetett az ÁVH, kirángatta a lakásából, szobájából. Hideg, téli nap volt, úgyhogy 

még a kabátját is alig akarták, hogy fölvehesse, betuszkolták az autóba, és felhozták 

Budapestre, egészen az Andrássy út 60-ba, ahol elkezdték vallatni őt Grősz Józsefről és 

társairól. Először csak kérdezték, egyre zordabb módon, miután nem adott információt, 

keményebb eszközökhöz folyamodtak: elkezdték verni, aztán csak hogy megtörjön jobban, 

vízbe állították, ez sem hatotta meg, akkor utána elkezdtek a fejére vizet csöpögtetni, majd 

pedig folyamatosan, újra és újra visszatértek a verés módszeréhez, mert ugye nem adott ki 

információkat. A harmadik nap történt az, hogy meg akart szólalni, és gyakorlatilag vért 

hányt. Ez egy kicsit megriasztotta a vallatóit, úgyhogy fogták, és az Andrássy út 60-ból 

kihajították. Egy orvos talált rá ott, megmentette az életét, elpattant egy ér a tüdejében, és 

segített neki annyira felépülni, hogy utána disszidálhasson. Ő volt édesanyámnak a 

nagybátyja. Amiatt, mert disszidált, és mert teljesen rendszeridegen volt, édesanyámat nem 

engedték, hogy gimnáziumba mehessen. Elküldték, 14 évesen neki dolgoznia kellett, hogy 

szolgálja a nagy kommunista rendszert. Szeretnék föltenni Önöknek egy kérdést: két 

nappal ezelőtt milyen emléknap volt? Segítek, mert ugye, nem tudták, nem emlékeztek. 

Február 25-én volt a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja. Emlékeztünk, ugye? 

Emlékeztünk arra a 700 ezer magyarra, akit elhurcoltak a szovjet munkatáborokba, több 

mint 700, politikai okból kivégzett honfitársunkra, arra a 70 ezer politikai okból 

bebörtönzött magyarra, vagy a 200 ezer magyar emberre, akinek el kellett hagynia a 

hazáját. Mi emlékeztünk, mi emlékezünk, Önök nem. Barabás Richárd alpolgármester úr 

két hete nyilatkozta, hogy az emlékezetpolitika a mi felelősségünk, a múlt borzalmai ne 

ismétlődhessenek meg. Szép szavak, de hol vannak a tettek? A cselekedet hiánya, kedves 

baloldali pártok, akik most Újbudát vezetitek, cinkos hallgatás a kommunizmusról. 

Nagynénémet 25 hónapra vitték el málenkij robotra, csak hogy folytassam a sort. Egy 

törékeny, 50 kilós nőről van szó, akit bauxitbányába vittek. Soha nem tudta kiheverni sem 

fizikailag, sem egészségügyileg, de lelkileg sem. Nem kapott érte semmilyen kártérítést, 

mert a rendszerváltás előtt meghalt. A kommunista diktatúrák mintegy 100 millió ember 

haláláért felelősek. Ezt Önök csendben elhallgatták, kedves baloldali pártok, DK, 

Momentum, szocialisták, Párbeszéd, Jobbik, LMP. Mit csináltak az emlékezés helyett? 

Inkább azon mesterkedtek, hogyan tegyék tönkre a gazdagréti piacot. Tipikus kommunista 

módszer: valami megtetszik, akkor államosítom. Ha valami nem tetszik, akkor megtöröm, 

eltörlöm. Még csak négy hónapja vannak hatalmon, de már ezeket a módszereket veszik 

elő, ez a baloldal igazi arca. Apám nagybátyja piarista szerzetesként élt Romániában, 

ahova a rend küldte, ahol a Securitate hamis vádak alapján lecsukatta 15 évre. Több bűne 
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is volt: magyar, fehér, keresztény. Ugye, ismerős? Garri Kaszparov mondta a 

következőket: „A kommunizmus olyan, mintegy autoimmun betegség. Nem önmagában 

véve halálos, de olyannyira legyengíti a szervezetet, hogy az könnyen áldozatul esik 

bármilyen más nyavalyának. Az egyén szintjén elsorvasztja az emberi lelket. Közösségi 

szinten pedig elértékteleníti a sikeres, szabad társadalom értékeit.” Tisztelt Testület, arra 

kérem Önöket, hogy most legalább 1 perces néha főhajtással fejezzék ki együttérzésüket a 

kommunista diktatúrák áldozatai iránt. Köszönöm. 

 

Dr. László Imre: Szeretném tájékoztatni a képviselőtársaimat, hogy az 

alpolgármestereknek és a Jegyzőnek van joga hozzászólni a napirend előtti 

felszólalásokhoz. Úgyhogy tisztelettel kérem, hogy aki ebbe a kategóriába nem tartozik 

bele, az szíveskedjen törölni a saját jelentkezését.  

 

Barabás Richárd: Csernus László képviselő úr, nagyon szeretném megköszönni, hogy 

megosztotta velünk a családja történetét. Kiemelkedő fontosságúnak tartom azt, hogy a 

múlt történeteit egymással őszintén meg tudjuk osztani, ahogy támogatom egyébként az is, 

hogy 1 perces néma csenddel emlékezzünk a kommunizmus áldozatainak emlékére. 

Szerintem ez egy nagyszerű és mindenképpen közösséget összekovácsoló gondolat. 

Ugyanakkor arra is szeretném felhívni a figyelmét, hogy nem segíti a múlt feldolgozását, 

hogyha a múlt bűneit a politikai ellenfeleinkre vetítjük. Nem hiszem, hogy szerencsés az, 

hogyha Ön kommunizmussal inszinuál minket, ahogy mi sem inszinuálunk semmit az 

Önök oldalára, pedig hát bizonyára lehetne játszani azt a játékot, hogy kinek a családját 

érték nagyobb sérelmek a múltban. De pont ez az, ami egyébként a megosztottságot növeli, 

és nem az összetartást és a szolidaritást erősíti. Úgyhogy arra szeretném a Képviselő urat 

kérni, hogy a jövőben, amikor emlékezetpolitikáról beszélgetünk, akkor helyes, hogyha 

felhívja az én személyes figyelmemet – most a magam nevében beszélek – arra, hogyha én 

mondjuk valamit elfelejtettem itt a költségvetés összerakásának hevében – mea culpa. Én 

mindig elismerem, hogyha valamiről elfelejtkezem vagy hibázom, de arra kérem, hogy ne 

inszinuáljon minket olyasmivel, ami tőlünk távol áll, pláne ne inszinuáljon minket a 

gazdagréti piac államosításával, de erről majd a képviselő urak szerintem fognak 

válaszolni.  

 

Hintsch György: Csak nagyon röviden: pont erről beszéltem, hogy szerintem ilyen 

aktuálpolitikai dolgokat nem kéne egy emlékezés napján bevinni a Testület ülésére. Én 

nagy tisztelettel és nagy empátiával hallgattam a beszédének vagy hozzászólásának az 

elejét, és minden tiszteletem Öné és a családjáé. Viszont aktuálpolitikát szerintem nagyon 

nem jó dolog ebbe bevinni, és ráadásul tévesen bevinni nagypolitikát vagy pártpolitikát, 

különösen egy ilyen emléknap kapcsán. Szeretném Önnek jelezni, hogy a Szocialista Párt 

képviselője, a legfiatalabb önkormányzati képviselőnk szimbolikusan, Tóth Márton volt 

koszorúzni a Mementó Parknál, ez fönt van a Facebookon is, és igenis megemlékeztünk, és 

más pártok is megemlékeztek erről az emléknapról. Szerintem érdemes néha tájékozódni, 

nemcsak a Magyar Hírlapból vagy nem tudom, honnan. Megemlékeztünk. Tehát nem igaz, 

amit Ön mondott.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 



13 

 

 

Ön baloldali pártokról beszélt, és konkrétan a Szocialista Pártól, de még egyszer mondom, 

ne pártpolitizáljunk – megemlékeztünk. 

 

Orosz Anna: Én is köszönöm Csernus László képviselőtársunknak ezt a felszólalást, mert 

őszintén meghatóak voltak ezek a szavak, és szerintem nagyon fontos az, hogy ezeket a 

személyes történeteket megosszuk egymással, hogy jobban megértsük egymás fájdalmait, 

és hogy jobban megértsük, mondjuk, a magyar történelmet. Én csak annyit szeretnék 

kiegészítésül hozzáfűzni az előző diskurzushoz, hogy mivel pártokat említett, ezért a 

Momentum nevében el szeretném mondani, hogy Daám Alexandra az Egyetemisták 

Parkjában álló Mementó Emlékműnél szintén koszorúzott, és lerótta a kegyeletét, úgyhogy 

én nem hiszem, hogy ez a szemrehányás most itt megállja a helyét. De azt továbbra is 

nagyon fontosnak tartom, hogy megosztotta velünk a gondolatait, és ezt még egyszer 

köszönöm.  

 

Dr. László Imre: Képviselő úr, hadd mondjam el én is a véleményemet. Szándékosan 

mondom, hogy „véleményemet”, tehát nem a párt véleményét, hanem László Imre 

véleményét mondom el. Minden erőszaknak ellene vagyok, teljesen mindegy, hogy milyen 

irányból érkezik, és elítélem. Elítélem azt, ami ebben az időszakban történt, elítélem a 

fehérterrorral kapcsolatos áldozatoknak azt, hogy el kellett pusztulniuk. Erről is említést 

kellene tenni, hogy a terror, politikai terror által meghalt emberek, és ebbe beletartozik 

egyébként, ugye, nem kell külön emlékeztetnem, ezt Csernus László képviselő úr 

hajszálpontosan tudja, hogy 1918-1919. után azért a fehérterror bőségesen tett annak 

érdekében, hogy meglehetősen sok ember a múltba kerüljön át. Azt is elítélem. Még 

egyszer mondom: mindent elítélek, ami politikai meggyőződés alapján emberek életére tör, 

emberi életet olt ki. Én a magam részéről egyébként abszolút azonosulok azzal, hogy 

ilyenkor ezeknek az embereknek az emléke előtt valóban fejet kell hajtanunk. De tegyük 

ezt így közösen, a politika által elpusztított emberek emléke előtt. Hogy ebből ki volt több, 

ki volt kevesebb, persze, ezen lehet vitatkozni, de én azt hiszem egyébként, hogy itt 

átfogóan kell ezt a dolgot megfogalmazni. Köszönöm szépen a hozzászólását, egyébként 

helyénvalónak tartottam.  

Novák Előd képviselő úr következik. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Természetesen.  

 

(A teremben lévők felállnak 1 perces néma megemlékezésre, ezt követően az ülés 

folytatódik.) 

 

Napirend előtt: 2./ Novák Előd 

 

Novák Előd: „10 évre titkosította két DK-s polgármester, Niedermüller Péter és László Imre 

a Czeglédy ügyvédi irodájával kötött szerződéseket” – ha unják ezt a témát, sajnálom, de az 

Önök felelőssége is –, ez egy hír címe, amely a minap jelent meg az Origón. Éppen ezért 
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fenntartásokkal is kezeltem volna, de sajnos, magam is megtapasztaltam, hogy ez igaz. 

Hiszen önkormányzati képviselőként december 16. óta háromszor kértem, legutóbb 25 napja 

– amire nem is kaptam választ – írásban, hiába Jegyző asszonytól, hogy a politikus bűnöző, 

dr. Czeglédy Csaba ügyvédi irodájával kötött, általam nagy nehezen nyilvánosságra hozott 

szerződésekben említett, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig elkészítendő beszámolókat 

hozzák nyilvánosságra, vagy legalább nekem küldjék el, mint önkormányzati képviselőnek. 

Mindig kifogásokat keres az önkormányzati vezetés, nyilvánvalóan polgármesteri utasításra 

kaptam Jegyző asszonytól eddig két alkalommal mindenféle kitérő válaszokat. Az előbb 

említett cikket hadd idézzem: „Az erzsébetvárosi és az újbudai önkormányzat ugyanazzal a 

szöveggel tagadta meg Czeglédy Csaba megbízási szerződéseinek kiadását, miután egy 

újságíró közérdekű adatigényléssel fordult hozzájuk. Azt szerette volna megtudni, hogy 

pontosan mit csinál a szerződések ideje alatt a másfél évig börtönben ült, korábban 

jogerősen elítélt DK-közeli ügyvéd. Érdemi válasz helyett arról kapott tájékoztatást, hogy 10 

évre titkosították a dokumentumokat.” Annyiban hadd pontosítsam az Origó cikkét, hogy 

nem titkosították 10 évre, pusztán tíz évig nem nyilvános, hogy egész precízen 

fogalmazzunk, mert szeret játszani a szavakkal az önkormányzati vezetés, de mielőtt ezt 

kikéri magának, pontosítsuk, hogy nem férhet hozzá egy önkormányzati képviselő sem 

ahhoz, amit több millió forinttal díjazott az Önkormányzat. Nem elég, hogy a már 2010 előtt 

is jogerősen elítélt Czeglédyt bízták meg az ország ötödik legnagyobb önkormányzatának 

jogi képviseletével, a Momentum, a Jobbik és az LMP pedig csak szavakban tiltakozott 

hangosan ez ellen, amikor ez kiszivárgott, de amikor előterjesztésemre itt szavazni kellett 

volna két alkalommal is, akkor nem támogatták a szerződés megszüntetését. Most pedig a 

milliós megbízásokért cserébe járó beszámolókat titkosítják, nyilván annyira szégyellik az 

alibimunkát, de nem hagyom ennyiben a dolgot. Ahogy végül sikerült a szerződést is 

nyilvánosságra hozatnom, úgy ki szeretném csikarni annak bizonyítékát is, hogy milliókat 

fizettek ki a semmiért. Bizonyára emlékeznek arra, milyen komoly közfelháborodást váltott 

ki már az is, hogy Újbuda és Erzsébetváros DK-s vezetésű önkormányzata azt a visszaeső 

politikus bűnöző Czeglédy Csabát bízta meg jogi képviselettel, akit már 2010 előtt is 

jogerősen elítéltek felfüggesztett börtönbüntetésre adócsalás és magánokirat-hamisítás miatt, 

illetve jelenleg is büntetőeljárás folyik ellene különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó 

költségvetési csalás bűntette, valamint hamis magánokirat felhasználásának vétsége miatt. 

Hadd idézzem – mert nagyon frappáns volt – a Momentum magyarázkodását, melyet persze 

nem követtek a frappáns szavak után tettek, de mégis, a szavak azért szépek voltak. Azt 

mondták, hogy „nemhogy nem szolgálja a közbizalom helyreállítását a Fidesztől átvett 

önkormányzatokban, de egy öngól: a teljes ellenzék hitelességét rombolja, hogy egy 

pártközeli, egyértelműen nem független, korábbi MSZP-s politikust bíz meg önkormányzati 

cégek átvilágításával.” A párt szerint ráadásul rá kell mutatni, hogy „Czeglédy Csabát már 

2010 előtt is ítélték már jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre adócsalás, magánokirat-

hamisítás és számviteli fegyelem megsértése miatt”. Ezt talán azért kell hangsúlyozni, mert 

itt rendszeresen kikérik azt, hogy én politikus bűnözőnek nevezem – jogerősen elítélt 

személyről van szó. A Momentum szerint tisztább és átláthatóbb önkormányzatok 

megteremtésének céljába „nem fér bele – folytatom az idézetet –, hogy a DK polgármesterei 

rohamtempóban önhatalmúlag Czeglédy Csabát bízzák meg egy nagy közbizalmat igénylő 

munka elvégzésével”. Idézhetjük talán még a Jobbikot is: „Az, hogy Gyurcsány Ferenc 

bizalmasa, akit már 2010 előtt jogerősen elítéltek adócsalásért és magánokirat-hamisításért, 
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újra pozícióba jut, ráadásul céges átvilágítások kapcsán, az ellenzéki együttműködés 

megcsúfolása.” De idézhetjük az LMP magyarázkodását is: „Elfogadhatatlannak tartjuk, 

hogy egy korábban jogerősen elítélt, jelenleg pedig büntetőeljárás hatálya alatt álló személy 

irodája kapjon önkormányzati megbízásokat”. Hosszasan idézhetném még a frappáns 

balliberális megnyilatkozásokat – nagyon fáj, hogy ezt nem követték tettek is, sőt nem 

szavazták meg a szerződés megszüntetését. Most pedig arra szeretném kérni Önöket, hogy 

támogassák a szerződés ellentételezéseként elvileg elvégzett munkák, jelentések 

nyilvánosságra hozatalát.  

 

Dr. László Imre: Novák Előd képviselő úr, abszolút Parlamentben van a helye. Ez a 

hozzászólás, ez a napirend előtti, ez a stílus egyébként ott hangzik el. Egy: sajtóper indul 

azon sajtóorgánumok ellen, amelyek ilyen címmel, ilyen tartalommal ezt felszínre hozták. 

Tudniillik a szerződéseket kiadtuk, tehát önmagában véve ez, hogy nem történt meg, ez egy 

ordas hazugság – csak a stílus miatt mondom egyébként, hogy illeszkedjek Önhöz. A másik 

dolog az, hogy kérték tőlünk azokat az előkészítő anyagokat, amelyek bizonyos döntések 

előkészítésében szerepet játszanak. Ezt nem adtuk ki. Ez megvan, ezt látták, ezt többen 

egyébként a Képviselő-testületben, akik jelen pillanatban itt ülnek, ez minden további nélkül 

hozzáférhetően megvan. Ezek döntés-előkészítésben szerepet játszó anyagok, amit ez az 

ügyvédi iroda, ami nemcsak Czeglédy Csabából áll – egy. Kettő: Czeglédy Csaba ugye – 

hogy is van? – büntetőeljárás alatt van, tehát egy büntetőjogi eljárás van folyamatban ellene. 

Ha ez lenne, akkor az ügyvédi praxisát nem folytathatná. Nyomozás folyik, de sikeresen 

természetesen már öt-hatodik éve, valószínű egyébként, hogy nagyon megalapozottan 

akarnak döntésre jutni az illetékesek. Azért fölrémlik előttem az, hogy több olyan esetet 

lehetne mondani, akár még itt is, a kerületből, ahol hosszú éveken keresztül ráncigálták 

ezeket a dolgokat, és a mögötte lévő, sajnos, azt kell mondani, embereket, hogy a végén azt 

mondhassák, hogy „sorry, gyerekek, semmi nem történt”. Tehát aki ellen büntetőjogi eljárás 

van folyamatban, annak az ügyvédi praxisát fölfüggesztik. A másik dolog: az előzetes 

dologgal kapcsolatosan én kértem gyakorlatilag egy állásfoglalást, hogy mégis ügyvédi 

tevékenységet ki folytathat. Hát, nyilvánvalóan bűnöző nem folytathat ügyvédi 

tevékenységet, annak a jogát az Ügyvédi Kamara megvonja. Hát, azért ne állítsuk már azt, 

hogy egy fantasztikus bűnözőről van szó, aki ezekben a dolgokban részt vesz. Tehát még 

egyszer mondom, Képviselő úr: a szerződések kiadásra kerültek, az ezzel kapcsolatos 

megjelent híradások hamisak. Azt csak zárójelben jegyzem meg, hogy annak a volt rádiós 

újságírónak stílustalan levelét, azt majd valahol közzé fogjuk tenni… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ezt meg én mondom. Az meg az intelligenciáját bizonyos fokig minősíti annak, aki egy 

ilyen levelet ír, egy ilyen levél kíséretében kéri ki ezeket az adatokat, ennek ellenére a 

levelet megválaszoltuk, a szerződéseket kiadtuk. Már hiányoltam volna, mert a 

Parlamentben hogyha tízszer naponta Gyurcsány Ferenc neve nem hangzik el, akkor 

valamilyen különleges világnappal állunk szemben, hogy az Ön részéről – hát, hogy ennek 

mi köze van ehhez a témához, hogy belerángatjuk egyébként, tegyék, Önök dolga, Önöket 

minősíti, itt a Czeglédy Csabáról volt szó, az Önkormányzatról volt szó, hogy ennek mi köze 

egyébként a DK elnökének ilyen konstellációban, ne keressünk kapcsolatot, mert 
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kapcsolatot tudok én keresni és találni Novák Előd irányába is, hiszen ő meg az 

Önkormányzat tagja, tehát ezen az ágon van köze ehhez a történethez. Természetesen fából 

vaskarika, azt elismerem, hasonlóképpen, mint a DK elnökének a belerángatása ebbe a 

történetbe.  

 

Orosz Anna: Nagyon röviden: egyrészt örülök, hogy ennyire tetszik a Momentum 

állásfoglalása, mert már szerintem legalább ötödszörre idézi sok-sok mondatát ennek az 

állásfoglalásnak. A másik pedig az, hogy azért az nem teljesen igaz, hogy nem követték 

tettek ezt az állásfoglalást, hiszen például az átvilágítás, amiről a novemberi testületi ülésen 

szerintem először szó volt, dr. László Imre polgármester úr ott elmondta, hogy az 

átvilágításra pályázat lesz kiírva, és nem Czeglédy Csaba fogja ezt elvégezni, ami azért 

szerintem egy fontos előrelépés. Ettől függetlenül nyilván tartjuk az álláspontunkat, hogy a 

közbizalom helyreállítását nem szolgálja ez a lépés. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen, akkor haladnánk tovább. Szeretném tájékoztatni 

képviselőtársaimat, és mindazokat, akik figyelemmel kísérik ezt az ülést, hogy azért van egy 

olyan jelentős dolog most, ami a közhangulatot jelentősen befolyásolja, ez a koronavírussal 

kapcsolatos eseménysor. Az Önkormányzat a maga lehetőségeihez képest megtett mindent 

annak érdekében, hogy azokat az embereket, akik a kerületben élnek, megpróbálja védeni. 

Nem ellen-járványügyi tervet írt, nem katasztrófavédelmi tervet írt, mert ez az állam 

feladata, ennek az állam eleget tesz, ezzel nekünk semmi gondunk nincsen. De abból 

indultunk ki, hogy azért a betegek valahol mégis az alapellátásban jelentkeznek, tehát 

nekünk oda kell fordulni, az alapellátás bizonyos mértékig a szakellátás, tehát a 

rendelőintézet irányába, hogy segítsük az ott dolgozók munkáját, valamilyen ráfordítással, 

ami a munkájuk hatékonyabbá tételéhez szükséges. Ennek megfelelően mintegy 25 millió 

forint értékben kerültek anyagok beszerzésre, ami a védekezést szolgálja. Ezek alapvetően 

kézfertőtlenítéssel kapcsolatos dolgok, szájmaszk, ami a védelmet biztosítja. És itt hadd 

mondjam Önöknek el, nem zárójelben, hanem talán egy picit műsoron kívül, de ehhez 

kapcsolódóan mégis, hogy történetesen ezek azok, amikhez hozzájutni borzasztóan nehéz, 

ezek azok, amiknek a megemelt szintű forgalmazását – nem árról beszélek, hanem 

mennyiségről – az államnak kellene elsősorban biztosítani. A jelek szerint azért itt van 

bizonyos akadály. Ennek megfelelően egyeztettünk mi a többi kerület polgármestereivel, 

hogy segítsük – még egyszer mondom, nem az állam ellenében, mert semmi kétségem nincs 

abban, hogy azok a járványvédelmi intézkedések, amik az orvosok, szakemberek által 

kidolgozásra kerültek, azok jók, tehát ebbe nem kívánunk se beleavatkozni, se belebeszélni. 

Csak azt akarjuk, hogy valóban, az abban megfogalmazottak, ha úgy tetszik – és most jó 

értelemben vegyék – a periférián realizálódhatnak. Ennek a szellemében történt meg 

különböző szóróanyagok elkészítése, amit jelen pillanatban 5 ezer példányban óvoda, 

bölcsőde, szakrendelő, különböző helyeken kihelyezünk. Ennek megfelelően történt 

felvilágosító anyag elhelyezése az Újbuda újságban. Tehát az Önkormányzat a maga 

lehetőségeinek figyelembevételével megtett mindent annak érdekében, hogy ez a fenyegető 

kór lehetőség szerint, hogyha bekövetkezik, bár most már kezdenek körbevenni bennünket, 

ugye, Ausztria, Horvátország, Románia. Falus Ferenc, volt országos tisztifőorvos úgy 

fogalmazott, hogy vannak dolgok, amin lehet vitatkozni, de azon, hogy el fog érni 

bennünket, sajnos, nem valószínű, itt csak az idő kérdése, hogy ez mikor következik be. 
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Ettől függetlenül én hadd mondjam, és hadd kívánjam, hogy Magyarország maradhasson 

egy olyan sziget, ami ezzel nem fog megszenvedni. Volt egy érdekes dolog, amit 

természetesen továbbítunk, nem is egy, hanem kettő, és nagyon szorosan a témához tartozik: 

a vízilabdázóknak a története. Az egriek, akik ott jártak, ott elrendelte a polgármester, hogy 

az uszodát be kell zárni. Ugyanakkor az OSC is járt ezen a területen, mi állásfoglalást 

kértünk, és azt az állásfoglalást kaptuk, hogy nem igényel intézkedést. Pontosan a 

hisztériakeltés elkerülése érdekében mi nem nyúltunk ahhoz az intézkedéshez, amit az 

egriek megtettek. Tehát magyarul nem zártuk be az uszodát, viszont elrendeltük az uszoda 

különböző részeinek fokozott fertőtlenítését. Ez hozzátartozik, ez természetes, tudniillik egy 

kritikus pontja ennek a történetnek, hogy vékony jégen vagyunk. Vagy alulinformálunk, és 

akkor az embereket egy sor dolog váratlanul éri, vagy túlzottan viszünk be információt a 

rendszerbe, ami viszont pánikot kelt. Ezért vékony a jég, és ezért kell nagyon körültekintően 

minden vonatkozásban eljárni. Még egy dolog van, amit majd nekem fölfelé kell jeleznem: 

Nyíregyházáról hívtak föl tegnap, hogy ukrán vendégmunkások három hetente járnak 

Olaszországból haza, Magyarországon keresztül, akik ebben a kritikus térségben dolgoznak. 

Hát, ez igen, ez egy potenciális veszélyhelyzetet jelent. Ha mást nem teszünk, fölhívjuk az 

illetékesek figyelmét erre, hogy próbáljanak meg valamit tenni. Köszönöm szépen, én 

ennyiben kívántam most az aktualitás jegyében elmondani ezeket a dolgokat, azzal zárva az 

elmondottakat, hogy változatlanul rajta leszünk, hiszen az influenzajárvány már itt van, és 

sajnálatos módon az influenzának és a koronavírus megbetegedésnek a tünetei koppanásra 

egybeesnek. Tehát nagyon észnél kell lennünk és oda kell figyelnünk, a magunk részéről ezt 

meg is fogjuk tenni.  

Van egy másik tájékoztató jellegű dolog. A XI. kerület rendőrkapitányát kérném szépen 

arra, hogy adjon tájékoztatást, miszerint a Mi Hazánk Mozgalom vasárnap egy 

megemlékezést tart, hogy ezzel kapcsolatosan a biztosításról, azokról a körülményekről, 

amik ezt, hogy úgy mondjam, megfelelő mederben fogják tartani, mert meggyőződésem, 

hogy igen. A rendőrség részéről is, a felvonulók, megemlékezők részéről is, tehát ahogy 

szokták mondani utána, hogy az esemény rendbontás nélkül fejeződött be. Hiszek benne. 

Mindenkinek szabadon joga van egyébként, hogy a véleményét, állásfoglalását elmondja, 

képviselje. Parancsoljon, Kapitány úr. 

 

Jáger István: Az előzetes információk szerint több csoport, szervezet adott be a Gytv. 

hatálya alá tartozó vonulásos, illetve statikus rendezvényre engedélykérést a BRFK-ra. Ezzel 

kapcsolatban én a tegnapi napon tájékozódtam a BRFK-n, ahol azt az információt kaptam, 

és ezt nyilván garantálni tudom, hogy a kerület közbiztonságának, közrendjének a megóvása 

érdekében a rendőrség kellő létszámmal fogja biztosítani ezt a rendezvényt, illetve 

rendezvényeket. Azt gondolom, hogy ebben nem lesz hiba, erre az én személyem is 

garancia, én is bent fogok tartózkodni a kapitányságon, illetve ki fogok menni a 

rendezvényre. Azt gondolom, hogy emiatt nem kell pánikba esni, illetve a rendőrség meg 

fogja tenni a kellő intézkedéseket, amennyiben szükséges, tömegközlekedés- vagy 

útszakasz-lezárással, erről pedig a lakosság időben értesülni fog, úgy gondolom, a police.hu-

n keresztül, tehát ott az aktuális híreket mindig a főkapitányság el szokta helyezni. Úgyhogy 

előzetesen nem tudom megmondani, ugyanis ez mindig változik, hogy hány fő fog 

megjelenni ezen, valóban minden szervezet megtartja-e a rendezvényét, úgyhogy ennyit 

tudok ezzel kapcsolatban mondani.  
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Dr. László Imre: Novák Előd képviselő úr, helyén van a kérdés egyébként a kapitány 

úrhoz, hogyha valaki kérdést akar föltenni, mert én is egy exponált, kiemelt…  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Bocsánat, nincs. Jankó István képviselő úr következik, neki viszont van. 

 

Jankó István: Kicsit elbizonytalanodtam, mert halljuk, amit mond, Kapitány úr, csak nem 

értjük, legalábbis én nem, lehet, hogy lemaradtam valamiről. Tehát ez a vonulás, ki vonul 

hova, és miért, tehát nekem valahogy most ez nem jött össze. 

 

Jáger István: A következő a lényeg: a gyülekezési törvény hatálya alá eső rendezvények 

megszervezésére kerül sor vasárnapi napon a kerületünkben. Ez nem a kerületi kapitányság 

hatáskörébe tartozik ennek a biztosítása. Gyakorlatilag ami információ nekem 

rendelkezésemre áll, az a rendezvény biztosítását végrehajtó Budapesti Rendőr-

főkapitányságtól van, úgyhogy én nem tájékozódom sajnos se Facebookból, se Twitterből, 

tehát gyakorlatilag nekem is így utólagosak az információim ezzel kapcsolatban. Nem 

követem nyomon az esetleges rendezvényszervezőknek a tevékenységét sem, tehát nem 

tudok ezzel kapcsolatban igazából részleteket közölni.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen, ez így van pontosan. Ki lesz elégítve, Képviselő úr, a 

kíváncsisága, abszolút értelemben ki lesz elégítve, mert most én hiszem azt, hogy a 

boldogsághormonok kíséretében Novák Előd képviselő úr részletesen el fogja mondani 

ennek az egész rendezvénynek a programját. Parancsoljon, Novák képviselő úr. 

 

Novák Előd: Közérdekű tájékoztatást szeretnék adni 2 percben egy kerületi vonatkozású, 

össznemzeti ünnepség ügyében, hiszen most vasárnap, március 1-jén ünnepeljük Horthy 

Miklós kormányzóvá választásának 100. évfordulóját, amire nagy-nagy szeretettel 

szeretném meghívni a tisztelt Képviselő-testületet, Polgármester urat is, bár Niedermüller 

Péter megint elkezdte a szokásos nácizást, és felhívást tett közzé, hogy csatlakozzanak a 

polgármesterek – örömmel vettem, hogy dr. László Imre polgármester úr nem csatlakozott 

ehhez a tiltakozási felhíváshoz. Remélem, hogy akár az ünnepségünkhöz, az ökumenikus 

jellegű ünnepségünkhöz csatlakozik, hiszen a Szent Gellért térről indulva, ahogy 1920. 

március 1-jén Horthy Miklós is a Gellért Szállóból ment a Parlamentbe megválasztását 

követően, most követjük útját, kövessük útját, és így vonulunk a kerület sarkából, tehát sokat 

Újbudát nem érintve, de a Szent Gellért térről indulunk, ott tartunk egy nagyszabású, 

ökumenikus jellegű rendezvényt, hiszen fölszólal például Csuka Tamás, nyugalmazott 

református tábori püspök és dandártábornok, vagy említhetném György Ferenc atyát, a 

felvidéki Ipolybalog plébánosát. De a teljesség igénye nélkül nem tudom felsorolni azokat a 

felszólalókat, de talán még egyet kiemelnék, hiszen Horthy lovasszobor állítását is 

kezdeményezzük a Szent Gellért téren, a nemzeti összefogás jegyében, és hogy mindez nem 

irreális, azt Csicsai László, az első közterületi Horthy-szobornak otthont adó Kereki 

független polgármestere fogja elmondani, hogy ott is mára milyen közmegbecsülésnek 
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örvend és milyen turisztikai látványossággá vált ez a szobor. Bízom benne, hogy ezeket a 

gondolatokat is meg fogják szívlelni a résztvevők, szeretettel várjuk Önöket.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen, és egy dolgot még hadd mondjak ezzel kapcsolatban 

képviselőtársaimnak: teljesen mindegy, hogy mit mond Novák Előd képviselő úr, az 

időnormát nagyon határozottan tartja. Ezt majd a későbbiek során kérném szépen, hiszen a 

költségvetés vitájával kapcsolatban, gondolom, hogy lesznek bizonyos túllépések, amire 

figyelmeztetni fogjuk a képviselőket, pontosan azért, mert azért valahol normál 

időintervallumon belül kell befejezni. Azt hiszem, hogy Jankó István képviselő úr 

maradéktalanul megkapta az összes szükséges információt.  

Most képviselői kérdések következnek. Először dr. Molnár László képviselő úr hozzám 

intéz egy kérdést.  

 

Képviselői kérdés: 1./ dr. Molnár László 

 

Dr. Molnár László: Az idei év januárjában párt- és polgármestertársa sokakat 

megbotránkoztató mondatokat tett egy kereskedelmi televízióban.  Niedermüller Péter a 

következőket mondta többek között: „…akkor ott marad egy rémisztő képződmény középen. 

Ezek a fehér, keresztény, heteroszexuális férfiak – meg azért nők is vannak közöttük ….”. 

Erről a mondatról személy szerint pont akkor szereztem tudomást, amikor a XI. kerület 

nagytermében itt ültünk, és Polgármester úr, valamint országgyűlési képviselő úr pont az 

egyházi vezetőket látta vendégül a szokásos év eleji találkozón. Az ott elhangzottak, akár 

Polgármester úr köszöntője, akár országgyűlési képviselő úr köszöntője szöges ellentétben 

álltak Niedermüller polgármester inkriminált mondataival. Az ezt követő napokban én, 

megmondom őszintén, személy szerint bíztam abban, hogy Niedermüller úr elnézést kér a 

félreérthető mondatokért, azonban ez nem így történt, sőt megerősítette. Mindezek tetejében 

az Ön pártjának elnöke is megerősítette, hogy egyetért az elhangzottakkal, így mint 

egyházügyi tanácsnok fordultam Önhöz, hogy tisztázza az Ön álláspontját. Sajnos, erre nem 

kaptam választ. A fentiek fényében ezért itt, a Képviselő-testület előtt kérdezem: 

Polgármester úr azonosul-e Niedermüller úr inkriminált mondataival?  

 

Dr. László Imre: Ha úgy tetszik, tudatos kötelezettségszegésről van szó esetemben. 

Tudniillik néhány dolgot hadd fűzzek ehhez hozzá. Nem vagyok hajlandó semmilyen 

politikai hisztériakeltésnek részesévé válni – egy. Kettő: az idézet rendben van, csak kicsit 

bővebben kellett volna idézni, a perifériával is, azzal, hogy minek következtében történt az, 

amit ő végső soron kifogásolhatóan, kiragadva a szövegkörnyezetből, elmondott. Három: 

egy picinykét a történetnek a bája, hogy az a Bayer Zsolt volt a szóvivője annak a 

tüntetésnek, akit még véletlenül se lehet azzal vádolni, hogy ő aztán az emberek közötti 

egyetértés kitüntetett harcosa. Tehát még egyszer mondom, Képviselő úr: tudatosan 

megszegtem, mert kötelességem lett volna Önnek az írásos anyagára válaszolni, tudatosan 

nem tettem meg, mert nem vagyok hajlandó semmilyen politikai hisztériakeltés részévé 

válni, és ennek megfelelően a gumicsontot rágni, az, ami gyönyörű szépen egyébként pro és 

kontra az elmúlt napok politikájában jelen volt.  

Jankó István képviselő úr Orosz Anna alpolgármester asszonyhoz intézett kérdést. 
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Képviselői kérdés: 2./ Jankó István 

 

Jankó István: Tisztelt Alpolgármester Asszony, megdöbbenéssel és értetlenül olvastam az 

Úlbuda legújabb számában, majd később a honlapon is az Ön írását ezzel a címmel: ,,Az 

óvodáknak békére és nem központosításra van szükségük”. A cikk első fele még rendben is 

lett volna, örülök, hogy felkeresi az intézményeket, rácsodálkozik, hogy törődtünk az 

óvodákkal, megbecsültük az óvodapedagógusokat, mindent megtettünk a gyerekek fejlődése 

érdekében, létrehoztuk az óvodapszichológusi hálózatot, és egyedülállóan megszerveztük az 

óvodai gyógytestnevelést is. Korszerű tereket, üde zöldfalakat, korszerű játszóudvarokat is 

építettünk. Aztán a cikk második felében robbant a bomba. Itt értettem meg, hogy az első 

rész csak egy figyelemelterelés volt a cuki pizsamás gyerekekkel, a kulcsmondat, amiért ez 

az egész cikk íródott, a következő volt: „Ha a Kormány az óvodák központosítását tervezi – 

amiről még csak meg nem erősített pletykák vannak –, akkor a kisgyerekek és a szülők ellen 

indít háborút. 

Kérdéseim: Ön szerint a ,,még csak meg nem erősített pletykák vannak” hírforrás elegendő-e 

arra, hogy Úibuda oktatásért felelős alpolgármestere megzavarja az óvodai békét, zavart 

okozzon a szülők körében? Mennyire tartja etikusnak, hogy a „még csak meg nem erősített 

pletykák vannak" alapján Ön bevigye a politikát az óvodák életébe? Harmadik kérdésem: 

alpolgármesterként támogatja-e azt az előterjesztésemet, mely szerint további pótlékot 

kapnának a sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó óvodapedagógusok, illetve 

kapnának-e pótlékot az utazó gyógypedagógusok? Várom megtisztelő válaszát.  

 

Dr. László Imre: Mielőtt átadnám a szót Orosz Anna alpolgármester asszonynak, Képviselő 

úr, engedje meg, hogy egy tényt rögzítve elmondjam Önnek: a budapesti 

önkormányzatoknak van egy szövetsége. Ezt a huszonhárom önkormányzat együttesen 

alkotja. Ez a szövetség elfogadott pontosan egy ugyanilyen szövegű határozatot, kiállást, 

véleményt – mindegy, hogy minek nevezzük –, és ezt egy kivételével az összes fideszes, 

KDNP-s polgármester is aláírta. Akkor most egy kicsit érdekesebbé válik ez a történet, 

hiszen azt írták alá, hogy nem kívánják, hogy az óvodák működését, miként megtették az 

iskolával mily sok gond és probléma mellett, hogy az állam átvegye.  

 

Orosz Anna: Ahogy azt az előbb is elmondtam már, én őszintén hiszem, hogy mind a 

ketten a gyerekek és a szülők érdekeit képviseljük, és továbbra is azt nem értem, hogy miért 

kellene félnünk attól, hogy megfogalmazunk egy állásfoglalást arról, hogy az óvodák 

fenntartásának a helye az helyi szinten van, és ennek nagyon sok szakmai oka van, 

amelyeket felsoroltam egyébként a cikkben is, illetve az előterjesztésben is. Nem értem. Ez 

egy Képviselő-testület, ez egy politikai érdekképviselet, amit mi itt végzünk. Bennünket 

megválasztottak emberek, az újbudaiak, szülők is, nagyszülők is, akik törődnek a 

gyerekeikkel, akik törődnek az unokáikkal. Nem értem, hogy miért ne lehetne azt 

kimondani, hogy az óvodák fenntartásának az önkormányzatok kezében van a legjobb helye. 

Én azt gondolom, hogy ebben semmi támadás nincsen, ebben semmi pánikkeltő nincsen. 

Arról nem is beszélve, hogy azért hogyha az iskolák központosítására gondolunk, azért ott 

sem adott a Kormány lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok beleszóljanak abba a 

tervbe, amit aztán egy hónap alatt nagyjából le is futtattak, hogy központosították az 
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iskolákat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nekünk ez a dolgunk, hogy kimondjuk, hogy 

szerintünk mi a gyerekek és a szülők érdeke. 

És bocsánat, tudom, hogy ez nem szabályos, de Novák Előd előző kérdésére két mondatban 

hadd reagáljak. Szerintem nem mehetünk el anélkül erről a képviselő-testületi ülésről, hogy 

elmondanánk, hogy azért a vasárnapi megemlékezésük egy olyan egyoldalú bemutatása a 

történelem egy nagyon sötét korszakának, amely minden bizonnyal itt, a teremben ülők és a 

kerületben is nagyon sok ember lelkébe, emlékezetébe gázol bele, és teljesen feleslegesen 

állít szembe magyart a magyarral. Úgyhogy azt szeretném kérni Öntől és Önöktől, hogy ezt 

azért tartsák észben, amikor vasárnap megemlékeznek. Köszönöm. 

 

Dr. László Imre: Úgy látszik, ilyen visszatérés, mert én még szeretnék egyetlen egy 

gondolatot elmondani a hozzám intézett kérdéssel kapcsolatban dr. Molnár László képviselő 

úrnak. Igen, László Imrét hallotta akkor, amikor az egyházak képviselői itt voltak. Az László 

Imrének a véleménye. És kérem egyébként, hogy azt rögzítse, úgy is, mint az egyházak 

irányába fordított képviselője ennek a Képviselő-testületnek. 

Áttérnénk akkor az elfogadott napirendi pontok megtárgyalására. 

De előbb egy ügyrendi hozzászólás Jankó István képviselőtől. 

 

Jankó István: A harmadik kérdésre még nem kaptam választ. 

 

Orosz Anna: Bocsánat, igaza van. A költségvetésben benne van az, hogy az SNI-s gyerekek 

után pótlékot adjunk az óvodapedagógusoknak. 

 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: Változtatási tilalom elrendelése Madárhegy egyes 

területeire 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester és 

Keller Zsolt képviselő  

 

 

Dr. László Imre: Sürgősséggel kerül az előterjesztés megtárgyalásra. Hadd legyen ez 

lehetőség nekem most arra, hogy az asztal jobb oldalán helyet foglaló Schreffel János 

főépítész urat bemutassam a Képviselő-testületnek. Tudom, hogy sokaknak nem kell 

bemutatni, hiszen ismerős alakja Újbuda építészeti tevékenységének, de a tisztesség és az 

illem azt kívánja, és gondolom, hogy aki a televízión vagy interneten követi figyelemmel, 

azok között azért többen olyanok vannak, főleg fiatalok, akik őt nem ismerik. Kérném 

szépen az előterjesztő Orosz Annát fölvezetésére a napirendi pontnak. 

 

Orosz Anna: A Madárhegy, Rupphegy, Gazdagrét városrészek két területére szeretnénk 

változtatási tilalmat elrendelni, illetve szeretnénk, hogyha ezt az előterjesztést támogatná a 

Képviselő-testület. Az előterjesztést Keller Zsolt képviselőtársammal együtt nyújtottam be, 

aki a terület képviselője. A jelenleg hatályos, 2018-ban elfogadott önkormányzati rendelet 

által elfogadott építési szabályzat a térség legnagyobb részében korlátozta a beépíthetőségi 

mutatókat, azonban ez alól kivételt képez néhány terület, melyek beépítési mutatóin ez a 

2018-as szabályzat kimondottan lazított. A két terület, amiről szó van, az egyrészről a 
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Hosszúréti út - Lépés utca - Szőlőlugas utca által határolt terület, illetve a Hosszúréti út - 

Rózsaszőlő utca - Keltike lejtő - Zabkő utca által határolt terület, melyeken összesen majd’ 

600 lakás építése vált lehetségessé. A jelenlegi szabályozás lehetővé teszi olyan ingatlanok 

megépülését – hiszen például nincsen lakáskorlát meghatározva a szabályzatban –, amelyek 

a túlépítettséget tovább fokoznák, még tovább fokoznák az autóforgalmat, ez tovább rontaná 

a levegőminőséget, a parkolóhelyek körüli problémákat, és nyilvánvalóan tovább terhelné az 

amúgy is túlterhelt közintézményeket, egészségügyi szakrendelőket, orvosi rendelőket, 

óvodákat, bölcsődéket, szociális intézményeket. Ez pedig sem a jelenlegi lakók, sem az 

újonnan esetleg beköltöző lakók érdekét nem szolgálja, és ezért kérjük a Testületet, hogy 

támogassák a változtatási tilalom elrendelését.  

 

Keller Zsolt: Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy az említett területen jelenleg is 

több beruházás zajlik, és ugye, sajnos, már annyira be van építve a környék, hogy lassan 

élhetetlenné válik. Az előterjesztésben említett területre 352 darab lakásos társasházat 

terveznek, több irodaépülettel. Legyünk őszinték, egy ilyen kertvárosi környezetbe nem 

igazán illik bele oda bármilyen irodaépület és ekkora mennyiségű lakás, főleg, hogyha azt is 

figyelembe vesszük, ahogy Alpolgármester asszony is elmondta, hogy Madárhegyen 

jelenleg nincsenek közintézmények, valamint boltok sem találhatók. Így ugye, minden 

megint Gazdagrétre zúdul rá, értelemszerűen oda járnak postára, oda hordják a gyerekeket 

bölcsődékbe, óvodákba. Ahogy Alpolgármester asszony elmondta, azt is érdemes 

megjegyezni, hogy a környéken az építési mutatók azért alacsonyabbak, mint ezen a 

területen, és ez az, amiért legfőképp az ott élők mind Madárhegyen, mind pedig Gazdagréten 

aláírásgyűjtésbe kezdtek, és pár hét alatt – itt van nálam, én a tegnapi napon kaptam meg – 

több száz aláírás gyűlt össze, amelyben azt kérik az ott élők, hogy vizsgáljuk felül, és 

hogyha van lehetőség, akkor korrigáljunk ezeken az építési mutatókon. Nagyon fontos 

kihangsúlyozni azt, hogy a jelenleg ott élők nem magát az építkezést szeretnék 

megakadályozni, mert azzal ők is tisztában vannak, hogy ahogy nekik joguk van ott élni, 

ugyanúgy másnak is, akár az új beköltözőknek van joguk ott élni. Ők annyit kérnek, hogy 

próbáljuk megtartani a környéknek tényleg az élhetőségét, hogy a jövőben is élhető legyen a 

környék, és ne az legyen, hogy jelenleg még parkolási gondok is túlterhelik a környéket, és 

hogyha ennyi beköltöző lenne, ismerjük a környék adottságait, családonként nem egy, 

hanem kettő, akár három autó is tartozik egy háztartáshoz. Úgyhogy ez alapján én is kérem a 

tisztelt Testületet, hogy támogassák ezt a változtatási tilalmat. Nagyon szépen köszönöm. 

 

Dr. László Imre: Kérdés van-e ehhez a napirendi ponthoz? 

 

Junghausz Rajmund: Én alapvetően támogatom ennek a napirendi pontnak az elfogadását. 

A kérdés annyi csak, hogy bizonyára felmérték, hogy lehet-e ott olyan beruházó a 

környéken, aki élhet valamiféle kártérítési igénnyel az Önkormányzat felé, hogyha ezt 

elfogadjuk. Jelenleg van-e olyan folyamatban lévő ügy, ami ilyen jellegű terhet róhat majd 

az Önkormányzatra, ha igen, akkor milyen összegben? 

 

Orosz Anna: Mivel ennek a kerületi építési szabályzatnak a felülvizsgálata már 

folyamatban volt, ezért a változtatási tilalom elrendelése szabályos. Az első területen, tehát a 

Hosszúréti út - Lépés utca - Szőlőlugas utca által határolt területen voltak már konkrét tervek 
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egy, azt hiszem, 352 lakásos lakóház építésére, de természetesen felmértük ezeket a 

kockázatokat, és ennek fényében döntöttünk úgy, hogy ezt a tilalmat elrendeljük. De 

átadnám a szót a Főépítész úrnak, hogy kiegészítse. 

 

Dr. László Imre: Kérni is akartam, hogy Főépítész úr nyilvánuljon meg, mert azért az 

adatok igazán erre a kérdésre, vagy a válasz őnála van. 

 

Schreffel János: Ez a kérdés azzal, hogy az építési törvényben a változtatási tilalom 

elrendelésének lehetősége jogszerűen szerepel, és ez röviden és egyszerűen arról szól, hogy 

ha valami probléma látszik, akkor meg kell állni, vizsgálni kell a lehetőségeket, és ennek 

alapján egy új szabályozási terv jóváhagyásáig tartó tilalmat el lehet rendelni, minden 

jogkövetkezmény nélkül, és ez addig tart, ameddig a jóváhagyás meg nem történik, illetve 

maximum 3 évig. Ez önmagában egy törvényi lehetőség, azonban van egy másik előírás, 

amit figyelembe kell venni, hogy ha építési korlátozásból származó kártalanításról 

beszélünk, szintén törvényi joghely, akkor azt lehet vizsgálni, lehet ilyen típusú 

kártalanításról beszélni. Hogy milyen mértékű az, azt alapos vizsgálat alá kell vonni, mert 

sok függ attól, hogy mikor történt az építési jog, amit megszerzett valaki, milyen módon tett 

lépéseket azért, hogy ezt realizálja. Ebben az esetben egyébként sem építési engedély 

benyújtására ezen a területen, amiről szó van, mind a kettőn, sem pedig településképi 

vélemény kiadására nem került sor, ezért azt lehet mondani, hogy ilyen szempontból az a 

helyzet, hogy szerzett jog van ezen a helyen, az nem áll fenn. Ez azt jelenti, hogy ha építési 

engedéllyel rendelkezne valaki, és elkezdte volna már az építkezést, tehát megnyitotta volna 

az építési naplót elektronikusan stb., akkor ezt a jogot ez a változtatási tilalom nem vonná el. 

De a konkrét területen ilyen nincs. 

 

Dr. László Imre: Mivel további kérdéseket nem látok, megnyitom a vitát.  

 

Novák Előd: Újbuda valóban megtelt, ezért indokoltak az ilyen javaslatok, ezért is 

támogattam a Gazdasági Bizottságban is ezt a javaslatot. Azonban szeretném fölhívni még 

ezzel kapcsolatban a figyelmüket arra, hogy itt a közmeghallgatáson Büki László igazgató úr 

egyfajta sikerként említette azt, ami elsőre valóban sikernek is tűnhet, hogy nem 

közpénzből, hanem a beruházó valósítja meg azt a körforgalmat ennek a területnek az alján, 

a Rupphegyi és a Budaörsi út sarkán azt a körforgalmat, ami azt gondolom, hogy valójában 

nem biztos, hogy annyira közösségi érdek, sokkal inkább ennek a lakóparknak az érdeke. 

Tehát miközben száz méterrel arrébb a talán legbalesetesebb XI. kerületi helyszínen, az Egér 

út és a Budaörsi út sarkán az Önkormányzat és Polgármester úr válasza sajnos az volt, hogy 

nem támogatják az általam szorgalmazott körforgalom kialakítását, mert például túl 

költséges volna, aközben attól száz méterre egy jóval kisebb kereszteződés szolgálja majd ki 

körforgalomban a beruházó érdekeit, és hát nyilvánvalóan az ott lakók érdekeit is. De az, 

hogy például elsőbbséget élveznek az északról, a lakóparkból bejövők a főúton 

közlekedőkkel szemben, akik akár, ha csak a XI. kerületieket nézzük, az Alsóhatár úton is 

lakhatnak például, tehát beszéljünk arról, hogy ez végül is az 1-es főút, és az autópályák 

bevezető szakaszainak fizetőssé tétele miatt, meg az M0-s fizetőssé tétele miatt tudjuk, hogy 

mennyivel növekedett egyébként a forgalom sajnos Újbudán is, és mennyivel növekedett a 

bevezető utakon, és nem az autópályán például a gépkocsiforgalom. Tehát ezzel a hatalmas 
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rázúdult forgalommal szemben is egyébként elsőbbséget élvezzenek a beruházó által épített 

házakban lakók, ez nem biztos, hogy egyébként forgalomszervezési szempontból is 

indokolható. Tehát én értem, hogy nem véletlen, hogy a Cordia ezt oly bátran azt mondja, 

hogy saját költségére megvalósítja, de szerintem az Önkormányzatnak el kellene 

gondolkoznia például ezen is, hogy nem inkább valóban mégiscsak a félmegoldásnak 

nevezhető fél-körforgalom, ilyen zsilipes rendszer helyett, amely egy-egy kocsit enged csak 

be gyakorlatilag, egy teljes körforgalom kialakítására volna inkább szükség az Egér úr és a 

Budaörsi út kereszteződésében. Tehát ha visszaszorítjuk a beruházói érdekeket, akkor ennek 

nagyon örülök, csak ezt tegyük akár még tágabban, erre buzdítanám az önkormányzati 

vezetést.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Egyből reagálnék Novák Elődnek a megjegyzésére. A Budaörsi 

úton arra a szakaszra legalább négy helyen kéne körforgalmat kiépíteni, pontosan azért, ami 

egyébként elhangzott, hogy gyakorlatilag a 2000-es évek óta körülbelül fejlődik az a terület, 

ami Gazdagréttől a budaörsi határig tart, hiszen azok alapvetően mezőgazdasági művelési 

területek voltak. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a kerület és Budapest ezáltal arra tud 

fejlődni. Ezért van az ma, hogy ki kell alakítani azt az úthálózatot, amit az én véleményem 

szerint már régen és a kezdet kezdetén ki kellett volna alakítani, pontosan azért, hogy egy 

olyan mederbe lehessen irányítani azt a fejlődési irányt, ami szükséges lett volna. Ezt 

szolgálja az a korlátozás is, ami nagyon precízen és pontosan benne van az előterjesztésben, 

hogy hogy csökkentjük az építhető lakásszámot is, amit már szintén régen-régen meg kellett 

volna tenni. És gyakorlatilag ebben a sorban én egyébként támogatom, vagy a magunk 

részéről mi támogatjuk a változtatási tilalom elrendelését, hiszen ezt tettük több olyan 

helyen, ahol kétséges volt az, hogy az előző szabályozásokból fakadó olyan jellegű 

beépítések történjenek, amelyek egy-egy adott területen nem szolgálják az ott lakók érdekét. 

Azt azonban szintén hadd tegyem hozzá, ami csak nagyon röviden van megemlítve az 

előterjesztésben, az pedig pontosan az infrastruktúrának és a szociális infrastruktúrának a 

kérdése, hiszen itt a problémát a régre visszamenően az adja, hogy intézményi területen 

sosem intézményt akartak igazából építeni, tehát nem óvodát és nem bölcsődét, ezért kellett 

nekünk kijelölni, és a 2016-ban elfogadott intézményfejlesztési tervnek ez volt az egyik 

lépcsőfoka, hogy először az amúgy is évtizedek óta felújításra szoruló gazdagréti Szivárvány 

Óvodát kellett teljesen megújítani, és egy nagyobb intézményként átadni, hogy a 

környékbeli igényeket föl tudja szívni, nem az agglomerációból bejövő igényeket 

kielégíteni. És ugyanakkor elrendeltük azt is, hiszen ez megvan a jegyzőkönyvekben, hogy 

milyen jövőbeni bölcsőde- és óvodafejlesztésre szántunk telkeket. Tehát ezeknek az 

előzménye ilyen módon tetten érhető. Itt a költségvetés, vagy egy következő időszakbeli 

költségvetésben el kell erre különíteni, hogy ezeken a meglévő telkeken – az egyik a 

BUDA-HOLD-nál van, a másik pedig az Önkormányzat tulajdonában áll még mindig, de 

erre a célra, tehát kifejezetten intézményfejlesztési célra van tartalékolva – meg is történjen 

ez a fejlesztés. Úgyhogy támogatjuk ezt az előterjesztést. 

 

Hintsch György: Csak nagyon röviden Novák Előd képviselő úr hozzászólására: ez a 

változtatási tilalom elsősorban az uszoda alatti területet érinti, ott van egy akut probléma, 

amit most gyorsan kezelni kell vagy a közeljövőben kezelni kell. Ez a körforgalom 

lényegesen kijjebb és lényegesen más területen van, tehát ezzel közvetlen összeköttetése 
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nincs a két dolognak. Nyilvánvaló, hogy a Budaörsi úton a bejövő forgalmat kezelni kell, 

meg hogy a bejövő forgalom gyakorlatilag átmegy Madárhegyre, Rupphegyre, Gazdagrétre, 

tehát elképesztő közlekedési problémákat okoz, de ez a körforgalom ezzel közvetlen 

összefüggésben nincsen. 

 

Jankó István: Igazán Alpolgármester úr elmondta, amit szerettem volna. Mivel én is 

nagyon támogatom ezt a változtatási tilalmat, mivel én is a környéken lakom, és tényleg egy 

pár évtizeddel ezelőtt élhető volt még, lehetett közlekedni, ma már azt mondom, hogy a saját 

utcámból nem tudok kijönni, mert nyilván kikerülvén az M7-es autópályát, a környező kis 

utcákon keresztül próbálnak eljutni a munkahelyükre, és iszonyatos forgalmat, nem is hogy 

forgalmat, ott állnak az utcában és ezzel foglalkozni kell. Tehát szerintem ezzel is összefügg, 

hogy itt most kevesebb lakóház legyen, legalább ennyivel kevesebb autó is.  

 

Novák Előd: Örülök, hogy kicsit a körforgalmakról azért szót ejthettünk itt a Budaörsi úton. 

Ha már dr. Hoffmann Tamás képviselőtársunk azt mondta, hogy ha jól emlékszem, akár 

négy körforgalmat is el tud képzelni, egyébként konkrétan én is négyet tudnék elképzelni a 

Budaörsi úton, azért nevesítsük ezeket, amin el kellene gondolkodni. Hiszen a Gazdagréti út 

csatlakozásánál van a legnagyobb kereszteződés, ahol esetleg ez indokolható volna, a 

jelzőlámpás rendszer kiváltására is, hiszen ne csak a csúcsforgalmi időszakokban 

gondolkodjunk. Az előbb említett Egér út, mint legbalesetesebb helyszín mellett a 

Rupphegyi út esetleges indokoltságán kívül felvetném még a Felső határúti csatlakozást is, 

tehát valóban a Budaörsi út komoly beavatkozásokat igényelne, úgyhogy kérem, hogy ezt az 

önkormányzati vezetés, Alpolgármester úr is, ha már ezt szóba hozta, akkor szívlelje meg a 

jövőre nézve. 

 

Dr. László Imre: Mivel jelentkező több nincs, a vitát lezárom. Szavazásra teszem fel a 

Budapest XI. kerület Madárhegy egyes területeire változtatási tilalom elrendeléséről szóló 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

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

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletét 

Budapest XI. kerület Madárhegy egyes területeire változtatási tilalom elrendeléséről. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

rendelete  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Azt hiszem, hogy a nap súlypontját képező napirendi pont, Újbuda 

Önkormányzatának költségvetése az, ami most, az elkövetkezendő időben megtárgyalásra 

kerül. A költségvetés tervezésének folyamata az előző évekhez hasonlóan folyt, hiszen a 
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tervezés menetét egy jegyzői utasítás szabályozza részletesen. A rendelettervezetet 

határidőben, 2020. február 14-én terjesztettem a Képviselő-testület elé. A tervezés során 

munkánk meghatározó eleme az volt, hogy mire van ténylegesen szüksége a kerületnek. 

2019-ben 34.083.975.000 forint állt az Önkormányzat rendelkezésére, míg jelenleg ennél 

4.404.824.000 forinttal kevesebb, azaz 29.679.151.000 forint. Ez az utóbbi összeg azt 

jelentette, hogy a tervezés során nem léphetjük túl. A másik jellemző sajátossága a 

költségvetés tervezésének, főleg abban az időszakban, vagy abban az időben, amikor váltás 

történik egy intézmény vezetésében, hogy az áthúzódó kötelezettségvállalások miatt 

bizonyos fokig a mozgástere az új vezetésnek be van szűkítve. Ez nem negatív jellegű dolog, 

ez egy természetes dolog, ezt az előző önkormányzat 2010-ben átélte, tehát pontosan 

ezekkel a dolgokkal kellett, hogy megküzdjenek. Elöljáróban le kell szögeznem, hogy az 

Önkormányzat költségvetése a jogszabályi előírásoknak megfelelően működési és 

felhalmozási megbontásban készült el, az ésszerű gondolkodás követelményeinek 

figyelembevételével. Az önkormányzati törvény vonatkozó szabályai szerint a költségvetési 

rendeletben működési hiány nem tervezhető, ezért működési hiányt ebben az évben sem 

találnak értelemszerűen ebben a tervezetben, sőt. A mérlegszerűen bemutatott adatok alapján 

látható, hogy a működési bevételek és a működési kiadások egyenlege 1,3 milliárd forint 

többlet, mely finanszírozza azon fejlesztési célok megvalósítását, melyek az elmúlt évben, 

években elkezdődtek. Kétségtelen tény, hogy 2020-ban 1,5 milliárd forinttal több 

költségvetési bevétellel gazdálkodhatunk. Ez elsősorban a forrásmegosztás következtében, a 

kerületbe jutó iparűzési adó hozzájárulásából keletkezik. Az idei évben közel 870 millió 

forinttal többet kell fordítanunk az intézményhálózat működtetésére, ha azt akarjuk, hogy az 

igényeket az elvárt színvonalon, képzett munkaerőkkel el tudjuk látni. Meg kell azt is 

jegyeznem, hogy az iskolák működtetéséhez az állam szolidaritási hozzájárulás címén 77 

millió forinttal többet, azaz összesen 522.328.000 forintot von el az Önkormányzattól, tehát 

végeredményben többet, mint tavaly. A célszerű és ésszerű gazdálkodás érdekében továbbra 

is céltartalékot képzünk, miközben az intézményi költségvetésekbe fixen beépítettük az 

újbudai pótlékot, valamint a technikai dolgozók kerületi pótlékát. A választásnál 

meghirdetett programjainknak megfelelően többet terveztünk az egészségügy működésére, 

fejlesztésére, és igyekszünk pályázati támogatást is bevonni a Szent Kristóf Szakrendelő 

működésére, a tavalyi 158 millió forint helyett 343 millió forintot biztosítunk, fejlesztési 

támogatásra 51 millió forint helyett 66 millió forint áll majd rendelkezésre – természetesen a 

tervezet elfogadását követően. Kulturális feladatokra is többet kívánunk fordítani, azonban 

más felosztási elvek alkalmazásával. Létrehoztuk a kulturális feladatok céltartalékát, 

melynek kerete 45 millió forint. Bővítettük a kulturális pályázatok keretösszegét 10 millióról 

13,5 millió forintra. A testvérvárosi kapcsolatokat is szeretnénk fejleszteni, melynek dologi 

kiadásaira 8,5 millió forintot terveztünk. Növeljük a társasházak felújítására pályázható 

előirányzatot 15 millió forinttal, így ennek megfelelően annak összege 105 millió forint lesz. 

Kerületünk tisztántartására, annak érdekében 100 millió forintot fordítunk korszerű 

takarítógépeknek a vásárlására. A korábbi években megkezdett feladatok jelentős terhet 

rónak a költségvetésre, és természetesen, ahogy a bevezetőben említettem, jelen pillanatban 

még korlátozzák az új célok teljességben történő megvalósítását. Ennek ellenére azonban 

lehetőséget teremtettünk új tervek, koncepciók kialakítására, parkolási rendszer koncepciója, 

kulturális feladatok céltartaléka stb. Meg kell kezdenünk az előző években felvett hitelek 

törlesztését. 2017-ben közel 2,5 milliárd – 2019-ben ez 1 milliárd forint nagyságrendű volt –
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, és teljesítenünk kell kamatfizetési kötelezettségeinket is 2020-ban a 2017-ben felvett hitelre 

vonatkozóan, ami 348 millió forinttal terheli meg a költségvetésünket, és a jövő évben 

elkezdhetjük a 2019-es hitel törlesztését is. A megjelent híresztelésekkel ellentétben – ez 

bizonyos fokig Novák Előd képviselő úrnak is szól, immáron most tételesen – nem 

csökkentettük és nem vettük el 40%-át a szociális ellátásokra, segélyekre fordítható 

pénzeszközöknek, csupán az évek óta „túltervezett” kiadási előirányzatok hozzáigazítása a 

szükségletekhez, tehát ezt megtettük, hozzáigazítottuk a szükségletekhez, sőt megfejeltük 

azt 51 millió forinttal. Ennek alátámasztására kigyűjtöttem a korábbi évek előirányzati és 

teljesítési adatait is. Az adatok azt mutatják, hogy évente 152 és 259 millió forint közötti 

maradványok képződtek. Az elmúlt években eredetileg tervezett 426 millió forintos 

előirányzat – 425.980.000, ez majdnem ilyen áruházi ár, ahol éppenséggel ne lépjenek egy 

nagyobb számra – 217 millió forintban teljesült, tehát 208 millió forintot nem szociális 

segélyezésre használtak fel, hanem ennyi került átcsoportosításra különböző feladatokra év 

közben, vagyis másra használták föl. Hadd mondjam részletesen: 2017., 2018. és 2019. 

változatlanul az eredeti előirányzatban 425.980.000 forinttal szerepel. Annak ellenére, hogy 

megfigyelhetően 2014-től, de főleg 2015-től, amikor egy kormányrendelet és önkormányzati 

rendelet is megjelenik a segélyezés szabályozásával kapcsolatban, folyamatosan növekszik 

az előirányzat és a tényleges felhasználás közötti különbség. 2017-ben a 426 millió forintból 

273 millió forintot, 2018-ban ugyancsak a 426-ból 251 millió forintot, 2019-ben pedig 

mindössze 217 millió forintot fizettek ki ebből a célból. Hadd tegyem hozzá, hogy megjelent 

2011-ben egy törvény, ami szabályozta a segélyezésnek a módját és lehetőségét. Erre 

ugyancsak 2015-ben az Önkormányzat egy saját hatáskörű rendelet kiadásával reagált. Ezzel 

még nincsen semmi gond, semmi probléma. Azzal viszont igen, hogy annak ellenére, hogy 

folyamatosan látták, hogy mivel a minimálbér folyamatos emelkedése miatt sorban esnek ki 

a segélyezési körből azok, akik korábban benne voltak, így folyamatosan csökken a 

ténylegesen igénybe vett összeg, vagyis pontosan tudták, hogy az a keretösszeg, az az 

eredeti előirányzat egy tartalékként szerepel jelentős mértékben, amiből sok mindent év 

közben föl lehet használni. Ez még nem lenne különösebben baj, de itt jön már be ez a 40%, 

hogy ezt föl lehet használni arra a célra, hogy kérem szépen, mi az elmúlt években 426 

millió forintot állítottunk be erre a célra. Ugyan egy kicsit sumákok vagyunk, mert tudjuk 

nagyon jól, hogy ennek gyakorlatilag most már csak a fele valósul meg, de hát elmondhatjuk 

azt, hogy mi milyen gondoskodóak vagyunk, és rámondhatjuk a másikra, amelyik tudatosan, 

átláthatóan, a reális szükséglethez igazítottan készíti el a költségvetését, hogy tessék, ugye, 

hát pontosan ez a baloldal, a szociális támogatás megvonására törekszik. Hadd mondjam el 

azt is, ehhez tartozik, hogy van egy VICUS nevezetű alapítvány, ugye, ismerős. Ennek az 

összegét növeltük – 50 millió forint jelen pillanatban –, hogy pontosan azok, akik kiesnek a 

törvény által meghatározott feltételek hiánya miatt a segélyezhető körből, hogy ezek ennek 

az alapítványnak a terhére támogatást kaphassanak. És még valamit hadd mondjak ezzel 

kapcsolatban: tervezzük ennek az önkormányzati rendeletnek a felülvizsgálatát, és lehetőség 

szerint kiigazítását a segélyezendők figyelembevételével. Folytatjuk a 

Gyermekegészségügyi Központ és egynapos sebészet kialakítását, amely állami beruházás 

keretében 1.895.000.000 forint, ugyanakkor 475 millió forintot, mint önkormányzati 

részvállalást kell ezt is teljesítenünk. Folytatjuk az utak fejlesztését, amelyekhez tervezzük 

lehívni a rendelkezésünkre tartott hitel maradványát, azaz a 763 millió forintot. Folytatjuk az 

intézményi udvarfelújításokat, az egészségügyi rendelőknek a klimatizálását, felújítását, 
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óvodák és szociális intézmények legszükségesebb felújítási munkálatait 1.320.000.000 forint 

tervezett ráfordítással. Ebből az óvodák, bölcsődék és szociális intézmények 300 millió 

forinttal részesülnek a tervek szerint. Fölmerült ez is az előzetes hozzászólásokban. 

Bölcsődék és óvodák férőhelybővítésére további 643 millió forintot biztosítunk. Elindítjuk a 

közösségi házak fejlesztését, korszerűsítésükre 110 millió forintot tervezünk ebben a 2020-

as évben. Környezetvédelmi Alapot a tavalyi 82.400.000 forintról 100 millió forintra 

emeltük. Elkezdjük a méltatlanul elhanyagolt Kána-tó rekonstrukcióját, amelyre 200 millió 

forintot állítottunk be. Támogatjuk 2020-ban is a rendvédelmi szerveket, helyi nemzetiségi 

önkormányzatokat, sportszervezeteket, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat, 

civil szervezeteket, egyházakat és alapítványokat, működési és fejlesztési célokra is, 

valamint továbbra is a bevezetett ösztöndíjakat.  

Tisztelt képviselőtársaim, ez lenne a 2020. évi költségvetésnek a fölvezetése. Úgyhogy 

ennek megfelelően kérdésük van-e? 

 

Dr. Molnár László: A következő kérdéseim lennének. Egyrészt szeretném megjegyezni, 

hogy számos kérdést föltettem a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén, azokat nem 

fogom értelemszerűen most megismételni. Amit nem tudtam megkérdezni, hogy a Bükköny 

Óvodánál miként valósul meg a bővítés? Tehát a maga fizikai voltában hogy lehet 

elképzelni azt a bővítést? Nem találtam a klímakatasztrófához kapcsolódó anyagi 

ráfordításokat, hogy azokat hova tervezték. A TAO-támogatás önrészénél gyakorlatilag 

ugyanabban a mértékben tervezték, az lenne a kérdésem, hogy melyek lesznek ezek a 

beruházások, amiket TAO-s forrásból kívánnak fejleszteni? Kérdezni szeretném, hogy a 

Családbarát Programra szánt összeg az miért csökken, és végül, de nem utolsósorban egy 

számomra nagyon kellemetlen kérdés, hogy az egyházak támogatása miért csökken az idei 

évben? 

 

Jankó István: Két kérdésem lenne. Az előbb hallhattuk Alpolgármester asszonytól, hogy a 

sajátos nevelési igényű gyerekekkel foglalkozó pótlék beépül a költségvetésbe – ez hol 

található? Mert külön soron nem láttam. A másik kérdésem: ha valaki emlékszik még a 

tavalyi költségvetés tárgyalására, Barabás Richárd alpolgármester úr mondta azokat a 

szavakat, hogy „sok dolgot szeretnék személyes képviselői munkámban, nagyon sokszor 

felmerült és látom, nincs rá reflexió, az önkormányzati lakások ügye”. Lehet, hogy én 

voltam figyelmetlen, de ebben a költségvetésben valamilyen módon megjelenik ennek a 

csírája, hogy ezzel a jövőben foglalkozni fognak? Erre szeretnék választ kapni. 

 

Csernus László: A kérdéseket folytatva: azzal, hogy négy alpolgármester lett, a személyi 

kiadások jelentősen növekedtek, ha ezt számszerűleg láthatjuk, hogy pontosan mennyivel 

növekedett a személyi kiadások költsége. Ha már a Hivatalnál tartunk, akkor láttam, hogy 

egy hivatali autó beszerzése is benne van a költségvetésben. Mi indokolja a plusz autónak a 

beszerzését? Illetve még egy, hogy hol található a költségvetésben annak a több ezer fának 

az ültetési költsége, amit beígért Polgármester úr? 

 

Nagyné Antal Anikó: Polgármester úr mondta, hogy 100 millió forint jut takarítógépek 

beszerzésére a Prizmának. Azt szeretném megkérdezni, hogy erre van-e elég munkaerő, mert 

úgy láttam, hogy volt álláshirdetés, hogy ez mennyire volt sikeres, és hogy a munkaerőnek a 
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kifizetésére és a gépek üzemeltetésére is van-e külön elkülönítve pénz? A másik még, amit 

kérdezni szeretnék, hogy a 100 millió forint az iskolai fejlesztésekre, az melyik iskolákat 

érinti? 

 

Hintsch György: Csak röviden: ami a városüzemeltetés… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Ja, én azt hittem, már válaszoljak, mert nem láttam több kérdést. 

 

Dr. László Imre: A technika megtréfál bennünket? Mert itt Hintsch György alpolgármester 

úr és Orosz Anna alpolgármester asszony nekem a monitoron szerepelt. Töröltétek? 

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

Akkor a kérdésekre kérném szépen, hogy az illetékesek kezdjék meg a választ, először is 

Soltész Erika igazgató asszonyt kérném meg. Itt fölmerült több a költségvetéssel 

kapcsolatosan, hogy hol található mi. 

 

Soltész Erika: Azt mondanám, hogy a szakterületek gazdái, mert ők fognak tudni 

korrektebb választ adni. Itt legfeljebb a személyi kiadások növekedésére tudok majd 

mindjárt választ adni egy kicsit később, csak utánanézek én magam is a számoknak. Az első 

kérdés a Bükköny Óvodának a műszaki tartalma volt. Erre azt gondolom, hogy Büki László 

kollégám tud választ adni. 

 

Büki László: A Bükköny utcai óvodánál csoportszoba fejlesztése, illetve a meglévő 

bizonyos funkciók, például tornaszoba fejlesztése valósulna meg ezen betervezett összeg 

felhasználásával. Itt egy szakmai egyeztetés volt, hogy a kerület mely pontjain szükséges 

leginkább, főleg az új lakók beköltözése miatt, hogy ott óvodai férőhelyszám-bővítésre 

kerüljön sor. És ez a terület, ahol ez az óvodánk elhelyezkedik, és ilyen fejlesztést lehetővé 

tesz, ez pont egy ilyen célterület, ahol ezt meg tudnánk valósítani. Itt három új csoportszoba 

kerülne kialakításra, valamint a meglévő részek bizonyos szükségszerű átalakítása ezzel 

összefüggésben.  

 

Dr. László Imre: Mindenekelőtt próbáljunk a kérdésekre választ adni, így fölkérném Bakai-

Nagy Zita alpolgármester asszonyt. 

 

Bakai-Nagy Zita: Klímakatasztrófa néven tette fel dr. Molnár László képviselő úr a 

kérdését, hogy hol található a költségvetésben. Azt pontosan tudni kell, hogy a 

klímastratégia kidolgozása most zajlik az Önkormányzatunkban. Önök egy picit 

megfordították a számomra logikus folyamatot: először elkészült a SECAP, és utána indul a 

klímastratégiának a kidolgozása, ami most folyik, és egy Önök által kiválasztott céggel 

fejezzük be ezt a folyamatot. De azért szeretném, hogyha a SECAP-ra visszatérnénk, és amit 

Önök is készítettek el, és Önök is biztosan olvastak, én nagyon remélem, hogy olvastak, ott 

javasolt intézkedéseket fogalmazott meg maga az anyag. Itt, ami önkormányzati hatáskörben 
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van, például az önkormányzati flotta fejlesztése, ez a SMART 11 Kft.-nél az autók 

beszerzésénél megvalósulhat. A kerékpárút-fejlesztések kapcsán Orosz Anna alpolgármester 

asszony hatékony együttműködést folytat, és ez ott van a költségvetésben, az egyik soron 

megtalálható. Forgalomcsillapított területek kialakítása: ott jelentős átmenő forgalomról kell 

biztosan beszélnünk. Jankó István képviselő úr is szóba hozta még a változtatási tilalom 

kapcsán is, hogy azért látja – ott lakik azon a környéken – például az ottani átmenő 

forgalmat, én is reggelente egyébként tapasztalom, mindannyian tapasztaljuk az átmenő 

forgalmat, ebben dolgozunk, és szeretnénk mindenképpen legalábbis csökkenteni azt az 

átmenő forgalmat, nemcsak azon a részen, Sasad-Gazdagréten, hanem az összes bevezető 

útnál a XI. kerületi részt érintően, mert sajnos, akár a 14 ezer átadott lakásnál is megfelelően 

föl fog merülni, ami az ottani átmenő forgalmat egyébként generálni fogja, és azt sajnos 

rendeznünk kell, mert Önök erre nem gondoltak, hogy a megfelelő tömegközlekedés 

rendezve legyen, miközben kiadták az építési engedélyeket. Az ott munkába igyekvők 

sajnos ugyanúgy fogják szennyezni a környezetet, ezt nekünk mindenképpen meg kell 

oldanunk. Ránk hagyták ezt a nagyon szép feladatot, építési engedélyeket kiadtak, de erre 

sajnos, nem gondoltak. „CO-mentesen az iskolába”, ez beindult pályázat, tavaly is volt már 

egy ilyen pályázat, a gyermekek autómentesen jöjjenek iskolába, munkába, itt a szülőknél ez 

például nagyon pozitív volt. Beszéltünk arról is, hogy beszéljünk arról, ha valami pozitívum 

volt az előző időszakban, ezt a Környezetvédelmi Osztály nagyon jól menedzselte, ezt 

továbbra is fenntartjuk, de itt a szemléletformálás ugyanúgy működik. Stratégiai 

dokumentumok szerepelnek a SECAP-ban. Ez a klímastratégia, ennek kidolgozása 

folyamatban van, április 10-én, ami nagypéntek, de akkor fogjuk társadalmi vitára bocsátani, 

én várom majd Önöknek is a hozzászólását és a javaslataikat ez ügyben. Remélem, hogy 

mondjuk dr. Molnár László képviselő úrral tudunk ebben konzultálni, hogy ő hogy gondolja 

itt a klímastratégiát, és szeretném is, hogyha részt venne ebben a munkában. „Önkormányzat 

épületének energetikai felújítása”, ez azért hosszabb folyamat. A 2019-es évben indította el a 

SECAP, ennek tervezése folyamatban van, a Zsombolyai Kft. ügyvezető igazgatója 

esetlegesen tud erről tájékoztatást adni, hogyha ezt szeretné külön Képviselő úr. Ugyanígy 

van a szociális intézményeink épületeinek energetikai megújítása, biztos, hogy ez is több 

évet igényel, és ez nagyon nagy költségvetési forrást is igényel. A 2020-as költségvetésben, 

mint ahogy Polgármester úr elmondta, nekünk az előző évet kell befejeznünk, az előző év 

elkezdett fejlesztéseit, és a hitelek visszafizetését is meg kell kezdenünk, ez bizony, azért 

jelentős terhet ró az Önkormányzatra. A szemléletformálásról már előbb beszéltem, ezt 

mindenképpen szeretnénk folytatni, hiszen ehhez szükséges a lakosság bevonása is, a 

lakosság szemléletformálása, az, hogy egyetértsenek velünk ebben, hogy erre szükség van, 

és segítsék a mi munkánkat ők maguk is tevékenyen. Szelektív hulladékgyűjtő szigeteknek a 

korszerűsítésével is fontos foglalkoznunk, és itt is a szemléletformálás mindenképpen 

szükséges. Ahhoz, hogy egyéb korszerűsítéseket, például közvilágítás, díszkivilágítás 

korszerűsítését elkezdjük, ehhez tárgyalásokat kell kezdeményeznünk az ELMŰ-vel, a 

BDK-val Budapest területén, ez nem kerül pénzbe, ez a 2020-as évek folyamán meg is fog 

kezdődni. A lakossági fűtésrendszerek fejlesztése is nagyon fontos. Azért meg kell 

említenem, hogy az épülő kopaszi-gáti beruházás kapcsán a Távhő kapcsolódott be a 

fűtésrendszerbe. Itt azért a szén kibocsátását kell majd nekünk, a lakossági felhasználást 

csökkenteni, de ez se minimális összeget igényel, hanem rendkívül sok pénzt igényel, és a 

lakosságnak pedig effektíve ebben támogatást kell nyújtanunk. És még itt hosszan 
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sorolhatnám, hogy mi az, ami megvalósul itt az Önkormányzat részéről, de azért azt tudnunk 

kell, például itt a hőszigetek csökkentésénél, azért az előző önkormányzat elég intenzív 

tevékenységet folytatott azért, hogy letérkövezzen mindent. Ennek a hatásait a lakosság 

jelentősen érzi, ennek akár, hogyha pályázat útján történtek ezek a térkövezések, ezeknek 

van egy kötöttsége, egy év kötöttsége, ezt nekünk tartani kell, különben vissza kell fizetnünk 

a pályázati pénzt. Ezt mi nem szeretnénk kidobni az ablakon, utána pedig akár a Nagyszeben 

térnél, akár a Gazdagréti térnél például nekünk vannak terveink, hogy hogy szeretnénk ezt 

zöldebbé tenni és a hőszigethatásokat csökkenteni. És én azt hiszem, nem sorolom tovább, 

mert lehetne itt a környezetvédelem kapcsán sok-sok mindenről beszélni, de inkább ezt most 

befejezném. 

 

Barabás Richárd: Csak gyorsan reagálnék, merthogy nem hozzám tartoznak ebben a 

ciklusban a bérlakások, de azzal, amit mondtam korábban, most is maximálisan egyetértek, a 

mellettem ülő Bakai-Nagy Zita alpolgármester nagyon fantasztikus munkát végez, és hadd 

emeljem ki, anélkül, hogy a sajtot kiénekelném Orosz Anna alpolgármester szájából, hogy 

milyen nagyszerű megállapodást kötött most egy fejlesztővel, a városvezetéssel együtt, a 

tekintetben, hogy milyen új lakások vagy hasznosítható lakások épüljenek az infoparki 

fejlesztés kapcsán. Úgyhogy csak azért akartam, hogy hallottam a kérdést, válaszolok, de 

érdemes lesz velük beszélgetni, mert ebben a ciklusban ez az ő szakterületük.  

 

Bakai-Nagy Zita: Folytatnám akkor a TAO-beruházások kapcsán a kérdéseket. 2019-ről 

áthúzódóakról is szó van, tehát erről valószínűleg van tudomása a Képviselő úrnak. A 

vízilabdával van egy szerződésünk 64.614.540 forintos önrészre, és az MKOSZ-szel, a 

Magyar Kézilabda Országos Szövetséggel pedig 31.619.932 forint az, ami kifizetésre vár 

önrészként, tehát a maradék 53.765.528 forintra van még szabad felhasználásunk. És hogyha 

előretekintünk, a következő előterjesztésekben van egy terv, amire majd szeretnénk a 2020-

2021-es időszakban fordítani a TAO önrészünket. Egyébként kiemelném, hogy a 

Törökugrató iskola tornatermének felújítása az egyik ilyen programpontunk, itt a maradékot 

erre szeretnénk majd folytatni, hogyha belefér még egyébként, akkor pluszban föl van 

sorolva, hogy milyen fejlesztések történhetnek. Folytatnám bérlakásépítéssel: ezt a Szociális 

és Egészségügyi Bizottság ülésén megbeszéltük már dr. Molnár László képviselő úrral, 

egyébként itt Barabás Richárd alpolgármester úr már említette, hogy lesz egy ilyen 

megállapodásunk az Infopark területén, de ezt akkor én is meghagyom Orosz Annának, 

hogy erről beszéljen, viszont azért azt tudni kell, hogy bérlakásépítési program, a bérlakás 

építése az azért nem kis összeget igényel a költségvetésből, ezt azért mindannyian tudjuk és 

felelős vezetőként Önök is tudják ezt, remélem, hogy felelős vezetőként ezt végig is 

gondolták. Mi Mozsár Beatrix osztályvezető asszonnyal elkezdtünk dolgozni, felmérni 

azokat az épületeket, amiket a felújítás után bérlakásra tudnánk hasznosítani, mert vannak 

sajnos olyan épületei az Önkormányzatnak, amik már kiadhatatlanok, és ezzel nem tudunk 

mit kezdeni. Ennek a tervezése folyamatban van, ez pedig meg fog jelenni majd a későbbi 

költségvetésekben, de ez forintosítva itt most építésileg nincs benne. Ebben egyébként 

nagyon reméljük, hogy a kormányzat is segít bennünket, vagy pedig az EU, és lesz olyan 

pályázatunk, amivel mi is tudunk csatlakozni, és én itt kérem egyébként majd a fideszes 

országgyűlési képviselő támogatását is, hogy Újbuda Önkormányzata nyerhessen pályázatot, 

és segítsen nekünk ebben, hogy mindenképpen ott legyünk, és ne pedig azért, mert számukra 
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ellenzéki a vezetés, egyből automatikusan kiessünk egy lehetséges pályázatból. „Családbarát 

Újbuda” – dr. Molnár László képviselő úrnak volt egy ilyen kérdése, hogy miért csökken. 6 

millió volt az előző költségvetés, és itt most 4,7 millió. Azt nem tette hozzá, hogy az 

esélyegyenlőségi soron pedig a 7,4-ből 11,5 millióra emelkedett a költségvetés. A 

családbarátsághoz hozzátartozik az esélyegyenlőség is, az esélyegyenlőségi programok, 

annak a költségvetése megnövekedett, tehát én a kettőt együtt kezelném, és hogyha ezt 

összeadjuk, akkor máris látszik, hogy azért nem csökkent ennek a költségvetési sora.  

 

Hintsch György: Városüzemeltetéssel kapcsolatban meglepően kevés kérdés érkezett, 

úgyhogy ezek szerint kevés bizonytalanság van ellenzéki képviselőtársaimban ezzel a 

területtel kapcsolatban, ezt köszönöm szépen. Néhány apróság, ami ezzel kapcsolatban 

felmerült. Faültetés természetesen szerepel a költségvetésben, ez sosem volt így nevesítve, 

hogy ez a faültetés ilyen önálló sor nem volt. Ha több ezer fát ígértünk ebben a ciklusban, 

akkor arányosan a több száz fát ebben az évben el is fogjuk … 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Első évben biztos nem ígértünk több ezer fát. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Jó, akkor fát fogunk ültetni, több száz fát idén még el fogunk ültetni, és ezt folytatni fogjuk 

ezt a programot. A Prizma Kft. kapcsán: valóban, amit Nagyné Antal Anikó képviselő 

asszony felvetett, az egy valós probléma, hogy nagyon nehéz munkaerőt találni – mi ezen 

dolgozunk, igazgató asszony dolgozik, föladott egy hirdetést, 15 ember jelentkezett már. 

Tehát szerintem az egy jó szám, hogy 15 plusz kollegával bővül ez a terület. Gépeket is 

fogunk venni, korábban is voltak gépek, ezek elég rossz állapotban vannak. Dr. Hoffmann 

Tamás képviselő úrral nagy vitákat szoktunk folytatni itt az elmúlt nyolc-kilencévezésről, 

nem vagyok híve, de szerintem az hiba volt, hogy az elmúlt ciklusokban a Prizma Kft. el lett 

hanyagolva, vagy kevesebb figyelem fordult rá a kelleténél. Mi ezen a gyakorlaton 

szeretnénk változtatni, nekünk az prioritás, hogy az önkormányzati parkfenntartó cég minél 

több munkát kaphasson. Ennek az egyik állomása vagy első állomása az, hogy 100 millió 

forintos eszközbeszerzés, jelentős részben parkfenntartási, illetve ilyen köztisztasági 

feladatokra alkalmas gépek beszerzése, de valamennyit természetesen a Prizma Kft. másik 

területére is fogunk fordítani. Még az egyházakkal kapcsolatban volt, hogy miért ennyi: a 

költségvetésben most erre van lehetőség. Ez nem azt jelenti, hogy a mostani polgármesteri 

vezetésnél, akár Polgármester úrnál, akár nálam háttérbe szorulnának az egyházak. Továbbra 

is jó kapcsolatban szeretnénk velük lenni, jó kapcsolatra törekszünk az egyházakkal, minden 

támogatást és minden segítséget meg fognak tőlünk kapni, ez egy kifejezett szándék 

Polgármester úr részéről, és az egész polgármesteri vezetés részéről. 20 millió forint 

szerintem nem kevés egyházi támogatásra, különösen úgy, hogy 10 millió forintot kapnak a 

civil szervezetek. De nem ezen fog múlni, tehát hogyha év közben olyan igény vagy olyan 

dolog merül föl, amiben tudunk még az egyházakkal közösen gondolkodni vagy segíteni 

nekik, akkor nem hiszem, hogy ennek gátja lesz a részünkről vagy a polgármesteri vezetés 

részéről. A kocsi az egy picit magas labda, tehát azért kell kocsit venni, mert az előző 
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polgármester megvette a kocsit, elvitte közös megegyezéssel, megvette a kocsit, hát, kell egy 

polgármesteri kocsit venni, gondolom. Tehát picit szerényebbnek kéne lenni. Mint ahogy a 

Kabinet, meg az alpolgármesteri dologban is, meg a személyi juttatásokban is, szerintem az 

előző ciklushoz képest nem állunk rosszul, hogy finoman fogalmazzak. Tehát ami ott a 3-4. 

emeleten volt, abban fölvesszük a versenyt, idézőjelben, jó értelemben. Tehát ebben egy 

picivel több szerénységre lenne szerintem szükség. Még a segély kapcsán: ennél 

demagógabb dolgot azért nehezen tudok elképzelni, bár már Polgármester úr erről beszélt, 

úgyhogy én csak kiegészíteni tudom: az, hogy most annyi pénzt akarunk költeni, vagy annyi 

van betervezve, amennyit az előző évben elköltöttek Önök szociális segélyre, az nem azt 

jelenti, hogy bárki is segély vagy segítség nélkül fog maradni. Hogyha ez a forrás kimerül, 

vagy ne adj’ isten elfogy ez a pénz, akkor természetesen ez a polgármesteri vezetés nem 

fogja azt mondani, hogy bocsánat, elfogyott a pénz, nincs több segítség. Tehát fölülről 

nyitott ez a sor. 

 

Orosz Anna: Egyrészről nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy természetesen mi is 

szeretnénk megemelni az Újbuda pótlékot mind a köznevelésben, mind az egészségügyben, 

mind a szociális területen dolgozók esetében. Erre most sajnos ez a költségvetés nem adott 

lehetőséget, erre nyilván számos okunk van, például az, hogy az elmúlt 2 évben nagyon 

nagy összegű hitel került felvételre, amelynek a törlesztése nem maradhat el, úgyhogy 

természetesen ez folyamatosan ott van a fejünkben, és amint lehetőségünk lesz rá, emelni 

fogjuk az Újbuda pótlékot. De amíg erre nincsen lehetőségünk, addig is Jankó István 

képviselőtársam javaslatára ez a bizonyos SNI-pótlék beépült az intézmények 

költségvetésébe, ez azért egy pici segítség az óvodapedagógusoknak, illetve a pedagógiai 

asszisztenseknek. A másik segítség az pontosan az infoparkos fejlesztés, amit már említettek 

Bakai-Nagy Zita, illetve Barabás Richárd alpolgármesterek. Nagyon szeretnénk ezt a 

stratégiát alkalmazni a jövőben is, amikor csak lehetőségünk van arra, hogy 

ingatlanfejlesztőkkel tárgyalásban legyünk, akkor ott az is célunk lesz, hogy a lakhatási 

problémákon is enyhítsünk, és nyilván itt a különböző köznevelésben, szociális területen és 

egészségügyben dolgozók lakhatási problémáit szeretnénk elsősorban enyhíteni. És egy 

harmadik dolog, mielőtt átadom a szót Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszonynak: amiről 

nem esett szó, de nagyon fontos, hogy a bölcsődei férőhelyek fejlesztésének, illetve 

megmaradásának támogatására egy pályázatot szeretnénk kiírni, amelyre a keret 45 millió 

forint. Erre ugye azért van szükség, mert az állami normatívának a kiszámításának a módja 

megváltozott, ami a magánbölcsődék esetében elég komoly fenyegetettséget jelent a 

férőhely-normatíva tekintetében, és bár ez nem a mi dolgunk, nem az Önkormányzat dolga, 

hogy ezt a helyzetet megoldja, de mi mégis szorítottunk ennek helyet a költségvetésben, ami 

szerintem szintén egy nagyon komoly eredmény. Úgyhogy ezt még mindenképp szerettem 

volna elmondani. 

 

Dr. László Imre: Mielőtt átadnám a szót Győrffyné Molnár Ilona igazgató asszonynak, 

mert van még néhány dolog, amit ő fog megválaszolni, bár kollégáim belementek ebbe a 

dologba, én is hadd érintsek néhány kérdést, amit nem érintettek, és amit el kell mondanom. 

Mondhatnám úgy is, hogy csendben, de úgy, hogy a Képviselő-testület ezt tudja. Az teljesen 

egyértelmű, hogy van egy zárszámadás előttünk és van ennek hozadékaként egy 

költségvetési maradvány. Hogy mennyi, nem tudjuk. Ennek megfelelően törvényszerűen 
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május hónapban arra kell készülnünk, hogy a költségvetés kiigazításával e témához 

visszatérjünk. Tehát ez az időszak arra is jó, hogy azok a területek, ahol a belső 

feszültségeket esetlegesen jelzik, hogy december 31-ig azért komolyabb gondok is 

keletkezhetnek, ennek a költségvetési maradványnak a terhére előzetesen már kiigazításra 

kerülhessenek tehát bizonyos keretek. Ez vonatkozik sok mindenre, a sportra is vonatkozik 

alapvetően, ott meglehetősen szűken kellett mérnünk a történetet, hiszen dr. Hoffmann 

Tamás képviselő úrnak ezzel kapcsolatban van egy módosító javaslata is, vonatkozik 

egyébként az egyházakra és egyéb olyan jellegű támogatásokra, amit úgy próbálunk majd 

szabályozni a későbbiekben, hogy mondjuk úgy, hogy egy keretet hozunk létre, amire 

pályázni lehet. Ezt az egyházak idáig is úgy csinálták, ők benyújtották azt, amire szükségük 

volt, bizonyos fölújításokra, bizonyos korrekciók végrehajtására, és Képviselő úr, igazítson 

ki, hogyha ez nem így volt, ez 2019. december 31-ig is maradéktalanul teljesítésre került. 

Senki esetében nem volt olyan, egyetlen egyház esetében sem, hogy azt írtuk vissza, hogy 

őszintén sajnáljuk, elismerjük, fantasztikus, tudjuk, kell, de hát, vegyék figyelembe, hogy 

nincs miből. Ez az egyik dolog, ez egy általános jellegű dolog, ami valahol a 

gondolatainkban hátul, amikor a költségvetéssel foglalkozunk, ott kell lenni. A másik 

néhány dolog, amiről szó volt: a gépkocsi – amikor ide érkeztem, volt az az igény dr. 

Hoffmann Tamás képviselő úr, elődöm részéről, ezt én egy abszolút természetes dolognak 

tartottam, ő bejelentett egy ilyen igényt, én minden különösebb negatív megjegyzés nélkül 

természetesnek tartottam és aláírtam. Nem plusz pontot kérek érte, ezt természetesnek 

tartom. Azt mondta Jegyző asszony, itt ül mellettem és tanúsítja, hogy akkor elindítják a 

beszerzést. Azt mondtam, hogy ne, várjuk meg a költségvetést. Úgyhogy itt egy -1 van, 

Képviselő úr. Nem arról van szó egyébként, hogy én valamilyen Ferrarit vagy bármilyen 

luxusgépet szeretnék az Önkormányzat számára rendelni. Egy hiányzó gépjárműnek a 

megvételéről van szó. A másik: a tisztasággal kapcsolatos. Képviselő asszony vetette föl a 

100 millió forintot, és van-e hozzá létszám, ember. Pontosan az a baj, hogy a létszám 

nagyon nehéz, és tudjuk, sajnos, jogosan, hogy a kerületünkben és a kerület vezetését érintve 

alapvető kifogás a tisztasággal kapcsolatban, az utcák, terek tisztaságával kapcsolatban azért 

elég gyakran elhangzik. Ezt kikerülni gépesítéssel lehet, hogyha nincs elegendő. Viszont 

kint voltam dr. Juhos Katalin ügyvezető igazgató asszonynál, ahol végigragoztuk ezeket a 

dolgokat, és higgyék el, ezt most nem dicsekvésképpen mondom, ez egy természetes dolog. 

Tudom, három gép áll rendelkezésre. Az egyik darabokra szétszedve, immáron 

alkatrészforrásként szerepel, totálisan mindenre alkalmatlan, csak helyfoglalásra, ahol a 

maradványai be vannak állítva. A másik gép nem tud takarítani, csak locsolásra alkalmas, 

tehát magyarul erősen megkérdőjelezhető az alkalmazhatósága. És a harmadik gép az, 

amelyik mind a két funkciót tudja teljesíteni. Tehát itt majdnem azt mondom, hogy nem 

fejlesztésről, hanem visszapótlásról van szó, egy olyan visszapótlásról, ami kötelességünk és 

kényszerű dolog. Ez volt, amit én hozzá akartam még fűzni, hiszen többé-kevésbé ezek a 

kérdések hozzám is elhangzottak. És akkor megkérném Győrffyné Molnár Ilona igazgató 

asszonyt, hogy azt a két kérdést, ami az ő irányába hangzott el, szíveskedjen megválaszolni. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Alpolgármester asszony elmondta az SNI-pótlékkal kapcsolatos 

javaslatot, illetve helyzetet. Ha a mai nap folyamán az óvodák költségvetése jóvá lesz 

hagyva, akkor az a pénz tartalmazza azt a lehetőséget, hogy a sajátos nevelési igényű 

gyerekek után pótlékot adjunk az óvodapedagógusok számára. Ennek a konkrétuma ezután 
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kerül kidolgozásra, de folyamatban van, március 1-jétől első menetben június 30-ig, hiszen 

10 hónapra fog járni. A szeptemberi létszámot még nem tudjuk, tehát arra még nem tudunk 

tervezni, nagyságrendben igen, de amennyiben meglesz augusztus végén a létszám, hogy 

hány SNI-s gyerek és hol indul az óvodáinkban, akkor természetesen ahhoz igazítva 

szeptembertől december 31-ig is biztosítva lesz ez az összeg. A másik kérdés a 100 millió 

forint az iskolák felújítására és fejlesztésére soron szerepel. Jelen pillanatban konkrétumok 

nincsenek, hiszen ez egy olyan lehetőség, hogy a tankerülettel együtt leülve azokban az 

iskolákban, amelyek jelezték a számunkra, hogy gondok vannak, és itt elsősorban a mi 

épületünkről van szó, a mi épületünk állagát kell megvédenünk. Ennek kapcsán, ha a 

Testület jóváhagyja ezt az összeget, akkor a Tankerülettel közösen megnézzük, hogy milyen 

feladatok vannak az iskolai igények alapján és a műszaki javaslatok alapján, és hogy 

mennyit tud a Tankerület ehhez hozzájárulni, és ennek függvényében fogjuk azokat a 

feladatokat konkrétan összeállítani, ami a 2020. évben végre lesz hajtva.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen igazgató asszonynak a válaszát. Kérdezem a föltett 

kérdésekkel kapcsolatban, hogy maradt-e olyan, ami megválaszolatlan? 

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

Soltész Erika: Igen, kiszámoltam, 33 millió forinttal több, mint az előző évi előirányzat. 

 

Dr. László Imre: Képviselő úr, hogyha kérhetném egyébként, bekapcsolt mikrofon mellett, 

mert itt próbálok tájékozódni, de senki nem értette, amit mondott. Mi a gond? Vagy nincs 

gond? 

 

Csernus László: Köszönöm, megkaptam a választ már, Soltész Erika értette. Ő azt mondta, 

hogy kiszámolja, hogy mennyi a személyi kiadásoknak a többlete, és ezt elmondta most. 

 

Dr. László Imre: Ja, értem, rendben. Köszönöm, akkor a kérdések után a vitát nyitnám 

meg.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Benne voltunk, igen, Junghausz Rajmund képviselőnek tökéletesen igaza van, a Jegyző 

asszony is ezt súgta, de hivatalosan nem lett bejelentve. Belebonyolódtunk a kérdések köre 

kapcsán egyébként a vitába. Nekem nincs ellenemre természetesen, semmi gond, hogyha 

mindenki elmondta azt, amit mondjuk a költségvetéssel kapcsolatban szándékozott. Nézem a 

monitort: Junghausz Rajmund képviselő következik. 

 

Junghausz Rajmund: Kérdések köre, ugye?  

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

Nem, a vita? 
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Dr. László Imre: Hát, én a kérdéseket tettem föl, és legjobb tudomásom szerint, bár nem 

ittam kávét, de azért úgy gondolom, hogy még emlékszem rá, én nem mondtam azt, hogy 

megnyitom a vitát. De itt már többen jelezték, hogy akarva-akaratlanul a történet 

belecsúszott a vita oldalába. Én elfogadom, azért mondtam, hogy nekem semmi kifogásom 

nincs ellene. Hogyha mindenki elmondta azt, amit úgymond vita keretében szándékozott. 

Nem? Akkor parancsoljanak, képviselőtársaim, nyugodtan a vita keretében mondják el 

mindazt, amit még szándékoznak. 

 

Junghausz Rajmund: Én most ügyrendben kértem szót, mert kicsit összekavarodtunk, és 

én még egyetlen kérdést szeretnék föltenni kérdés körben, mert a válasz a feltett kérdésemre 

irányítaná azt, hogy milyen irányban szeretnénk vitatkozni. Tehát egy nagyon egyszerű 

kérdésem lenne, és kérem, hogy tegye lehetővé a Képviselő-testület, hogy miután a kérdések 

körét nem zárta le, nyissuk ezt meg újra, ezt a nem lezárt kérdések körét, és engedje meg, 

hogy feltegyem ezt a nagyon egyszerű kérdésemet.  

 

Dr. László Imre: Parancsoljon, képviselő úr. 

 

Junghausz Rajmund: Tehát a kérdésem az lenne, hogy képviselőtársaim beadtak számtalan 

módosító javaslatot. Ezeket a módosító javaslatokat befogadják majd, vagy sem, vagy 

részben befogadják? Ennyi lenne csak a kérdésem. 

 

Dr. László Imre: Minden módosító javaslatról külön szavaznunk kell. Tehát természetesen 

nem lesz olyan, hogy elmegyünk mellette.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Figyelem, Képviselő úr, és szeretném hallani. A vitában vagyunk, nem lett még lezárva a 

vita. Jankó István képviselő úrnak adom meg a szót. 

 

Jankó István: Akkor most vitában vagyunk. Nem bizottsági kör, tudom. A vitában 

szeretném elmondani, mert szerintem fontos, hogy elhangozzanak azok a módosító 

javaslatok, amiket föltettünk. Nekem három módosító javaslatom volt. Valószínű, nem 

figyeltem, amikor Alpolgármester asszony az újbudai pótlékról beszélt, valószínű, arról a 

pótlékról, amit nem a saját intézményeink pedagógusainak adunk, ha jól értem – egy 

bólintást kérek. 

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

De az benne van, jó. Én szeretnék egy javaslatot tenni, amit le is írtam, hogy tavaly azoknak 

a pedagógusoknak is adtunk pótlékot, és akár legyen az a zárszámadás után vagy akár most, 

a költségvetés sorába betéve, akik nem az önkormányzati fenntartásában működő iskolák 

pedagógusai vagy pedagógus munkakörben dolgozók, azoknak egy 60 millió forintos sort 

tegyünk be a 7. számú melléklet 8.1. Céltartalékok sorába. Ezt az 5. számú melléklet 8.1. 

Céltartalékok sorról finanszírozzuk. A másik ilyen javaslatom, hogy beépült a 

költségvetésbe az óvodai pótlék, Újbuda pótlék, a pedagógus asszisztenseknek, illetve a 
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pedagógusoknak, ez tavaly 30 ezer forint volt pedagógusonként, én szeretném, hogyha ezt a 

pótlékot 40 ezer forintra tudnánk megemelni. Ennek fedezetét az 5. számú melléklet 8.1. 

Céltartalékok sorról finanszírozzuk. Illetve a harmadik módosító javaslatom: a kérdéskörben 

ugyan nem kérdeztem meg, de majd Hintsch György alpolgármester úr talán tud rá 

válaszolni, hogy miért csökkent le a BRFK térfigyelő kamerák működtetésére az összeg. Ezt 

javaslom 10 millió forinttal megemelni, tehát közel ugyanannyira, mint tavaly volt. De nem 

értem ennek a csökkenésnek az okát. Ennek a fedezetét az 5. számú melléklet 8.1. 

Céltartalékok sorról gondolom finanszírozni. És a következő módosítóm, hogy az 5. számú 

melléklet 7.1. Polgárőr és Önkéntes Mentő Egyesületnek a támogatási sorát emeljük meg 5 

millió forinttal, amit tavaly is kaptak. Ehhez a szükséges plusz forrást az 5. számú melléklet 

8.1. Céltartalék sorról gondolom finanszírozni.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Nagyon érdekes volt hallgatni már eddig is az Önök első 

költségvetésének felvezetését, annál is inkább, mert tegnap volt szerencsém végighallgatni a 

Fővárosi Közgyűlésben azt, hogy Karácsony Gergely szintén első költségvetését hogy 

tálalja, és milyen módon indokolja meg azon döntéseket, amelyek mellé pénzt és 

lehetőségeket rendel, hogy miben plasztikus és miben próbálja megvalósítani a kampányban 

ígért ígéreteit, tehát, hogy mire fordítja le konkrétan az ottani ígéreteket. Most, ha 

visszaugrunk, mert nem szeretnék egyrészt nagypolitizálni, meg fővárosi politikába 

belemenni, hiszen nekünk az a fontos, hogy az újbudai emberek a legtöbbet hozzák ki egy 

költségvetésből, tehát ezért azt gondolom, hogy fontos azzal foglalkozni, és ezért volt 

nagyon érdekes a kérdéskör önmagában, hogy a feltett kérdésekre azért nem kaptak választ a 

kérdezők, én azt gondolom. Nagyon jól el lett mondva az, hogy mi indult el, mi folyik már, 

mi az, amit átvettek. Nyilván lehetne azt mondani, hogy természetes, hogy október után 

vannak olyan dolgok, amelyeket folytatnak, mert egyszerűen a természetéből fakad, hogy 

folytatják, de hogy ez a sajátjuk, az azért ezt az érzetet kelti. És ilyenkor el lehetne mondani, 

Karácsony Gergely főpolgármester úr is valamilyen jelzővel illette a költségvetését, és 

amikor én megnéztem ezt a költségvetést először, akkor – ez a GB-n egyébként el is 

hangzott –, hogy egy – dicsérőleg mondom –, hogy egy nagyon óvatos költségvetés. 

Csernus László képviselőtársam azt mondta, hogy mintha mi csináltuk volna ezt a 

költségvetést, és ilyen már megtörtént, tehát most mielőtt még bezsebelnék a tapsorkánt meg 

a díjakat, azért elmondom, hogy volt már ilyen az én praxisomban is, amikor Barabás 

Richárd képviselő úr dicsérte a mi költségvetésünket. De aztán mindig volt egy „de”. És ez a 

„de” most is jön, tehát ez óhatatlan, hogy jön, hiszen óvatos költségvetés, ezért lehetne azt is 

mondani helyben, hogy a be nem váltott ígéretek költségvetését sikerült most számunkra 

prezentálni. De ha viszont továbbgondoljuk az egészet, és a kérdések egy része erre utalt, 

hogy az, ami Önöknél hangsúlyosan a kampányban megjelent, azoknak plasztikus 

megjelenése nem szerepel a költségvetésben. Tehát ez az el sem indított ígéreteknek a 

költségvetése is lehetne ilyen módon. Hiszen még annyi sem szerepel benne, és persze 

ilyenkor megnyugodhat az ember, hogy hurrá, akkor nincsen klímavészhelyzet, hiszen 

egyetlen egy apró soron sem szerepel külön olyan összeg vagy sor, 1 millió, 10 millió forint, 

amivel azt gondolom naivan, hogy nem lehet elhárítani egy katasztrófahelyzetet, de ennyi 

sem szerepel. Megnéztük, ott van a környezetvédelmi program intézkedési terve: ott sem 

nagyon lehet fölfedezni ennek konkrét jelét, hogy mi lenne az, amivel azt a vészhelyzetet 

elhárítjuk. De azt is lehetne mondani, hogy miközben többé-kevésbé hasonló jellegű, 



38 

 

hasonló felépítésű, az, hogy valahol kevesebb vagy nagyobb az összeg, ez nyilván ízlésbeli 

különbségeket takarhat. Én azt gondolom, hogy a szociális – és nem nagyon belemenve ebbe 

a kérdéskörbe – a szociális feladatokról való pénzátcsoportosítás akkor sem helyes dolog, 

mert itt nem szociális segélyekről volt szó, hanem a szociális körben – de ezt majd 

feltételezem, kollégáim részletesebben taglalják – azért olyan feladatokat is el lehet látni, 

ami ebbe beleillik, hogy milyen címszó alatt, milyen módon nyújtják ezeket a rendeletben 

foglalt esetleges támogatásokat, ez egy más kérdés. Nekem ami fájó, és ahogy Polgármester 

úr mondta is, az a sport támogatásának jelentős lecsökkentése. Tehát itt már tényleg arról 

beszélünk, hogy jelentősen csökken az összeg, és pont Veronáról szó volt és a Pro Reccoról, 

jó, hogy egy kicsit más kontextusba helyezve, de azt kell mondjam, hogy ezért célszerű 

támogatni az élsportot, mert – Polgármester úr pontosan tudja ezt – példaképeket ad a jövő 

nemzedékének, tehát ezzel, ha lecsökkentjük az ottani támogatást, akkor nyilván egy 

középszerű csapattá a finanszírozás miatt téve ezeket, akkor ez kevésbé lesz vonzó a fiatalok 

számára. És ami sokkal rosszabb, hogy az iskolai- és diáksport támogatási összegét is 

lecsökkentik, tehát még azt lehet mondani, hogy ha az élsporton lehet is vitatkozni, akkor 

sem célszerű annak nyomán és annak következményében egyébként az iskolai- és 

diáksportot és az egyesületekre szánt pénzt ilyen módon megvonni, illetve lecsökkenteni,. 

Még akkor sem, ha ki lehet egészíteni a zárszámadásból, mert Polgármester úr pontosan 

elmondta, hogy igen, akkor lesz teljes az önkormányzati költségvetés. Tehát én azt 

gondolom, hogy ez nem helyes, és ezért is nyújtottam be a módosító indítványomat, és 

nyújtottunk be képviselőtársaimmal különböző módosító indítványokat. Úgyhogy 

kíváncsian várjuk, hogy ezeket Önök hogy fogják majd átgondolni, és milyen álláspontra 

helyezkednek. Én javaslom azt, hogy korrigáljuk, és még egyszer, miközben valóban, a 

költségvetés az egyik lépése annak, hogy hogyan és miből fog gazdálkodni az 

Önkormányzat egy adott évbölfedeznien, de akkor is, ennek szimbolikus jelentősége van, 

hogy milyen feladatok kerülnek be, mit tartanak fontosnak. És ezek alapján én azt 

gondolom, hogy akkor Önök azt tartják fontosnak a sport kivételével, amit mi elkezdtünk, és 

a mi működési időnk alatt gyakoroltunk is a költségvetés megalkotásakor. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen Hoffmann képviselő úr hozzászólását. Néhány 

dologban hadd reagáljak. Nyilvánvalóan alpolgármestertársaim is vissza fognak erre a 

dologra térni. Be nem váltott ígéretek, ugye, ez így hangzott el az Ön részéről. Meglehetősen 

furcsa, hogy gyakorlatilag egy 5 évre tervezett tevékenységet egy nagyon szűk időszakban 

tervezhető költségvetés kapcsán számonkérik. „Nem lehet fölfedezni benne”. A két terület, 

amit a kampány során jeleztünk, hogy kiemeljük, az egészségügy és kultúra – nem tudom, 

Képviselő úr, nem vette észre?  Igen jelentősen meg lett emelve ennek ellenére. Tehát 

igenis, a több területen is, ha jelzésértékűen – és nem véletlenül mondtam a májusi 

költségvetésnek a kiigazítását –, hogy arra várunk, hogy bizonyos területeken, többek között 

a sportban is – ez is elhangzott akkor, amikor az egyeztetések, nem ebben a körben 

természetesen, hanem a költségvetés Képviselő-testület elé terjesztendő formájának a 

kialakítása volt –, hogy például a sport területére is tennünk kell abból a maradványból, ami 

nyilvánvalóan meglesz. Tehát erre sor kerül. Hogy mennyit, azt meg nem tudom mondani 

jelen pillanatban. Tehát jeleztük mi több területen, és nyilván akkor – ezt is a bevezetőben 

elmondtam –, amikor már nem annyira köteleznek bennünket az előzetes 

kötelezettségvállalások, amik azért a mozgásunkat, ha nem is ellehetetlenítették, mert ez 
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túlzás lenne, de azért igencsak meggondolásra késztettek bennünket több vonatkozásban. 

Hiszen teljesítenünk kell, nincs is vele gondunk, problémánk, hiszen a kerület fejlesztését 

célozták azok a beruházások, kötelezettségek. De hát befolyásolják a mozgásterünket. A 

sporttal kapcsolatban nagyon komoly vitát lehetne nyitni. Van az élsport, van a közösségi 

sport, van a diáksport, ezek meghatározott, nagyon jól elkülöníthető területek. Az élsport az 

állam feladata. Még egyszer mondom: az állam feladata az élsportnak a támogatása, azokon 

a rendszereken keresztül, az államtitkárság, de inkább a Magyar Olimpiai Bizottság 

közreműködésével, ahol a teljesítmények alapján meghatározott kreditrendszer 

figyelembevételével az egyes sportágak állami támogatásban részesülnek. És akkor még erre 

jön rá a TAO, ami a látványsportágakat díjazza, méghozzá nem is akármilyen mértékben. 

Nem akarom a labdarúgást most előrángatni ebből a dologból, de Képviselő úr, mennyire jó 

lenne, ha a töredékét kapnánk, és akkor az Önkormányzat költségvetéséről úgy 

beszélhetnénk, hogy utána már ki lennének készítve a pezsgőspoharak, mert koccinthatnánk. 

De a realitásokból induljunk ki. A vízilabda is a látványsportágak közé tartozik, tehát a TAO 

részén meghatározott nagyságrendű támogatást kap. Állami támogatás, TAO, a harmadik a 

szponzorok kérdése, ami ilyen vagy olyan mértékben fejlődhetne még ebben az országban, 

mert a szponzoráció meglehetősen megkérdőjelezhető. És csak a sor végére teszem az 

Önkormányzatot az élsport vonatkozásában. Tehát az, hogy mi hogyan és mennyit, hogy 

115 millióról 55 millióra csökkentettük az élsportnak a támogatását, igaza van, ez egy 

nagyon jelentős, még nem is azt mondom, hogy mérséklése, hanem megvonása annak a 

keretnek, a 2019-hez viszonyítva. De azt is elmondtam, hogy 4,5 milliárd forinttal kisebb a 

költségvetésünk és a mozgásterünk, mint amilyen volt 2019-ben. Ez sem egy elhanyagolható 

tényező akkor, amikor a mire mennyit kérdés merül föl. És hát, hadd mondjam azt, hogy 

azért volt egy igencsak aszimmetrikus – és ez már nem vita, ezek tények – aszimmetria a 

támogatásban, hiszen a tavalyi 115-ből 70 milliót a vízilabda kapott. Én beszéltem, nem 

akarom mondani a nevét, mert ugye, nyilvános az adás, a főszponzornak, aki elmondta, hogy 

a montenegrói, szerb játékosok vannak, hát, ezeknek a pénze, mi egyéves költségvetéssel 

dolgozunk, ők idényhez igazított költségvetéssel dolgoznak, és hogy a fizetésükre milyen 

elkötelezettségek vannak. Ezt meghallgattam. De ugye, van a kerületben egy MAFC, egy 

BEAC kosárlabda, van egy jéghokicsapat, van egy MB1-es, első vonalban játszó női 

labdarúgócsapat, és egy MB3-as, csak most a jelentősebbeket mondtam, Kelen SC, 

ugyancsak futballcsapat. Tehát ezekre 115-ből 70 elment a vízipólóra, és a megmaradt 45 

millió forint került kiosztásra az összes többi vonatkozásában. Ezt enyhén szólva 

igazságtalannak tartom, és a főszponzorral, Képviselő úr, a vele történt beszélgetés során is 

elmondtam, támogatni fogjuk, de arról szó nem lehet, hogy olyan nagyságú összegben, mint 

az elmúlt évben volt. Ezt nem tudja megtenni az Önkormányzat, nincsen meg az az anyagi 

lehetősége. Tehát én a sporttal kapcsolatban ezt tudom mondani, ezt tudom válaszolni a 

fölvetett kérdésre, de elfogadom, amit mondtál, teljességgel elfogadom. De hát itt arról van 

szó, hogy van egy takaró, meg egy nyújtózkodás, és a kettő valahogy nincs szinkronban.  

 

Orosz Anna: Jankó István képviselőtársam két módosító javaslatára szeretnék reagálni, 

illetve dr. Hoffmann Tamás felvetéseire is majd nagyon röviden. Az óvodák kapcsán ismét 

elmondom, mert komolyan gondolom, hogy szerintem mind a ketten, meg egyébként az 

egész Képviselő-testület pontosan tudja, hogy milyen kemény és fontos munka az, amit az 

óvodákban a pedagógusok, a technikai dolgozók, a pedagógiai asszisztensek végeznek, és 
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ezt nyilván nem tükrözi sajnos az a jövedelem, amit ezért cserébe kapnak. Mi azon vagyunk, 

hogy ez tovább tudjon növekedni. Az eddig elfogadott újbudai pótlék továbbra, illetve idén 

is bekerült a költségvetésbe, az Ön által előterjesztett – és ezt még egyszer köszönöm –, 

SNI-s gyerekek után járó pótlékot szintén elfogadtuk és beépítettük ebbe a költségvetésbe, 

és még egyszer hangsúlyozom, hogy mind a zárszámadáskor, mind a jövő évi 

költségvetéseknél elsődleges szempont lesz az, hogy a pótlékot, amint tudjuk, emeljük 

tovább. Az iskolai pedagógusokkal kapcsolatban nyilván alapvetően szintén egyetértek, azt 

gondolom, hogy nagyon fontos munkát végeznek nagyon alacsony jövedelemért a 

pedagógusok, azt hiszem, mindenki egyetért ebben a teremben ezzel is, azonban van itt egy 

olyan apró részlet, hogy 2012 decemberében a Kormány úgy döntött, hogy átveszi az 

iskolák fenntartását, és minden érintett pedagógus, szakmai szervezet, szakszervezet, szülő 

tiltakozása ellenére ezt a reformot egy hónap leforgása alatt le is zavarták. Én azt gondolom, 

hogy nem véletlenül tiltakoztak többek között az önkormányzatok is az ellen, hogy az 

iskolák állami fenntartásba kerüljenek, most viszont akkor nem rajtunk kellene számonkérni 

azt, hogy miért alacsony a pedagógusok bére, és nem rajtunk kellene számonkérni azt, hogy 

azt a támogatást, amit egyébként Önök történetesen pont a választási évben ítéltek meg az 

iskolai pedagógusoknak, azt mi miért nem tudjuk megadni. Nekünk ez most nem kötelező 

feladatunk, én azt gondolom, hogy nekünk azokért a feladatokért kell felelősséget 

vállalnunk, amelyek az Önkormányzat hatáskörébe és jogkörébe tartoznak, ezért fájó 

szívvel, de ilyen tétel nem került be a költségvetésbe. Emellett hangsúlyozom, hogy 

természetesen nagyon sok csatornán biztosítunk továbbra is támogatást az iskoláknak, és a 

Tankerülettel szoros kapcsolatban vagyunk, az igazgatókkal is szoros kapcsolatban vagyunk, 

és szeretnénk, hogy ez így is maradjon, hiszen az iskolákba kerületi gyerekek járnak. De én 

azt gondolom, hogy komolyabb költségvetési támogatást a bérek kiegészítésére sajnos nem 

tudunk biztosítani. 

Egy nagyon rövid gondolat dr. Hoffmann Tamás képviselőtársam felvetésére, hogy nincsen 

szó a költségvetésben a klímakatasztrófáról. Azért azt gondolom, hogy nem kell minden 

egyes költségvetési sorhoz, ami a környezetvédelemmel vagy a fenntarthatósággal 

foglalkozik, odaírni, hogy ez a klímakatasztrófa enyhítésére szolgál. Szerintem Bakai-Nagy 

Zita alpolgármester már elég részletesen elmondta az összes olyan költségvetési sort, ami 

ehhez a témához kapcsolódik, de akkor hadd emeljek ki én is még egyet még egyszer: a 

kerékpáros-fejlesztések, amelyre 45 millió forintot különítettünk el, és már most is 

tárgyalásban vagyunk, egyeztetéseket folytatunk a kerékpáros civil szervezetekkel, és 

nagyon komolyan gondoljuk azt, hogy ez a jövőben is így maradjon. 

 

Barabás Richárd: Először is szeretném megköszönni az ellenzéki képviselőknek, hogy 

ennyiszer hivatkoznak az én korábban elmondott szavaimra. Nagy büszkeség ez nekem, 

köszönöm szépen. A másik, hogy azt is köszönöm, hogy kulturális kérdésekben úgy látszik, 

hogy nem találtak kivetnivalót, ezt a saját területemen dolgozó hivatali munkatársak és a 

Kabinetben dolgozó emberek nevében is köszönöm. Illetve azért arra szeretnék reagálni, 

hogy saját területemről már most egy pár példát mondjak, amiket el is kezdtünk már első 

alkalommal megvalósítani, hiszen ugye, egy kampányígéret az nem két hétre szól, hanem 

egy vagy inkább több ciklusra, azért ezt hangsúlyozzuk ki. De például az, hogy be van 

tervezve a költségvetésbe egy őszi kulturális fesztivál, az, hogy a korábban nem igazán jól 

funkcionáló, az Allee melletti Könyvhetet elkezdtük megemelni, és tematikus könyvhétté, 
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gyermekkönyvhétté alakítani, például azt, hogy kulturális pályázati rendszert kezdtünk el 

megalapozni, és azt, hogy mindezt annak a stratégiai iránynak a szellemében tesszük, hogy a 

Bartók-negyedet, a város kulturális városnegyedét meg tudjuk emelni, és ezáltal egy 

markáns karaktert tudjunk ennek a városrésznek adni, az azt gondolom, hogy igenis a 

kampányígéreteinknek a folyamatos és stratégiai megvalósítása. De mivel Önök ezekhez 

nem tettek fel kérdést, úgy tekintem, hogy Önök ebben maximálisan egyetértenek, és ezt az 

egyetértést nagyon köszönöm. 

 

Novák Előd: A költségvetési rendeletet úgy minősítette a Fidesz, hogy ezt akár ők is 

benyújthatták volna, mármint a Fidesz, azt a rendeletet, amit a balliberális vezetés nyújtott 

be valójában. Tehát ezt ők méltatásnak szánták néhány konkrét kritika mellett. Nálam 

azonban ez pejoratív megfogalmazás, és ugyanakkor sajnos, én is tudok így fogalmazni, 

hiszen nem látok paradigmaváltást ebben az új költségvetésben, nem látom, hogy például 

bérlakásvásárlási program indulna – építeni nem kell, mert épül bőven lakás, de azokból 

mondjuk meg is lehetne vásárolni önkormányzati állományba, hogy a fiatalok 

családalapítását elősegítsék például. Nem látom, hogy a parkolóhelyek létesítésére, nemcsak 

a fizetőssé tételére, hanem ami elvileg önkormányzati feladat volna, hogy parkolóhelyeket 

építsenek, létesítsenek, biztosítsanak, erre lenne elkülönített forrás. És erre az egész 

költségvetési rendeletre általánosságban jellemző az átláthatatlanság, hiszen az az ún. „n-2”-

es” szabály nem érvényesül, nem látjuk a korábbi két évre vonatkozóan táblázatosan a 

felsorolást, hogy korábban mennyi volt. Így összehasonlítani igazándiból nem is lehet. 

Persze nagyon komoly kutatómunkával lehetne azt mondani, hogy a 35 oldalon keresztül 

sorolt tételeket egyesével keressük vissza évekre visszamenőleg, még akkor is, ha adott 

esetben más címsor alatt, más megnevezéssel szerepel, de így megítélni például azt, hogy a 

parkfenntartásra előirányzott 1.164.350.000 forint elég-e, túl sok-e vagy kevés-e, ezt 

nyilvánvalóan nehéz megítélni, hogyha nem látjuk ott, hogy mondjuk a korábbi évben és az 

azt megelőző évben, tehát legalább két évre visszamenőleg mennyi volt. Tehát én arra 

kérném a tisztelt önkormányzati vezetést, hogy a jövőben olyan költségvetést nyújtanak be, 

ami átlátható, ami ilyen értelemben érdemi vitára alkalmas, mert szerintem ez így, ebben a 

formájában sajnos nem az. Ami az általam kifogásoltakat illeti, például ugye, a 

bérlakásvásárlási program hiányát, ezt azért is hiányolom, mert sorra dobálóznak olyan 

számokkal, hogy mennyi pénz van itt, és tényleg egy gazdag kerületről beszélünk. Például 

2019-ről a költségvetési maradvány 3,5 milliárd forint. Még ha ennek 2/3-a 

kötelezettségvállalással terhelt is, kimondhatjuk azt, hogy több mint 1 milliárd forintot nem 

is tudott elkölteni tavaly az Önkormányzat, vagy már nem akart, mert már annyira nagy a 

jólét, annyira itt van a kánaán, hogy nincs mire költeni. Én azt mondom, hogy költsük el, 

ami lehetőség van, a tálentumokon nem ülni kell, azokat nem elásni kell, van feladat bőven, 

hosszasan sorolhatnánk, de hogyha csak az előbb említett kettőről beszélünk, a 

bérlakásvásárlási programról, hogyha valóban azt mondjuk, hogy persze, Újbuda megtelt, 

újakat ne építsen az Önkormányzat, de rengeteg lakás épül, de kinek, ki tudja ezt megfizetni 

ilyen ingatlanárak mellett, valahogy a családalapítást kellene segíteni azzal, hogy legalább 

bérlakásprogramot indítson az Önkormányzat. Ezt sajnos, nem látjuk. Hiszen például 

lakásvásárlásra nem szégyelltek 15 millió forintot betervezni. Ez mi? Ezt valaki kibulizta 

magának, hogy 1 db lakást neki vegyenek? Ez komolyan bekerülhet egy költségvetési 

rendeletbe, egy olyan sor, hogy lakásvásárlásra 15 millió forintot előirányoznak? Hát, akkor 
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dugják el valamilyen céltartalékba, mutyizzák le valahol, valami személyes lobbival, de 

ezzel ne szégyenítsék meg Újbuda, az ország ötödik legnagyobb Önkormányzatának 

költségvetését. Önkormányzati tulajdonú lakás korszerűsítésére 20 millió forint? Hát, az 

micsoda, az mire elég? Persze, az a kisebbik baj, hogy milyen állapotúak a jelenleg meglévő, 

meglehetősen kevés önkormányzati tulajdonú lakás, de az, hogy egyáltalán lakásvásárlásra, 

bérlakásprogram fejlesztésére semmit sem láthatunk, az szerintem elfogadhatatlan. Sőt, nem 

szégyellik azt leírni, hogy a 15 millió forintos lakásvásárlási előirányzat helyett 50 millió 

forintot lakásértékesítésre, tehát igazából még csökkenteni tervezik az amúgy is alacsony 

számú önkormányzati bérlakásállományt, tehát 15 milliót költenének vásárlásra és 50 milliót 

eladásra, ezt egyébként önként vállalt feladatként aposztrofálja a költségvetési rendelet – 

köszönjük szépen ezt az önkéntességet, hogy eladnak 50 millió forint értékben 

önkormányzati lakást. Valójában inkább a bérlakásprogram bővítésére volna szükség. 

Ugyanúgy, ahogy a parkolóhelyek kérdésében is, hiszen azt látjuk, hogy a parkolási maffiát 

megint bővíteni szeretnék, látjuk azt is, hogy a parkolási rendszerrel kapcsolatos kiadásoknál 

576 millió forint szerepel, sőt parkolási bevételek behajtásával kapcsolatos díjakként – ki 

tudja, talán Czeglédy Csabához vagy kihez fog ez vándorolni – 40 millió forint parkolási 

bevételek behajtására – ismét kiadás, ismét közpénzből finanszírozva. Sőt, még ködös 

módon parkolási feladatokkal kapcsolatos céltartalékként még 100 millió forintos kiadás 

beterveznek, talán azért, mert kisgömböcként terjeszkedik folyamatosan ez a rendszer, 

miközben az önkormányzati törvényben előírt feladatára, kötelező feladatára fittyet hányva 

az Önkormányzat nem biztosítja a szükséges parkolóhelyeket. Erről Önök beszélni sem 

hajlandók, hogy építeni kellene és nem megszüntetni parkolóhelyeket, mint például itt, a 

Bocskai út felújítása kapcsán. Persze, tudom, a Fővárosra mutogatnak, hogy ez nem kerületi 

hiba volt, az előző vezetés is azt mondja, hogy hát, ezt a Főváros rontotta el, de hogy milyen 

számban – az Emberibb Parkolásért Mozgalom szerint talán százharmincvalahány 

parkolóhely szűnt meg a Bocskai út felújítása során. Rendre szűnnek meg a parkolóhelyek, 

újak nem létesülnek, és ezekután nem csoda, hogy az új parkolási alaptételek körében is 

inkább az szerepel, hogy megszüntessék mondjuk egy lakásban a második gépkocsi 

parkolási ingyenességét. Erről majd beszélünk, és erről vitatkozni fogunk, de itt, a 

költségvetésben is meg kellene jelenjen szerintem, és én azt kérem az önkormányzati 

vezetéstől, hogy vegye most már föl a feladatai körébe azt, amit a törvény is előír, hogy 

biztosítani kell a szükséges parkolóhelyeket a lakosság részére. Vitatkozni kellene akár és 

tárgyalásokat folytatni a Fővárosi Önkormányzattal. Mert az, hogy például a 

metróvégállomásnál már a reggeli órákban elfogynak az ingyenes parkolóhelyek, hogy még 

ott sincs mélygarázs, tehát nemhogy szerte a kerületben nem épülnek például mélygarázsok, 

de még a metróvégállomásnál sem épült mélygarázs, sem az Etele téren, sem Őrmezőn, és 

már a reggeli órákban elfogynak a parkolóhelyek, ezt például nem kerületi költségvetésből 

kellene természetesen, de nem tudom, hogy egyébként a fővárosi önkormányzati 

képviselőink szót emeltek-e ennek érdekében, akár a mostani költségvetési vitában, akár a 

korábbiakban, akár ezután tervezik-e? Vagy akár a metró meghosszabbítását. Azt gondolom, 

a kórházépítés apropóján nyugodtan lecsaphatna erre az Önkormányzat, hogy ez állami 

feladat is volna, legalább az új, épülő szuperkórházig meghosszabbítani, de akár ennek 

apropóján Gazdagrétig, Budaörsig, és ez is segíthetne, azt gondolom, a parkolóhelyek 

hiányán. Tehát ez számomra nagyon fájó. És hát van sok fájó pont, például a Karinthy 

Színház miért került ki? Ha jól tudom, korábban benne volt, most nincs. Persze, lehet, hogy 
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valamilyen alpolgármesteri keretből majd számíthatnak rá, de önálló címsoron nem látom 

Buda egyetlen kőszínházának támogatását, pedig ezt szerintem rendeleti szinten kellene 

kiszámíthatóan garantálni, hogy a működésüket támogassuk, és legyünk büszkék rá. Ennél 

fájóbb – még sok más pont mellett – a gazdagréti uszoda létesítésére már végre bekerült 

valami, ki tudja, hogy azt el fogják-e költeni, vagy ismét egy kapavágás sem fog történni, de 

hát 25 millió forint került be. Ez nem valami sok, ez nem tudom, hogy mire elegendő. Egy 

új alapkő letételére bizonyosan, de abból már volt elég, köszönjük. De egyébként nemcsak 

Hoffmann Tamáson kell elverni a port ezért, amiért ő már 5 éve letette az alapkövét, és 

ennek ellenére egy kapavágás sem történt. Hadd emlékeztessek arra, hogy 16 éve Molnár 

Gyula is polgármesterként azt nyilatkozta – nyomtatottan, újságban megjelent –, hogy az 

uszoda tervei már elkészültek. Tehát már 16 éve ezzel kampányolnak, és nem szégyelli a 

mindenkori önkormányzati vezetés, hogy semmi nem történt meg a gazdagréti uszodával 

kapcsolatban. Tehát ez elsődlegesen egyébként Molnár Gyula felelőssége, neki is volt itt 

nyolc éve, és nem történt semmi.  

 

(Megszólal a hozzászólási idő végét jelző gong.) 

 

Polgármester úrnak hadd válaszoljak, mert – letelt az időm? 

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

A következővel akkor összevonom és folytatnám. Polgármester úrnak hadd válaszoljak még, 

mert rám nézett, amikor a szociális támogatások előirányzatának 40%-os csökkenése miatti 

médiahisztériában úgy gondolta, hogy van felelősségem – nem, mi ezt nem osztottuk meg a 

Facebook-oldalunkon sem, ahogy a korábbi, a kampányban mindenféle gusztustalan, akár 

Polgármester úrral szembeni lejárató kampány híreit sem osztottuk meg, hiszen amíg nem 

mélyülünk el és nem látjuk, hogy valójában miről van szó, amit most Polgármester úr is 

kifejtett, hogy gyakorlatilag nem fog csökkenni a szociális támogatás az egyének esetében. 

Az, hogy esetleg eddig sem volt kimerítve a keret, ezért indokolatlanul sok volt az 

előirányzat, és nem kerül elköltésre a pénz, ahogy ezt már szóvá is tettem, hogy több mint 1 

milliárd forintot elkölthetett volna már tavaly is, például bérlakásvásárlási programra az 

Önkormányzat. Tehát a Mi Hazánk Mozgalom rémhírterjesztésben nem vesz részt, ebben 

nem vagyunk felelősök, ezt a hírt nem osztottuk meg, úgyhogy nem tudom, hogy kinek a 

felelőssége, aki ilyen felületesen vizsgálta a költségvetést. De tegyük hozzá, hogy Önöknek 

is van felelőssége abban, hogy tud-e valaki tisztességesen felkészülni a költségvetés vitájára, 

hogy áttekinthető-e, átlátható-e az Önkormányzat költségvetése, hiszen amíg az „n-2”-es 

szabályt negligálják, és a korábbi évek kiadási-bevételi előirányzatai ebben a 35 oldalas 

táblázatban nem jelennek meg, addig nehezen összehasonlítható a korábbi évekkel, nehezen 

megmondható, hogy megfelelőek-e, elégségesek-e, vagy akár eltúlzottak az egyes 

költségvetési sorok. 

 

Dr. László Imre: Annyit hadd fűzzek hozzá: nem a felelősség áthárításával néztem 

Képviselő úrra, hanem, hogy hivatkozott az Origóra, az én kedvenc hírportálomra persze. 

Akik emiatt egyébként megint egy sajtópernek néznek elébe, de hát ez legyen az ő dolguk, 

meg azoknak, akik ezt az egész dolgot csinálják. A Karinthy Színházzal kapcsolatos 
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dologban kettőt hadd mondjak Önnek. Az egyik az, hogy átfutó tétel volt, ezt nem tudom, 

dr. Hoffmann Tamás képviselő úr is meg tudja erősíteni, hiszen állami támogatásként jött az 

az összeg, amit az Önkormányzat költségvetésében jelenítettek meg, és aztán ment tovább 

értelemszerűen a Színházhoz. Hát ennek az ügyében én fölszólaltam tegnap a Fővárosi 

Közgyűlésben, és mondtam jó néhány barátságtalan szót mindazoknak, akik ezt az egész 

finanszírozási rendszert olyan szinten össze tudták kutyulni, hogy azok a színházak, akik 

politikailag nem elkötelezettek, teszik a dolgukat közművelődés, szórakozás szempontjából, 

azok most – hogy udvarias legyek – nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Én többször 

beszéltem az elmúlt időszakban, ebben a hónapban a Karinthy Színház vezetőjével, hogy 

pontosan mi legyen a követendő taktikánk annak érdekében, hogy – ahogy szegény Karinthy 

Márton mondta – Buda egyetlen kőszínháza továbbra is működőképes maradjon. Vannak 

elképzeléseink, semmiképpen nem kívánjuk magára hagyni a Színházat ebben az áldatlan 

helyzetben, és az elmarasztaló szavaival vagy gesztusával, ami erre vonatkozott, egyetértek.  

 

Görög András: Még Novák Előd hozzászólása előtt jelentkeztem be, nem erre akartam első 

körben reagálni, de figyelmesen hallgatva, az elején egész korrekt dolgokat mondott a 

költségvetésről, de aztán 4 perc 50 másodperc alatt sikerült eljutni a maffiáig, a politikus 

bűnözőig és Czeglédy ügyvéd úrhoz, úgyhogy máskor ez hamarabb szokott sikerülni – 

úgyhogy össze kéne szedni magad, nehogy aztán baj legyen belőle. Igazából én Jankó István 

képviselő úr után kértem szót, és a közneveléssel kapcsolatos módosítóival és 

hozzászólásával kapcsolatban mondanék pár szót. Mi is szeretnénk egyébként jóval több 

juttatást nyújtani, mind a kerületi pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak és minden 

kerületi intézményben dolgozónak. Mindig addig tudunk nyújtózkodni, amíg a takarónk ér. 

Azok a pótlékok, amik eddig külön soron szerepeltek, azok most beépültek a saját 

költségvetésbe, tehát ez egy hosszú távú biztonságot nyújt, hogy nem mindig külön soron 

kell majd a későbbiekben erről szavazni, és ugyanígy van az SNI-pótlék kidolgozása is, már 

a pénzforrás megvan, az, hogy ez milyen módon fog megtörténni, azt a későbbiekben közzé 

fogjuk tenni. Viszont olvasva itt a Fidesz-frakció módosító indítványait, és egy kicsit 

csodálkozom is, hiszen az elmúlt 9 évben ők csinálták a költségvetéseket. A 8.1. sort jelölték 

meg a legtöbb esetben forrásnak. A 8.1. sor az 5. táblázatban egyébként egy gyűjtősor, az ki 

van részletezve, és ezek részletesen föl vannak tüntetve, hogy mire költjük. 9 éve azzal 

kampányolnak, hogy meg kell csinálni a Gyermekegészségügyi Központot, többek között ez 

szerepel a 8.1. soron. Tehát akkor csökkentsük ezt, ha jól látom? Ebben van a pedagógusok 

jutalmazása, intézményvezetők jutalmazása, vannak nyári napközis tábori feladatok, mind-

mind ezen a soron van. Én akkor azt kérném, hogy jelöljük már meg a 8.1. soron belül, hogy 

mely sorok legyenek azok, amelyek csökkentve legyenek, mert így egy kicsit képlékeny ez. 

Mert mondom, pont Önök által felállított hozományok, pont a Gyermekegészségügyi 

Központ 300 millióval szerepel ezen, a normatíva-visszafizetéssel nem tudunk mit csinálni, 

de az is ezen a soron van. Tehát olyanokat próbálnak elvonni költségvetési forrást, amik 

egyébként már hosszú idők óta kőbe vannak vésve. De akkor jelöljék meg ezen belül, hogy 

honnan csökkentsük le, mert mondom, a 8.1. sor egy gyűjtősor. Ilyen erővel azt is 

mondhattuk volna, hogy a költségvetés biztosítson rá forrást, mert ugye, ez egy kicsit tág 

fogalom.  
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Dr. Molnár László: Nem ezzel akartam kezdeni, de egy kicsit reagálnék gyorsan Görög 

András képviselő úrra és Orosz Anna alpolgármester asszonyra is, akik mind a ketten azt 

mondják, hogy addig kell nyújtózkodni, amíg a takaró ér, és éppen ezért nem tudják az idei 

évben az iskolai pedagógusoknak azt az egyszeri juttatást, amit kétségtelen tény, de csak a 

tavalyi évben, de legalább a tavalyi évben megkaptak a pedagógusok, ezt nem tudják 

biztosítani az idei évben. Költői a kérdés, hiszen nem a kérdés körben vagyunk: mikor, ha 

nem most? 1 milliárd plusz van a költségvetésben. 1 milliárd forinttal többet tud most 

elosztani az Önkormányzat, mint a tavalyi évben. Nem arról van szó, hogy ugyanazt az 

összeget osztogatjuk, amit tavaly, 1 milliárddal több pénzt oszt most el az Önkormányzat. 

Ha 1 milliárd forintba nem kerül be a pedagógusok 60 millió forintja, ez egy vállalható 

döntés minden bizonnyal az Önök részéről, de hogy ezt mi ne támogassuk, azért ahhoz 

szerintem van egy-két jó indokunk. A másik pedig egy kicsit a szociális területtel 

kapcsolatban: nekem alapvetően ugyanez a problémám a szociális területtel. Vannak, ha úgy 

egészében nézzük a költségvetést, akkor egyébként van tényleg két olyan terület, nem 

véletlenül nem irányultak rá kérdések, hiszen legyünk őszinték, hogy az egészségügyre és a 

kultúrára tényleg jelentős többletforrások kerültek a tavalyi évhez képest. A KözPont Kft. 

még úgy is sokkal több pénzt kap, hogy egyébként közben feladatok kerülnek el tőle. Én 

bízom abba, hogy ezeket tényleg a kultúrának a támogatására és a kultúra fejlesztésére fogja 

felhasználni az Önkormányzat. Ugyanúgy, ahogy bízom abban, hogy azok az egészségügyi 

fejlesztések, amikre több mint 150 millió pluszt forrást tett az Önkormányzat, ezek el fogják 

majd érni azt a célt, amit egyébként ezzel szeretnének, hogy jobb egészségügyi ellátás 

legyen a kerületben. De a szociális területnél nem tudom elfogadni az Önök érvelését, hiszen 

akkor mondják azt, hogy oké, Önök szerint elég ennyi pénz is az önkormányzati segélyek 

támogatására. Zárójelben: akkor miért mondják azt, hogy egyébként új támogatási formákat 

akarnak bevezetni? Kérem szépen, ha új támogatási formákat akarnak bevezetni, ha meg 

akarják emelni egyébként a juttatásokat, ahhoz plusz források kellenek. Ehhez képest én azt 

gondolom, hogy az egyébként pont lehetőséget teremtett volna, hogy azok a források, amik 

ott voltak ezen a soron, ezekre a plusz támogatásokra megteremtsék a fedezetet. Gondolok 

itt arra, hogy a kampányban, ha jól emlékszem, elhangzott a gyógyszertámogatásnak az 

emelése, a „Szolidáris Újbuda” címszóval gondolom azt, hogy számos olyan támogatási 

forma van az Önök fejében, amit egyébként teljes joggal akarnak minden bizonnyal 

bevezetni a kerületben, ugyanakkor ehhez források kellenek. Még akkor is el tudtam volna 

fogadni, hogyha azt mondják, hogy az önkormányzati szociális támogatások soráról 

egyébként az intézményi sorokra kerülnek át források, és az önkormányzati szociális és 

gyermekvédelmi intézményekben dolgozóknak a pótlékát növelik meg, hiszen az is egy 

érthető és minden bizonnyal védhető magyarázat. Pontosan tudjuk, hogy egyébként sajnos, a 

szociális területen dolgozók anyagi megbecsülése a legalacsonyabb feltehetően az összes 

önkormányzati szféra közül. Éppen ezért irányul arra a módosító javaslatom is, hogy az őket 

megillető pótlékot, egyébként nem radikálisan, de mintegy jelképesen emelje meg az 

Önkormányzat, és a vonatkozó módosító javaslatot azt ugye, olvashatják is. Ugyanígy 

olvashatják, hogy szeretném, hogyha az Önkormányzat által folyósított szociális ellátások 

sorra visszaemelnének 100 millió forintot, ami pontosan azt a biztonságot és annak az új 

támogatási formának a lehetőségét biztosítaná, amiről idáig beszéltek. És végül, de nem 

utolsósorban azért engedjék meg, hogy mint egyházügyi tanácsnok, különösen 

nehezményezzem azt, hogy az eddigi 35 millió forint egyházi támogatások sora lecsökkent 
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20 millió forintra. Amint azt a Testület előtt is már említettem, volt egy olyan találkozó 

januárban, ahol Polgármester úr is itt volt, Molnár Gyula képviselő úr is itt volt, aki még azt 

is vizionálta, hogy abban az esetben, amikor baloldali kötődésű polgármestere, illetve 

baloldali kötődésű vezetése van az Önkormányzatnak, az egyházak még jobban is járnak, 

mint egyébként jobboldali önkormányzatok esetében. Hiszen ilyenkor van egy ilyen 

túlkompenzálási kényszere a mindenkori vezetésnek. Sajnos, úgy látszik, hogy ezt Molnár 

Gyula nem tudta átültetni a közgondolkodásba, és ez csak az ő véleménye maradt, ugyanis 

az Önkormányzat továbbra is 15 millió forinttal csökkenteni kívánja az egyházak 

támogatását. Ha visszamegyek arra az első mondatomra, hogy 1 milliárd plusz, szeretném 

hangsúlyozni, 1 milliárd plusz forrás van ebben az Önkormányzatban, ehhez képest az 

egyházaktól 15 millió forint támogatást elvenni szerintem egyébként méltatlan. Úgyhogy 

természetesen erre is benyújtom a módosító javaslatomat, és nagyon bízom abban, hogy 

elfogadják ezeket a módosító javaslatokat. És még egy mondatot írtam itt fel Orosz Anna 

alpolgármester asszony megjegyzésével kapcsolatban, amikor is ugye arra célzott, hogy az 

iskolai pedagógusoknak a díjazása, jutalmazása, bármilyen támogatása egyébként nem az 

Önkormányzat kötelező feladata. Ezt természetesen mindnyájan tudjuk, és ez így is van. 

Ugyanakkor ebben a költségvetésben számos olyan feladatot, egyébként nagyon helyesen, 

felvállal az Önkormányzat, ami nem kötelező feladata. Én azt gondolom, hogy helyes lenne 

az, hogyha ezen is elgondolkodnának, és legalább ígéret szintjén az iskolai pedagógusoknak 

is járó támogatást az Önkormányzat visszaemelné a rendszerébe. 

 

Dr. László Imre: Azért hadd emlékeztessem, Képviselő úr, egészen sajátosan dolgozott 

ezzel, tehát a matek valahol nem stimmel. Az, hogy az iparűzési adóból több jön be, ezt 

abszolutizálta,1 milliárd forinttal több van a költségvetésben, és így gyakorlatilag ugye, 1 

milliárd forint plusz mellett még megcsinálja ezt a galád dolgot az Önkormányzat, hogy 15 

millió forinttal csökkenti az egyházak támogatását. Képviselő úr, valószínűleg nem figyelt, 

amikor én fölvezettem a költségvetéssel kapcsolatos anyagot. Azt mondtam, hogy 2019-hez 

viszonyítottan 4,5 milliárd forinttal kevesebb pénzből kell gazdálkodnunk. 2019-ben 4,5 

milliárddal nagyobb forrás állt az Önkormányzat rendelkezésére. Tehát ne mondja nekem 

azt, hogy 1 milliárd forint plusszal mi gyakorlatilag ezt a galád cselekvést elkövettük.  

 

Junghausz Rajmund: Három megjegyzésem lenne, és örülök, hogy nem a nagy orgánumú 

Novák Előd képviselőtársam után szólaltam fel ezen a kis halk, félszeg hangomon, mert 

akkor még nagyobb lenne a kontraszt. Lényeg az, hogy amikor egyébként Novák Előd 

képviselő úr azt mondta, hogy már Molnár Gyula is megígérte az uszodát Gazdagréten, és 

egy nagy derültséget okozott ez a teremben, hát, meglepődtem, én nem tartottam ezt annyira 

viccesnek. Tehát inkább szánalmas, hogy ennyi idő elteltével, húsz-huszonakárhány éve 

mindenféle kezdeményezés van az Önkormányzat részéről, ígéretek, hogy itt megvalósul ez 

a létesítmény, és azóta nem történt semmi gyakorlatilag. Egy kis önmérsékletet kéne 

tanúsítanunk, sajnálom, hogy mind ez idáig nem valósulhatott meg ez a létesítmény. 

Viccesnek semmi esetre sem mondható. Ami az érdemi hozzászólásomat illeti: Csernus 

László képviselőtársam beadott bérlakásépítés tervezésére egy módosító javaslatot, én azt 

nagyon-nagyon támogatnám. Ellentétben Novák Előd képviselőtársammal, aki azt mondta, 

hogy elsősorban a vásárlást támogatja. Korábbiakban én is így voltam vele, hogy valamilyen 

ilyen-olyan módon, kihasználva a piaci lehetőségeket, inkább a vásárlás irányába 
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mozduljunk el, és tanácsnokként felmentem a területért felelős alpolgármesterhez, Bakai-

Nagy Zitához, és teljesen logikus érveléssel meggyőzött, hogy inkább speciálisan 

bérlakásépítési programban gondolkozzon az Önkormányzat. Szerintem számtalan előnye 

van, tényleg a struktúrát úgy lehet kialakítani, nem egy szétszórt hálózat lenne, hanem 

tényleg fókuszálva egy bizonyos területre vagy akár több bizonyos területre. Ennek látom 

most elsősorban értelmét. Az egy dolog, hogy ha ennek megvalósulása érdekében esetleg 

kell eladni máshol lakást, forrásokat növelni erre a területre, megfontolandó, de ennek is 

lehet értelme. Tehát én alapvetően támogatom, és éppen ezért szeretném, hogy ezt az 

előzetes tervezési költséget, amit Csernus László képviselőtársam beadott, valahogyan 

építsük bele a költségvetésbe. A másik egyébként, amit szintén Csernus László vetett fel, ez 

a több ezer fa ültetése, amire Hintsch György alpolgármester úr reagált, hogy majd néhány 

százat bizonyára ültetünk idén is, és majd a vitában, nem pont erre, de Barabás Richárd 

alpolgármester úr és Polgármester úr is jelezte, hogy hát, azért ilyen szűkös határidővel 

számonkérni dolgokat a költségvetésen hogyan lehetséges. Hát úgy lehetséges, hogy mi 

komolyan vesszük ám Polgármester úr ígéreteit, és bizonyára elvárják tőlünk, hogy 

emlékeztessük is Önöket ezekre az ígéretekre – látom, bólintanak, hogy igen, hogy ezt 

nagyon fontosnak tartják. És valóban, megjelent a kampányban egy ilyen ígéret, hogy már 

az első évben, és akkor majd ezt átküldjük mindenkinek, vagy hogyha az Újbuda oldalára fel 

lehet tenni, akkor nyilván Csernus László átküldi a linket, és akkor fel tudják tenni az 

ujbuda.hu-ra, hogy valóban elhangzott ilyen ígéret, hogy „már az első esztendőben több ezer 

fát ültetünk”. Tudom jól, hogy a zöld pártok, a Párbeszéd és az LMP is harcos lesz ebben, 

hogy valósuljon meg ez az ígéret, mi szeretnénk látni, hogy tegyünk ennyit a 

klímakatasztrófa elkerülése érdekében mindenféleképpen már ebben az esztendőben, és 

hogyha ezt valahogy be tudják építeni a költségvetésbe, hogy megvalósuljon, vagy éppen 

benne van, akkor ezt szerettem volna elmondani.  

 

Barabás Richárd: Csak gyorsan reagálnék Novák Előd képviselő úr egy felvetésére. 

Polgámester úr már mondta, hogy volt itt egy átfutó tétel a Karinthy színház 

finanszírozásában, a közszolgáltatási szerződésre szánt összegeket természetesen egy sorba, 

egy kalap alá vettük, tehát most is be van tervezve, illetve annyit akartam még: nagyon 

örülök, hogy érdekli a színház, bár még nem találkoztunk a budapesti színházi estéken, de 

bízom benne, örömmel mutatnám meg Önnek például a kerület többi színházát is, az 

egyébként nagyon izgalmas Szkénét és Pintér Béla előadásait – meg ne ijedjen a szótól – a 

progreszív bábszínházi előadásokat a B32-ben, és ismét kapaszkodjon meg, a nemzetközi 

táncelőadásokat a MU Színházban, amelyik szintén nagy ékköveink. De hogyha nyitott erre, 

én nagyon szívesen csatlakozom Önhöz színházlátogatásaiban.  

 

Bakai-Nagy Zita: Amikor jelentkeztem, igazából még dr. Hoffmann Tamás képviselő 

úrnak szerettem volna először válaszolni, de nem hagyhatom ki: Novák Előd 

képviselőtársam megelőlegezett vagy inkább megvádolt engem, vagy inkább a Képviselő-

testületet, és akár a Hivatal egy-egy dolgozóját, hogy mi mutyizunk. Én ezt visszautasítom, 

tehát semmiképpen, fel sem merülhet ez, hogy lakásügyekben mi mutyiznánk, és én nagyon 

kérem, hogy ilyet még egyszer ne használjon velünk szemben, mert a mutyizás az nem a mi 

területünk, hanem azt másik pártnak kellene feltennie. Ha konkrétumokat szeretnénk, az a 

lakásvásárlás 15 millió forint: ez egy Elek utcai ingatlan, ami osztatlan közös tulajdonban 
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van, tehát az Önkormányzat tulajdonnal rendelkezik abban az albetétben, és ezen 

tulajdonrész megvásárlására különítettük el ezt a pénzt, a Lakásgazdálkodási Osztályt vezető 

Mozsár Beatrix javaslatára. Úgyhogy ez ott van, esetlegesen erről tudunk beszélni, hogy 

még fel se merüljön Képviselő úrban semmiféle mutyizás. Arról nem beszélt, hogy azért a 

lakásfelújítások kapcsán lakóház-felújításra 105 millió forintot, lakbértámogatásra a 

rendőrség és a közalkalmazottak részére 6,8 millió forintot, lakáskarbantartásra 135 millió 

forintot, albérlet-támogatásra 20 millió forintot szán az Önkormányzat. Van egy 

fecskeházunk, ahol fiatalok 5+5 évre bérelhetnek lakást, és támogatjuk az ő életkezdésüket, 

van egy Közalkalmazottak Háza, ahol a rendőrség által kijelölt bérlők vannak ott és 

közalkalmazottak. Tehát én azt gondolom, hogy azok az irányok, amiket mi, az 

Önkormányzat megvalósít, az természetesen jó irány. De az biztos, hogy ha lehetne több 

milliárd forintért a költségvetésben lakásvásárlásra fordítani ezt az összeget, megtennénk. 

Azt higgye el. Polgármester úr elmondta, hogy mennyivel kevesebb a mi mostani 

költségvetési összegünk, mi próbáljuk felhasználni, és azt is elmondtam, nagyon remélem, 

hogy akár a kormányzattól, akár pedig az EU-tól igényelhetünk támogatásokat 

lakásvásárlásra. De ott azért – az előbb is említettem –, hogy vannak olyan önkormányzati 

tulajdonok, amiket fel kell újítani, és ezt így strukturáltan lehetne majd önkormányzati 

lakáskiosztásra, tehát a pályázatok útján történő kiosztásra odaadni a rászorultaknak. 

Polgármester úr többször elmondta, hogy 14 ezer lakás átadása várható a következő 

években. Erről azért nem tudom, hogy megkérdezné-e az előző vezetést, hogy a tárgyalások 

során hány olyan önkormányzati lakást kértek azért, hogy támogassák az Önkormányzatot, 

hogy ők itt felépíthessék ezeket az épületeket. Első ilyen tárgyalás során, Orosz Anna 

alpolgármester is az előbb elmondta, lesz az Infoparknál egy ilyen felajánlás az építtető 

részéről, természetesen ez is teljesen hivatalosan, semmiféle mutyi nincsen ebben, hanem 

azért, mert felelősséget érez az Infopark azért, hogy támogasson bennünket, és itt van a 

kerületünkben. Úgyhogy még egyszer visszautasítom, hogy bármiféle mutyizás felmerülne a 

lakások kapcsán Novák Előd képviselőtársam részéről. A faültetés kapcsán: ezt a több ezer 

fát én igazából túlzásnak tartom, de az biztos, hogy … 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Én ezt nem tudom, hol jelent meg, de azt ugye azért mindannyian tudjuk, hogy fákat ültetni 

azért nem lehet csak úgy összevissza. Tehát a faültetésnek megvan a rendje, Hégli Imre és a 

Környezetvédelmi Osztály tudja megmondani, hogy hova lehet ültetni fákat, hiszen azért a 

fa megnő, a gyökerei jelentősen meghosszabbodnak, tehát ott a közműveket tudják 

károsítani. Ez egy komoly tervezési feladat. Azért mindannyian emlékszünk az 1-es 

villamos meghosszabbítása kapcsán, hogy ott maradtak a fák, azért nem volt kiültethető hely 

az Önkormányzat részéről. A szociális ellátás kapcsán azt hiszem, dr. Molnár László 

képviselő úr beszélt arról, hogy itt felemelné még 100 millióval azt a költségvetési sort. A 

mostani rendeletünk az öregségi minimálnyugdíjban határozza meg a százalékos határt, 

amiben lehet segélyt adni a rászorultaknak. Azt jól tudjuk, hogy az 28.500 forint, amit a 

Fidesz-kormány már 10 éve nem emelt meg, és így sajnos ez a minimálnyugdíj a 

rendeletünk szerint megmaradt. Önök nem foglalkoztak ennek a megváltoztatásával, mi ezt 

szeretnénk megtenni, és ennek előkészítése már zajlik, hogy ne a minimálnyugdíjhoz 

kössük, hanem a minimálbérhez, bizonyos százalékához tudjuk ezt kötni, hogy minél 
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kevesebben essenek ki a mi rendeletünk miatt a segélyezési rendszerből. Átcsoportosítás 

kapcsán azért azt szóvá kell tenni, hogy az előző Önkormányzatnál ez a pénz, ez a plusz 

tervezett összeg azért 12 millió forintos energiatakarékos izzók vásárlására átcsoportosítás 

során, erre fordították. Tehát én azt gondolom, hogy – Novák Előd képviselő úrra is reagálva 

– nekünk átlátható a költségvetésünk, nincsenek bújtatott tételek, mi ezt nagyon szeretnénk, 

hogyha ezt mindenki így gondolná. Egyébként összehasonlítási számokat vagy sorokat kért 

tőlünk Képviselő úr, azért minden fönt van az Újbuda honlapján. Persze, egy pici munkával 

jár, hogy megnézzük a költségvetési sorokat, hogy összehasonlítsuk, de én azt gondolom, 

hogy a képviselői munkába ez beletartozik, hogy ezt a munkát megtegye, hát a 

költségvetésre amúgy is készülünk, ilyen összehasonlítás pedig ott lekérhető, vagy hát 

megnézhető a különböző rendeletekben, hogy 2019-ben és 2020-ban milyen sorok voltak 

ott. Még a klímavészhelyzetre vagy klímakatasztrófára visszatérve: én azt gondolom, hogy 

nemcsak megelőzni kell, hanem alkalmazkodni is. Ugyanis már a változás elindult, 

mindannyian tapasztaljuk. Azt, hogy energiahatékonyak legyenek az épületeink, ez a 

Zsombolyai Kft. ügyvezető igazgatója tudja nekünk mondani például azt, hogy a felmérése 

elindult, hogy az épületeinkben hol lehetne napelemeket, melyik épületeink alkalmasak arra, 

hogy napelemeket telepítsünk rá. Önkormányzat zöld működése: itt azért már elindult egy 

bizonyos folyamat, ez talán az Önök számlájára lehet írni, nem tudom, hogy az 

Önkormányzatnál ki … 

 

(Megszólal a hozzászólási idő végét jelző gong.) 

 

Hú, sokat beszélek… ki figyelt erre, de mindenképpen folytatjuk azt, hogy szelektíven 

gyűjtjük a hulladékot, azt, hogy az Önkormányzatnál és az intézményi rendszernél is 

próbáljuk azt elérni, hogy ne legyenek műanyag flakonok, hanem mindenki tisztított és 

kancsóból önthető vízzel oltsa a szomját és ne pedig műanyag flakonos vízzel. Zöldfelületek 

növelésének aránya: az biztos, hogy mi nem szeretnénk pluszban épületeket vagy építési 

engedélyeket olyan nagy fokban kiadni, mint az előző Önkormányzat, ahol zöld területeket 

építettek be. Tehát nekünk azokkal kell együtt élnünk, amiket Önök már engedélyeztek, mi 

azt tudjuk, hogy intézményi zöldfalaink lesznek, zöldsziget-pályázataink, zöldsarkot építünk 

ki, és a lakosságot pedig oktatjuk a minél zöldebb életre és szemléletformálást folytatunk, de 

ezt nem szeretném még tovább folytatni, mert már túlléptem az időmet. 

 

Dr. László Imre: A lakással, meg a mutyival kapcsolatban jutott eszembe, esküszöm, 

semmi köze nincs az, ami eszembe jutott, tehát nem akarok áthallást a két dolog között: 

tulajdonképpen az információba kellett volna a koronavírus kapcsán – nem ahhoz tartozik, 

önálló pontként – elmondani azt, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságtól megkeresés 

érkezett hozzánk üzlethelyiség, illetve a november 13. és november 1. között kiadott építési 

hozzájárulás, engedély – ami ebbe a nomenklatúrába tartozik – kapcsán az összes okmányt a 

Rendőrkapitányság egy feljelentés alapján bekérte. Azt is kötelességem hozzátenni, hogy ezt 

a feljelentést nem az Önkormányzat tette. Tehát ezt tudjuk. Nem kívánunk semmilyen 

mutyiba belebonyolódni, abszolút átlátható, nemcsak a költségvetés, a tevékenység oldaláról 

is. Ma délután kerül sor az átvilágításibiztos-jelöltek meghallgatására, és hitem szerint 

egyébként annak az átvilágítási biztosnak a kinevezése, aki gyakorlatilag a visszaélések, 

korrupció, egyéb dolgok kapcsán lesz az Önkormányzat vezetésének a segítségére.  
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Hintsch György: Nagyon röviden: az igazságérzetemet nagyon bántotta az a mondat dr. 

Hoffmann Tamás képviselő úrtól, hogy a be nem váltott ígéretek költségvetése.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Továbbmentünk, oké, de én ezen nem tudok továbblépni. Tehát négy hónap után azt 

mondani egy költségvetésre vagy bármire, hogy a be nem váltott ígéretek, és különös 

tekintettel erre Öntől, aki 2010-ben, és nem akarok megint visszafelé menni, de azért 

kénytelen vagyok… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Igen, kikényszerítitek, tehát 2010-ben egy vaskos programot meghirdettek, nem tudom, 

milyen címmel – Tiszta Újbuda, mindegy, ennyire nem mélyedtem el vagy ide már nem 

terjed a memóriám –, és annak a nyolcvan százalékát nem csinálták meg. Aztán 2014-ben 

már semmit nem ígértek. Tehát ez nekünk nagyon nagy probléma volt az őszi, nyárvégi 

kampány alatt, hogy próbáltuk szembesíteni az előző polgármesteri vezetést az ígéretek 

betartásával kapcsolatban, és semmit nem találtunk, semmi konkrét ígéret nem volt a 

Gyermekegészségügyi Centrumot leszámítva, amit háromszor ígértek meg. Tehát ebben 

picivel több szerénység kellene, és nem igaz, hogy nem történik semmi. Tehát akár az 

egészségügy kapcsán igenis van előrelépés. Adja a jóisten, hogy ne legyenek soha betegek, 

de hogyha elmennek a Szent Kristóf Szakrendelőbe, Önnek is mondom, Hoffmann 

képviselő úr, nem kell hónapokat várnia egy nem tudom, milyen szűrővizsgálatra. Tehát 

négy hónap alatt ezt el tudtuk érni, Polgármester úr ezt el tudta érni, ez szerintem egy 

nagyon nagy előrelépés. És ebben vannak dolgok a költségvetésben, pontosabban ezek 

megjelennek a költségvetésben. A közterületi tisztaság, közterületi rend kapcsán is 

szerintem, akár amiről az előbb beszéltünk, a Prizma, akár a parkfenntartás, akár számos 

olyan dolog, amiben igenis az ígéretek betartása irányába mutató lépés, a parkolás szintén 

egy ígéretünk volt, nyilvánvalóan négy hónap alatt nem tudtuk megoldani, Novák Előd 

képviselő úr nagy örömére persze, de a következő 1-1,5 évben ebben nagyon nagy 

előrelépés és nagyon-nagy változás lesz. Még egyszer mondom: a négy hónap után azt 

mondani, hogy be nem váltott ígéretek, ez rendkívül igazságtalan. De nemcsak igazságtalan, 

hanem az Önök szájából kicsit furcsa, picit több szerénység kellene, mert vagy nem 

valósították meg az ígéreteik jelentős részét, vagy nem ígértek semmit. Jankó István 

képviselő úrnak mondom a 10 millió forinttal csökkentettük a kamerarendszert témára: 

természetesen azt terveztük, amit tavaly költöttek, tehát nem fog novemberben leállni a 

rendszer működtetése értelemszerűen, én ezt ugyanúgy, mint a szociális terület, én ezt egy 

felelősebb költségvetési tervezésnek gondolom, hogy nem tervezünk egy olyan összeget, 

amit egyébként sem költöttek el. Például a Polgárőrségnél ugyanez, a kamerarendszer 

üzemeltetésénél ugyanez, a szociális rendszernél ugyanez. Ne kelljen átcsoportosítani 12 

millió forintot, például amit Alpolgármester asszony mondott az energiatakarékos izzókra 

vagy akár a pedagógusi bérfejlesztésre, mert ezekre lett átcsoportosítva a négyszázvalahány 

millió forintos szociális sor. Az 1 milliárd forintról egy rövid gondolat. Szóval, az az 1 

milliárd forint egy picit demagóg, vagy ha egy kicsit igazságtalan akarnék lenni – bár azért 
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szerintem sok igazság van benne – pont elmegy a szolidaritási hozzájárulásra, amit elvesz ez 

a Kormány ettől az Önkormányzattól, több mint félmilliárd forintot elvesz, úgy, hogy 

elveszik, elrabolják az iskoláinkat, mert szerintem az elrablása az iskoláknak, az oktatási 

rendszernek, és még plusz ötszázhuszonvalahány millió forintot – ha jól emlékszem a 

számra – elkér tőlünk a Kormány, hogy járuljunk hozzá az intézmények működtetéséhez. És 

a körülbelül 350 millió forintot a hiteleknek a törlesztésére fogjuk fordítani. Ez pont az az 1 

milliárd forint, amit dr. Molnár László megtalált ebben a költségvetésben. De természetesen 

ez picit ferdített mondás, de az, hogy van valamennyivel több bevétel, akkor több kiadás is 

van, hát 4-5 százalékos infláció van már ebben az országban. Tudom, ez leegyszerűsített 

számítás, ez egy 30 milliárdos költségvetésű önkormányzatnál 1,2 milliárd - 1,5 milliárd 

plusz kiadás. Tudom, hogy nem lehet ennyire egyszerűen számolni, de azért az, hogy van 1 

milliárd plusz egy soron, a másik soron meg van X milliárd mínusz, meg egyéb olvasata is 

van ennek. Bérlakásvásárlási program. Tehát ez egy nagyon szépen, nagyon jól hangzó 

dolog, de a kerületi ingatlanárakat ismerve, mondjuk átlagosan legyen egy kerületi lakás – 

egy teljesen normál ár – mondjuk 40 millió forint, szerintem most már ott tartunk, hogy egy 

másfél-két szobás lakást 40 millió forint alatt már nem nagyon lehet kapni. Abból mondjuk 

veszünk húszat-huszonötöt, az 1 milliárd forint. Egy ötvenezres lakásállományú kerületben 

az milyen problémát old meg egy húsz-huszonöt lakás, úgy, hogy elköltünk rá 1 milliárd 

forintot, a kerületi költségvetés jelentős részét? Szóval, nem vagyok benne biztos, hogy ez a 

jó megoldás. Ettől függetlenül persze természetesen kell ezzel foglalkozni, a 

bérlakásprogrammal, de azt, hogy vegyünk a piacon milliárdokért lakást és úgy, hogy ez a 

minimális előrelépés van benne, szerintem ezt túlzás kérni vagy követelni. A gazdagréti 

uszoda: ne menjünk visszafelé, nézzünk előre, csak annyi, hogy ez a 25 millió forint 

természetesen nem az építésre és semmi ilyenre – azt az állam építi meg, nekünk ott a 

környéken a kerítés, a park, tehát ott egy minimális területrendezési feladatunk van, erre van 

ez a 25 millió forint, az belátható, valószínű elég is lesz. Parkolásügyben meg most hadd ne, 

mert egyrészt lesz napirendi pont, meg szerintem lesz itt most a következő 1-1,5 évben 

bőven lehetőségünk arra, hogy erről vitatkozzunk, kisgömböcről, maffiáról, meg nem 

tudom, miről. De próbáljunk meg szakmai alapon. A kisgömböc még belefér, a maffia már 

szerintem nem, különösen akkor nem, hogyha az Önkormányzat akarja átvenni. Nem a 

privát szférának akarjuk átadni, hanem az Önkormányzat akarja üzemeltetni. Lehet azt 

mondani, hogy ez jó, nem jó, jól üzemeltetjük, rosszul üzemeltetjük, de az, hogy maffia, az 

szerintem ebben a konstrukcióban azért erős túlzás, sőt akkor most finoman fogalmaztam.  

 

Dr. László Imre: Dr. Hoffmann Tamás képviselő úrnak ügyrendi hozzászólása van.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Csak segítenék Hintsch György alpolgármester úrnak: „Törvényes 

rendet Újbudán” volt a program címe, és azért volt, mert erkölcsileg és anyagilag olyan 

mértékben volt mélyrepülés az akkori átvett Önkormányzat környékén – nem a Hivatalban  

–, amely szükségessé tette ezt a fajta beavatkozást, amelynek a nagy része megvalósult, és 

vannak olyan hosszú távú tervek, amelyek nyilván nem valósulhatnak meg. Én a bevezető 

beszédemben nem említettem a parkolást, és nem említettem olyan tényeket és dolgokat, 

amelyeket nyilván értelemszerűen nem lehet kivitelezni ilyen rövid idő alatt, de elindítani 

akkor is lehet szimbolikusan, el lehet kezdeni bizonyos dolgokat.  
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Csernus László: Sok minden elhangzott már. A faültetés tőlem indult ki, illetve egészen 

pontosan dr. László Imrétől. Október 4-i poszt bejegyzése a saját Facebook-oldalán, hogy 

már az első évben több ezer fát fog ültetni. Tehát hogyha ezt az ígéretet 9 nappal a 

választások előtt leírta és mind a mai napig ott van, akkor ha ezt számonkérjük, akkor ne mi 

legyünk a hibásak ebben, hanem akkor szeretnénk látni azt a költségvetésben. Akkor mi is 

nagyon erőteljes túlzásnak éreztük azt, hogy valaki beígért itt a kerületben – akkor, amikor 

az 1111 fát elültettük, akkor láttuk, hogy a faültetésnek milyen buktatói és nehézségei 

vannak, különösen így a közterületi faültetéssel kapcsolatban. Tehát az, hogy aki így 

mondjuk bemondja a médiába csak úgy brahiból, hogy több ezer fát ültet, akkor teljesítse is. 

Lehet, hogy nehéz lesz. Ez az egyik. A másik: nemzetiségi tanácsnokként egy hónapja 

küldtem el Polgármester úr felé és több irányba, és nem volt nagy kérés, hogy körülbelül 2 

millió forinttal emeljük meg a költségvetési támogatását a nemzetiségeknek. Egy hónap alatt 

még csak választ sem kaptam, hogy megérkezett-e a levél. Tehát azért tettem, hogy most 

újra beadtam a költségvetési rendelet módosításához, hogy ennyivel járuljunk hozzá a 

nemzetiségeknek a munkájához, és segítsük őket annyira, hogy ez menjen. Úgyhogy 

szeretném kérni a támogatásukat, hogy ez megvalósuljon. Sok mindenről beszéltünk, és 

ugye, egészségügyről is, vagy akár környezetvédelemről is, sok mindent el lehet még 

mondani, irányokról tudunk beszélni. Akkor, amikor a klímavészhelyzet kihirdetése 

megtörtént, akkor mi azt mondtuk, hogy talán egy kicsit óvatosabban kellene fogalmazni, 

nem biztos, hogy ezeket meg kell tenni. Valóban azt gondoljuk, hogy az elmúlt években is 

nagyon sokat tettünk a környezetvédelemben azért, hogy egy programot fejlesszünk. Igazán 

azt mondom, hogy a 45 millió forintos biciklifejlesztéssel kapcsolatban, ezen kívül csak a 

megkezdett programoknak a folytatását látom igazán. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon 

nagy érdemi lépés, hogyha már ennyire fontos a klímavészhelyzet, akkor ennél én többet 

vártam volna Önöktől, hogy ezt megtegyék. Igazán számomra kérdés, és lehet, hogy ez a 

kérdések körében kellett volna elhangozzon, hogy az egészségügy kapcsán most, amikor 

látják azt, hogy milyen a magyar egészségügy, és a Szent Kristóf Szakrendelő hogyan 

működik, hogy az a beígért 150 millió forint, amit látunk is a költségvetésben, és ezt nagyon 

üdvözlendőnek és örömtelinek tartom, hogy mire elég ez a 150 millió forint. Innentől 

kezdve akkor az van, hogy bemegy valaki, és akkor megkapja azonnal a lehetőséget a 

vizsgálatokra? Vagy kiderül az, hogy ez a 150 millió is, amit ugye, megint csak 

polgármesterjelölt korában dr. László Imre mondta, hogy 150 millióval az egész kerületi 

egészségügyet megoldja, aztán kiderül, hogy mégsem annyira lehetséges 150 millió 

forintból megoldani? Tehát azt gondolom, hogy amikor elmaradt ígéretekről beszélünk, 

akkor vannak itt, amiket el lehet kezdeni. Igen, a 150 millió ott van, örülünk neki, és ezt 

támogatjuk, de az, hogy ez valóban mire elég, azt még mi se látjuk – lehet, hogy Önök igen. 

És akkor a módosító indítványokat, amiket még beadtam, ahogy Junghausz Rajmund 

képviselő is mondta, pont a bérlakás – én azt mondtam, hogy tervezésre különítsünk el 

pénzt, pont azért, mert én azt látom, hogy nem a vásárlás, hanem egy építéshez azt 

gondolom, el kell kezdeni egy ilyen koncepciót felépíteni, és erre különítsünk el pénzt. Azt 

szeretném kérni, hogy ez mindenképp legyen benne a költségvetésben. Ugyancsak 

szeretném azt, hogy a nemzetiségeknek a támogatását valamilyen módon tudjuk megoldani. 

Természetesen a többit is, hogyha megvizsgáljuk, akkor azt megköszönöm. 
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Dr. László Imre: Megígérhetem Képviselő úrnak azt, hogy meg fogom nézni, hogy akire 

rászignáltam ezt a bizonyos egy hónapja beérkezett kérelmét, hogy a válasz miért nem 

készült el, hiszen nyilvánvalóan nem az irodámat gazdagítja vagy valamelyik fiókomat. A 

másik dolog: meg fogom nézni azt is, hogy én nem emlékszem már, hogy én személy szerint 

10 ezer fát ígértem. Az, hogy elhangzott ebben a kampányban, de nem az én részemről, az is 

valószínű. Meglátjuk, meg fogom nézni, hogy a kampány időszakában vissza tudom 

követni, hogy az én Facebook-oldalamon tőlem, László Imrétől megjelent-e egy ilyen 

elkötelezettség. Mindenesetre azt tudom mondani, Képviselő úr, hogy borzasztóan örültünk 

volna annak, valószínű, kevesebb gonddal és problémával állnánk szemben, ha ilyen 

éleslátással és kritikával elemezték volna azt az időszakot, amikor Önök valóban pozícióban 

voltak, és tenni tudtak dolgokért. De egészségügy és mire elegendő: adjak egy jó tanácsot 

Önnek? Itt van dr. Lehoczky Péter, a rendelőintézetnek a főigazgatója. Tisztelettel áll az 

Önök rendelkezésére, és elmondja Önöknek azt, amit nekem már elmondott többször, hogy 

gyakorlatilag milyen lépéseken keresztül hova kívánják fölvezetni ennek a rendelőintézetnek 

a tevékenységét. Mert értelemszerűen – és gondolom, ebben egyetértünk – az a célunk, hogy 

magasabb szintű ellátás lehetőségeit teremtsük meg. Rendelkezésükre áll, parancsoljanak, 

összehozom Önöket, ott ül az a bajuszos ember, róla van szó. Képviselő úr egyébként 

tisztelettel arra kér, Péter, állj rendelkezésére, és mondd el azt, hogy milyen tervek alapján 

hogyan készültök. Nem elhárítani akarom ezt a dolgot, hanem tudja, az az igazság, hogy a 

forrás. Mert minél inkább áttételekről tájékozódunk, annál nagyobb az információban a 

torzulásnak a lehetősége.  

 

Dr. Molnár László: Kétszer is említettem ezt a +1 milliárdot, és utána ezt Önök a 

szememre vetették, és én egy kicsit elbizonytalanodtam, bevallom, hogy lehet, hogy 

valamit rosszul olvastam. Ezért elővettem az előterjesztésüket: 5. oldal első bekezdés: „A 

január 7-én megkapott tervezet szerint előző évi eredeti előirányzathoz képest  várhatóan 

970 281 E Ft-tal kapunk többet.” Hangsúlyozom, ez az Önök előterjesztése. Nem én 

találtam ki, nem én mondtam be ezt az 1 milliárdot, ez az Ön előterjesztésének 5. oldalának 

első bekezdésének az első sora. Ugyanennek a bekezdésnek az utolsó mondata: „Ennek 

eredményeként a XI. kerületi önkormányzatot összesen várhatóan 10 835 486 E Ft illeti 

meg forrásmegosztásként, tehát további 234 581 E Ft bevételt várhatunk ezen a jogcímen.” 

Én egy nagyon egyszerű számítás végeztem, a 970 millió forintot, meg a 234-et 

összeadtam, szerintem ez több mint 1 milliárd forint. Ezeket a számokat nem én találtam 

ki, nem én írtam le, hanem Önök írták le. Polgármester úr – számomra egy kicsit 

meglepően – felidegesítette magát – nem volt szándékomban felidegesíteni –, és azt 

mondta, hogy egyébként mi 34 milliárddal kezdtük az előző évi költségvetés tervezését. 

Megint direkt elővettem az előző évi költségvetés főösszegét: 27.809.000.000 forint. A 

mostani főösszeg 29.679.000.000 forint. Közel 2 milliárd forinttal nagyobb most a 

főösszeg.  

 

Dr. Junghausz Rajmund: Először is tényleg fura, akik még nem ültek itt korábbi 

költségvetési vitákban, meg nem voltak még ilyen váltáskori költségvetés tárgyalásakor, ez 

mindig egy ilyen misztikus, furcsa dolog, de sok mindenben szórakoztató is. Engem jó 
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érzéssel tölt el, amikor úgy igazítják a költségvetést, bármely pontját, hogy tavaly mi volt a 

tényleges költség, és annak megfelelően. Furcsaság abban rejlik, lehet akár a térfigyelő 

rendszer, de bármelyik másik sor is, hogy ez nem egyszer nincs pariban a választási 

ígéretekkel, vagy nem feltétlen van pariban a választási ígéretekkel. Most nem emlékszem 

pontosan, hogy térfigyelő esetben micsoda fejlesztéseket ígértek, de valahol volt valami, 

mert ez mindig egy jó hangzó kampányígéret, tehát valahol nyilván elhangzott a térfigyelő-

fejlesztéssel kapcsolatos történet is. 

 

(Megszólal a hozzászólási idő végét jelző gong.)  

 

Lejár az időm? Kaphatok egy húsz másodpercet? Ne haragudjanak, bár végül is nem is 

fogom tudni kifejteni, mert ez a második hozzászólásom sokkal viccesebb lett volna, de 

mindegy. A lényeg az, hogy sajnálom, hogy nem az ígéretekből indul ki a költségvetés-

tervezésük, az a választópolgárokat sokkal jobban megnyugtatta volna vélhetően. 

 

Dr. László Imre: Mivel további jelentkezés nincs, a vitát lezárom. Folytatjuk szavazással, 

mégpedig az Önök által benyújtott módosító javaslatoknak a szavazásával.  

 

Szavazásra teszem fel dr. Molnár László képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

rendelet 7. § (2) bekezdése a következőkre módosulna: „(2) Az önkormányzati szakmai 

pótlék összege 

a) szociális és egészségügyi feladatot ellátó felsőfokú végzettségű szakdolgozók esetében 

havi 18 000 Ft,  

b) szociális vagy gyermekjóléti feladatot ellátó felsőfokú végzettségű szakdolgozók 

esetében havi 14 000 Ft,  

c) szociális vagy gyermekjóléti feladatot ellátó középfokú végzettségű szakdolgozók 

esetében havi 12 000 Ft és  

d) a személyes gondoskodás feladatainak ellátásában közvetlenül résztvevő technikai 

dolgozók esetében havi 10 000 Ft.” 

Az emelt pótlékhoz szükséges plusz forrást az 5. melléklet 8.1. céltartalékok sor biztosítsa. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel dr. Molnár László képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

rendelet 5. melléklet 4.1 Önk. által folyósított szociális ellátások sor kerüljön megemelésre 

108 millió forinttal, az emeléshez szükséges plusz forrást az 5. melléklet 8.1. céltartalékok, 

a 3.23. Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás, 3.10. KözPont Újbuda Kulturális, 

Pedagógiai, és Média Kft sorok biztosítsák. A magam részéről nem támogatom ezt a 

kérést. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel dr. Molnár László képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

rendelet 5. melléklet 7.20 Egyházak támogatása sor kerüljön megemelésre 20 millió 
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forinttal. Az emeléshez szükséges plusz forrást az 5. melléklet 8.1 céltartalékok, a 3.23 

Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás, 3.10 KözPont Újbuda Kulturális, Pedagógiai, 

és Média Kft sorok biztosítsák. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Csernus László képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

nemzetiségek számára plusz 2.100.000 forint kerüljön biztosításra az 5. melléklet 6.3. 

során, a Céltartalék 8.1 sor terhére. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Csernus László képviselő módosító javaslatát, miszerint a Civil 

szervezetek támogatása, 5. melléklet 7.22. sora kerüljön megemelésre 5 millió forinttal a 

hivatali autó beszerzése 4. melléklet 31. sor terhére.  Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Csernus László képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

rendeletben új soron bérlakásépítés tervezésére kerüljön elkülönítésre 20 millió forint a 

Céltartalék 8.1. sor terhére. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Csernus László képviselő módosító javaslatát, miszerint a polgárőr 

és önkéntes mentő egyesületek támogatása 5. melléklet 7.22. sora kerüljön megemelésre 5 

millió forinttal a hivatali autó beszerzése 4. melléklet 31. sor terhére. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Jankó István képviselő módosító javaslatát, miszerint az újbudai 

pótlék jogosultanként 40 ezer forinttal kerüljön megemelésre az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Jankó István képviselő módosító javaslatát, miszerint a rendelet 7. 

melléklet 8.1. Céltartalékok kiadási előirányzatának részletezésében a 13. sorba kerüljön 

be 60 millió forint az Újbudán működő, a Dél-Budai Tankerület fenntartásában lévő 

oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok egyszeri jutalmazására az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 
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Szavazásra teszem fel Jankó István képviselő módosító javaslatát, miszerint a polgárőr és 

önkéntes mentő egyesületek támogatása 5. melléklet 7.1. sora megemelésre kerülne 5 

millió forinttal az 5. melléklet 8.1. Céltartalékok sora terhére. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Jankó István képviselő módosító javaslatát, miszerint a rendelet 5. 

melléklet 6.7. BRFK térfigyelő kamerák működtetése sor kerüljön megemelésre 10 millió 

forinttal az 5. melléklet 8.1. Céltartalékok sora terhére. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel dr. Hoffmann Tamás képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

rendeletben a 7.24. Diák és iskolai sport támogatás, valamint a Pályázati támogatás 

keretösszege 47 millió forinttal kerüljön megemelésre a 8.1. Céltartalékok sor terhére. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel dr. Hoffmann Tamás képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

rendelet 7.3 Kerületi kiemelt sportszervezetek eredményességi támogatás sora 60 millió 

forinttal kerüljön megemelésre a 8.1. Céltartalékok sor terhére. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

18/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a 2./ Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

rendelete című napirendi pont vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 8 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el azt a módosító 

javaslatot, hogy a rendelet 7. § (2) bekezdése a 

következőkre módosuljon: „(2) Az 

önkormányzati szakmai pótlék összege 

a) szociális és egészségügyi feladatot ellátó 

felsőfokú végzettségű szakdolgozók esetében 
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havi 18 000 Ft,  

b) szociális vagy gyermekjóléti feladatot 

ellátó felsőfokú végzettségű szakdolgozók 

esetében havi 14 000 Ft,  

c) szociális vagy gyermekjóléti feladatot ellátó 

középfokú végzettségű szakdolgozók esetében 

havi 12 000 Ft és  

d) a személyes gondoskodás feladatainak 

ellátásában közvetlenül résztvevő technikai 

dolgozók esetében havi 10 000 Ft.” 

Az emelt pótlékhoz szükséges plusz forrást az 

5. melléklet 8.1 céltartalékok sor biztosítsa; 

 

b) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, hogy a rendelet 5. 

melléklet 4.1 Önk. által folyósított szociális 

ellátások sor kerüljön megemelésre 108 millió 

forinttal, az emeléshez szükséges plusz forrást 

az 5. melléklet 8.1. céltartalékok, a 3.23. 

Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás, 

3.10. KözPont Újbuda Kulturális, Pedagógiai, 

és Média Kft sorok biztosítsák; 

 

c) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, hogy a rendelet 5. 

melléklet 7.20 Egyházak támogatása sor 

kerüljön megemelésre 20 millió forinttal, az 

emeléshez szükséges plusz forrást az 5. 

melléklet 8.1 céltartalékok, a 3.23 Újbuda 

Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás, 3.10 

KözPont Újbuda Kulturális, Pedagógiai, és 

Média Kft sorok biztosítsák.; 

 

d)  8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a nemzetiségek 

számára plusz 2.100.000 forint kerüljön 

biztosításra az 5. melléklet 6.3. során, a 

Céltartalék 8.1 sor terhére; 

 

e)  8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a Civil 
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szervezetek támogatása, 5. melléklet 7.22. 

sora kerüljön megemelésre 5 millió forinttal a 

hivatali autó beszerzése 4. melléklet 31. sor 

terhére; 

 

f)  8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendeletben új 

soron bérlakásépítés tervezésére kerüljön 

elkülönítésre 20 millió forint a Céltartalék 8.1. 

sor terhére; 

 

g) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a polgárőr és 

önkéntes mentő egyesületek támogatása 5. 

melléklet 7.22. sora kerüljön megemelésre 5 

millió forinttal a hivatali autó beszerzése 4. 

melléklet 31. sor terhére; 

 

h) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint az újbudai 

pótlék jogosultanként 40 ezer forinttal 

kerüljön megemelésre az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére; 

 

i) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendelet 7. 

melléklet 8.1. Céltartalékok kiadási 

előirányzatának részletezésében a 13. sorba 

kerüljön be 60 millió forint az Újbudán 

működő, a Dél-Budai Tankerület 

fenntartásában lévő oktatási intézményekben 

dolgozó pedagógusok egyszeri jutalmazására 

az 5. melléklet 8.1. Céltartalékok sora terhére; 

 

j) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a polgárőr és 

önkéntes mentő egyesületek támogatása 5. 

melléklet 7.1. sora megemelésre kerülne 5 

millió forinttal az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére; 
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k) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendelet 5. 

melléklet 6.7. BRFK térfigyelő kamerák 

működtetése sor kerüljön megemelésre 10 

millió forinttal az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére; 

 

l) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendeletben a 

7.24. Diák és iskolai sport támogatás, 

valamint a Pályázati támogatás keretösszege 

47 millió forinttal kerüljön megemelésre a 8.1. 

Céltartalékok sor terhére; 

 

m) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendelet 7.3 

Kerületi kiemelt sportszervezetek 

eredményességi támogatás sora 60 millió 

forinttal kerüljön megemelésre a 8.1. 

Céltartalékok sor terhére. 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel a 2020. évi költségvetésről szóló rendelettervezetet 

az előterjesztés szerint, az előterjesztői módosítással egyben. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletét a 2020. évi költségvetésről. 

 

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

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

testülete úgy határozott, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi 

CXCIV. törvény (a továbbiakban: Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján meghatározott 

saját bevételeinek, valamint a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető 

ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre 

várhatóan számított összegét a határozat  melléklete szerint állapítja meg. Határidő: 2020. 

február 27., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 
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19/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

15 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 

Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

meghatározott saját bevételeinek, valamint a 

Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várhatóan számított összegét a 

határozat  melléklete szerint állapítja meg.  

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

Dr. László Imre: A 3./ napirendi pont a 2019. évi költségvetési rendelet módosítása. 

 

Dr. Molnár László: Van egy olyan ügyrendi javaslatom, hogy a 12./ napirendi pontot 

hozzuk előre a mostani helyére. Azt gondolom, hogy ez az a napirendi pont, ami miatt az 

óvodavezetők itt vannak, és talán méltányos, hogyha nem kínozzuk őket tovább. 

 

Dr. László Imre: Ketten jelentkeztek ügyrendi hozzászólásra. Mindketten ezt akarták, 

hogy a 12./ napirendi pont kerüljön a 3./ helyére?  

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

Akkor felkérem a Képviselő-testületet, hogy szíveskedjenek a javaslattal kapcsolatban 

szavazni. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

20/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített 
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szótöbbséggel – elfogadta azt a javaslatot, 

hogy 3./ napirendi pontként tárgyalja az 

Intézményvezetői pályázat kiírása című 

előterjesztést.       

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

 

Orosz Anna: Köszönöm dr. Molnár László képviselőtársamnak ezt a napirend-sorrend 

módosító javaslatot. Az intézményvezetőknek pedig az ötéves munkát szeretném 

megköszönni – illetve az öt évnél sokkal régebb óta dolgoznak azon, hogy az újbudai 

gyerekek boldogan és kiegyensúlyozottan nőjenek itt fel a kerületben, de én nyilván az 

elmúlt három hónapról tudok nyilatkozni, és ez alapján nagyon-nagyon köszönöm azt a 

nyitottságot és együttműködést, amivel hozzánk fordultak.  

A pályázat kiírására azért került sor, mert a nyolc óvodavezetőből hatnak az öt évre szóló 

kinevezése 2020. július 31-én jár le, a pályázatkiírási feladat pedig képviselő-testületi 

jogkörben van. De mielőtt szavaznánk erről a kérdésről, azért szeretném még azt 

elmondani, hogy nagyon remélem, hogy mind a hat intézményvezető meg fogja pályázni 

ezt a pozíciót, hiszen elégedettek vagyunk a munkájukkal. 

 

Dr. László Imre: A vitát megnyitom. 

 

Dr. Molnár László: Szeretném én is megköszönni a Fidesz-KDNP frakció nevében az 

elmúlt öt évet az óvodavezetőknek. Azt gondolom, hogy akik együtt megéltük ezt az 

elmúlt öt évet, pontosan tudják, hogy voltak nézeteltéréseink, voltak dolgok, amiket nem 

feltétlenül ugyanúgy gondoltunk az óvodákkal kapcsolatban. Ennek ellenére, és ezzel 

együtt én azt gondolom, hogy egy nagyon tartalmas öt évet tudhatunk magunkénak. 

Nagyon szépen köszönöm minden óvodavezetőnek, hogy ebben az új óvodai struktúrában 

is megállták a helyüket, és a legmagasabb színvonalon látták el a feladatukat. Nagyon 

szépen köszönöm még egyszer mindnyájuk munkáját. 

 

Dr. László Imre: További hozzászólás nem lévén a vitát lezárom. Szeretném jelezni, hogy 

ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan hat darab határozati javaslat van, mindegyik 

egyszerű szótöbbségű. Szeretném megkérdezni képviselőtársaimat, hogy csomagban 

szavazhatunk-e róla? Köszönöm szépen, igen. Köszönöm szépen, akkor szavazásra teszem 

fel az előterjesztés szerinti hat határozati javaslatot egyben a következők szerint: 

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

hogy 

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

vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy 
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a pályázat kiírása 2020. március hónapjában jelenjen meg. Felkéri a Polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. február 28., felelős: dr. László Imre 

polgármester; 

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

vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy 

a pályázat kiírása 2020. március hónapjában jelenjen meg. Felkéri a Polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. február 28., felelős: dr. László Imre 

polgármester; 

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

(magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal 

úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március hónapjában jelenjen meg. Felkéri a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. február 28., felelős: 

dr. László Imre polgármester; 

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

intézményvezetői (magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a határozat melléklete 

szerinti tartalommal úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március hónapjában jelenjen meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. február 28., 

felelős: dr. László Imre polgármester; 

e) a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, Bogdánfy utca 1/b) intézményvezetői 

(magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal 

úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március hónapjában jelenjen meg. Felkéri a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. február 28., felelős: 

dr. László Imre polgármester; 

f) a Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, Badacsonyi utca 20-22.) intézményvezetői 

(magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a határozat melléklete szerinti tartalommal 

úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március hónapjában jelenjen meg. Felkéri a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. február 28., felelős: 

dr. László Imre polgármester.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

21/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) az Albertfalvai Óvoda (1116 Budapest, 

Ezüstfenyő tér 1.) intézményvezetői 

(magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti tartalommal 

úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március 

hónapjában jelenjen meg. 
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Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

  

b) a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, 

Lecke u. 15-19.) intézményvezetői (magasabb 

vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki a 

határozat melléklete szerinti tartalommal úgy, 

hogy a pályázat kiírása 2020. március 

hónapjában jelenjen meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:    dr. László Imre polgármester          

  

c) az Észak-Kelenföldi Óvoda (1119 Budapest, 

Tétényi út. 46-48.) intézményvezetői 

(magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti tartalommal 

úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március 

hónapjában jelenjen meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

d) a Gazdagréti Óvoda - Kindergarten in 

Gazdagrét (1118 Budapest, Csíkihegyek utca 

11.) intézményvezetői (magasabb vezetői) 

álláshelyére pályázatot ír ki a határozat 

melléklete szerinti tartalommal úgy, hogy a 

pályázat kiírása 2020. március hónapjában 

jelenjen meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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e) a Lágymányosi Óvoda (1117 Budapest, 

Bogdánfy utca 1/b) intézményvezetői 

(magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti tartalommal 

úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március 

hónapjában jelenjen meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

f) a Szentimrevárosi Óvoda (1113 Budapest, 

Badacsonyi utca 20-22.) intézményvezetői 

(magasabb vezetői) álláshelyére pályázatot ír 

ki a határozat melléklete szerinti tartalommal 

úgy, hogy a pályázat kiírása 2020. március 

hónapjában jelenjen meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

Dr. László Imre: Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a 2019. évi 

költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

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

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletét a 2019. 

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

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 5./ PONTJA: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

Dr. László Imre: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk, a vitát megnyitom. 

 

Görög András: A Kulturális és Köznevelési Bizottság ülésén volt egy módosító javaslat, 

amiről szavaztunk. Kérem, ha befogadja Polgármester úr, akkor egyben fel lehetne tenni 

szavazásra.  

 

Dr. László Imre: Igen, köszönöm szépen, természetesen befogadjuk, és ennek 

megfelelően, ezzel együtt teszem fel szavazásra. További hozzászóló nem lévén, a vitát 

lezárom. Szavazásra teszem fel a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 

szerint, a  Kulturális és Köznevelési Bizottság módosító javaslatával egyben. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik.  

 

A Képviselő-testület 19 leadott szavazatból 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (II. 28.) önkormányzati 

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

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

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 

rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

Dr. László Imre: Kérdezem képviselőtársaimat, van-e kérdés?  

 

Nagyné Antal Anikó: Egy fogorvosi praxis megszűnik ezen rendeleten belül. Erről 

szeretnék kérdezni, hogy ez hány embert érint, és hogy mióta működött ez a fogorvosi 

praxis azon a helyen? 

 

Dr. László Imre: Ahogy én tudom – most számot nem mondok, de feltehetően az Igazgató 

asszony fog –, ez egy meglehetősen leépült fogorvosi praxis megszüntetése, és az oda 

rendelt, pontosabban oda tartozó betegeknek más fogorvosi praxisokhoz történő 

átirányítása. 
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Győrffyné Molnár Ilona: A doktornő tizenhárom éve dolgozik a területen, illetve ebben a 

praxisban. Ez egy nagyon régen működő praxis, de az utóbbi időben nagyon kiüresedett. 

Ugyan megvolt a hozzárendelt lakosságszám, de nem hozzá jártak döntően a betegek. 

Ezért a doktornővel és környező orvosokkal folytatott konzultáció után javasoltuk ennek a 

praxisnak a megszüntetését, az összes többi praxis látja el a feladatát. A fogorvosi körzetek 

másképp működnek, mint a háziorvosi körzetek, ezért meg lehetett tenni ezt a lépést – 

ezért javasoltuk, hogy a 19. számú fogorvosi körzet szűnjön meg. 

 

Junghausz Rajmund: Csak azt szeretném megkérdezni, hogy jár ez a praxismegszüntetés 

bármilyen mértékű sorbanállás-növekedéssel, várólista-növekedéssel esetleg? 

 

Dr. László Imre: Én azt a tájékoztatást tudom továbbadni, amit gyakorlatilag ezzel a 

kérdéskörrel kapcsolatban kaptam: végeredményben annyira minimális volt az 

igénybevétele ennek a praxisnak, hogy a többi praxisnál jelentkeztek eleve azok a betegek, 

akik ennek az ellátására szorultak. Végeredményben számottevő változás azt kell 

mondanom, sajnos nem várható.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Hát a helyzet nem javul, igen.  

 

Nagyné Antal Anikó: Pontosan melyik területet foglalja magába? Mert úgy láttam, hogy 

négy különböző helyre lettek ezek a betegek továbbítva. Ha mondjuk a Szerémi út 

környékén laknak, akkor azért van, akinek a Keveházába kell elmenni fogorvoshoz. Ezért 

is kérdeztem rá, mert lehet, hogy jobb lett volna, ha… Szeptemberben úgy tudom, jelezte a 

fogorvosnő, hogy nem tudja folytatni ezt a praxist – esetleg gondolkozni lehetett volna 

azon, hogy lehet ott helyben ezt megoldani.  

Még ehhez szeretném hozzátenni, hogy ez azért nem szolgálja igazán az egészségügyi 

ellátások javulását, és – bár a Szociális és Egészségügyi Bizottság tárgyalta, a Testület elé 

nem jutott ez a téma –, de például most van ott a Szerémi úton egy olyan háziorvosi 

rendelő, ahol pénteken délután nincs rendelési idő. Ezek szerintem nem igazán azt 

mutatják, hogy itt most az egészségügyi helyzet javul.  

 

Dr. László Imre: Nem tudom, Osztályvezető úr ad-e erre választ, ami a Képviselő asszony 

részéről felmerült, vagy az Igazgató asszony? Mert itt a területről is szó volt. 

 

Mayer Péter: Az érintett címek átcsoportosítására vonatkozó információkat a rendelet-

melléklet tartalmazza, ott lehet látni, hogy melyik címek kerültek most új fogorvoshoz. 

Magán az érintett helyszínen lehetetlen folytatni a praxis működését a doktornő részvétele 

nélkül, mivel ez a rendelő az ő tulajdona. Tehát itt az életszerű folytatás az lett volna, 

hogyha ő a praxisát eladja, mint ahogy az alapellátási területek – háziorvos, fogorvos – 

esetében, amikor egy-egy praxis gazdája a közfinanszírozott működést be kívánja fejezni, 

akkor meghirdeti és eladja a praxisát, és ehhez az adásvételhez az Önkormányzat 

hozzájárul. Ebben az esetben a doktornő pontosan, mivel a saját rendelőjéről van szó, és a 

saját magánrendelését nem kívánja felfüggeszteni vagy megszüntetni, tehát a rendelőt 
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tovább működteti, kizárólag a közfinanszírozott működést akarta befejezni, és ennek ez lett 

a módja, hogy a körzethez tartozó címeket a szomszédos körzetek között szét kell osztani. 

Ami egyébként a korábbihoz képest igazán nem jelent többletterhet, mert éppen – ahogy 

már elhangzott – az ellátottak között a közfinanszírozottak aránya az elmúlt időszakban 

rendkívül alacsony volt már, tehát máshová járnak alapból ennek a körzetnek a betegei. 

 

Dr. László Imre: Kérdezem a Képviselő asszonyt, hogy kielégítette-e a válasz?  

 

(Mikrofon nélküli válasz.)  

 

Csernus László: Ahogy Osztályvezető urat hallgattam, felmerült bennem is egy kérdés: a 

rendelő kialakításához, vagy üzemeltetéséhez kapott-e az Önkormányzattól bármilyen 

támogatást ez a hölgy? Mert ugye ha ő tovább üzemelteti magánrendelőként ezt a dolgot, 

akkor az legyen tiszta.  

 

Mayer Péter: Azok a rendelők, amelyek nem az Önkormányzat tulajdonában vannak, 

önfenntartó módon működnek, tehát a működésükhöz, a rendelő fenntartásához semmilyen 

támogatást külön nem kaptak. 

 

Dr. László Imre: További hozzászólás nem lévén, a vitát lezárom. Azt hiszem, 

elérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy szavazzunk ennek a napirendi pontnak a sorsáról. 

Szavazásra teszem fel az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet 

módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletét az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 6/2017. (II. 27.) XI.ÖK 

rendelet módosításáról. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi 

Intézkedési Terve 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita 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 kerületi Környezetvédelmi 

Program 2020. évi Intézkedési Tervét a határozat melléklete szerint elfogadja. Határidő: 
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2020. december 31., felelős: dr. László Imre polgármester.” Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

22/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi 

Intézkedési Tervét a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: Javaslat a Budapest XI., Dobogó út – Péterhegyi 

út – Őrmezei út – Balatoni út által határolt 

terület védetté nyilvánítására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 

Dr. László Imre: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés van-e ehhez a napirendi 

ponthoz?  

 

Csernus László: Bár a Gazdasági Bizottság ülésén már feltettem, de azért hadd hangozzon 

el itt is a teremben: kérdezem Polgármester urat, hogy ennek a területnek a védetté 

nyilvánítása bármilyen módon érintheti-e a Dél-budai Centrum Kórház ügyét?  

 

Dr. László Imre: Tekintettel rá, hogy állami beruházás, és az állami beruházás 

meghatározott jogszabály szerint kerül végrehajtásra, semmilyen körülmények között nem. 

Magasabb rendű jogszabály; ha létrehozzák azt, hogy ők maguk kiemeltté nyilvánítják a 

beruházást, akkor az érvényben lévő rendeletek figyelembe vételét az érvényben lévő 

szabályok szerint felül fogja írni. Nem érintheti. 

 

Junghausz Rajmund: Próbáltam kicentizni így nagyon a végére, mielőtt váltunk. 

Egyrészt azt szeretném megkérdezni, hogy jelenleg ennek a területnek természetvédelmi 

szempontból van-e bármiféle védelme, és ha van, akkor az micsoda? Illetve majd a 

tekintetben mi lesz a különbség, hogy ha ilyen jellegű besorolásra kerül? A másik meg 
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nyilván, amit Csernus úr feltett kérdést, az leginkább nem építészeti vonatkozásban, hanem 

politikai logika vonatkozásában érdekes. Ha az Önkormányzat támogatja ennek a 

területnek a védetté nyilvánítását, akkor az önök politikai kommunikációjában megjelenik-

e ez, hogyha az ott esetlegesen épülő kórházzal szemben érvelnek, hogy hát mellette van 

egy természetvédelmi terület, és akkor a pufferzóna, és a valami… Tehát inkább ez lehet 

még érdekes, mert mi szeretnénk a kórházat.   

 

Dr. László Imre: Nézzük meg Hégli Imre osztályvezető úr hozzászólásában azt, hogy 

végeredményben mi is van a hátterében ennek a történetnek – ez feltehetően majd a 

második kérdésre is magyarázatot ad.  

 

Hégli Imre: Jelen pillanatban nem védett ez a terület, tehát amit Képviselő úr kérdezett: ez 

nem védett terület. Mellette található a kőérberki szikes rét, ami természetvédelmi terület, 

helyi védelem alatt van – ez jelenleg azt jelenti, hogy a Főváros kezelésében. Itt a 

kőérberki szikes rét melletti területről van szó, ezt szeretnénk védelem alá helyezni, és azt 

szeretnénk, hogy ezt a Testület támogassa. Két körös lesz ez a felterjesztés: első körben a 

Képviselő-testület dönt róla, és ezt követően a Fővárosnál a Közgyűlés szintén döntést fog 

hozni arról, hogy védelem alá helyezze-e ezt a területet. Két külön helyrajzi számról 

beszélünk: az egyik, ami a védelemre javasolt terület. Egy másik, teljesen külön helyrajzi 

számon van a tervezett centrum-, vagy szuperkórház épülete, tehát ezek építészetileg is 

teljesen külön lévő ingatlanok, úgyhogy jelen pillanatban nem fogja érinteni semmilyen 

körülmények között a tervezett kórház területét. Azt még fontos elmondani, hogy ha a 

Főváros védetté nyilvánítja ezt a területet, akkor a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság 

munkatársai fognak kijárni a helyszínre, és ők fogják biztosítani akár az illegális 

hulladékok mentesítését, illetőleg az elkövetők tettenérését.  

 

Dr. László Imre: Megnyitom a vitát. Nincs jelentkező, bezárom. Szavazásra teszem fel az 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy kezdeményezi 

Budapest Főváros Önkormányzatánál egy új természetvédelmi védett terület létrehozását 

Budapest XI. kerületében a Dobogó út - Péterhegyi út - Őrmezei út - Balatoni út által 

körbezárt területen, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének j) pontja 

alapján a határozat melléklete szerint. Felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a Fővárosi 

Önkormányzatnak küldje meg. Határidő: 2020. március 15., felelős: dr. László Imre 

polgármester.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

23/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 
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kezdeményezi Budapest Főváros 

Önkormányzatánál egy új természetvédelmi 

védett terület létrehozását Budapest XI. 

kerületében a Dobogó út - Péterhegyi út - 

Őrmezei út - Balatoni út által körbezárt 

területen, Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdésének j) pontja alapján a 

határozat melléklete szerint.  

Felkéri a Polgármestert, hogy a döntést a 

Fővárosi Önkormányzatnak küldje meg. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Javaslat védett lakások létrehozására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 

Bakai-Nagy Zita: Az előterjesztésem támogatására kérem fel a Képviselő-testületet, mely 

azt írja le, hogy Polgármester urat kérje fel, vizsgálja meg, hogy lehetősége van Újbudának 

védett lakások létrehozására, melyekben családon belüli erőszakot elszenvedett és 

bántalmazott hölgyek, gyermekek – esetlegesen hozzá kell tennem, férfiakról is szó lehet  

–, hogy ők ebbe a rendszerbe csatlakozva, és a védett lakásunkat felajánlva menedéket 

találjanak Újbudán. Esetleg képviselő urat nem érdekli a téma? 

Azt szeretném kérni, hogy a Képviselő-testület ezt a kidolgozást támogassa, hogy 

Polgármester úr megfelelően utána tudjon járni, és javaslatot tudjon tenni a Képviselő-

testületnek, hogy ez Újbudán lehetséges-e. Ez az előterjesztés azt is írja, és azt is 

feltételezi, hogy Ferencvárosban, Erzsébetvárosban, és még egyéb helyeken – azt hiszem, 

hat önkormányzat csatlakozott ehhez a felhíváshoz –, nem a saját kerületében tud elbújni a 

bántalmazott, hanem egy rendszert létrehozva távolabb tud kerülni a bántalmazótól, és így 

esetlegesen nagyobb az esély meggátolnunk, hogy megtalálja őket. Ez mindenképpen 

hasznos, és szeretnénk ezt a rendszert kiépíteni. Kérem a támogatásukat ehhez. 

 

Dr. László Imre: Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ezek az információk, illetve adatok 

többször elhangzottak már a sajtó különböző berkeiben. Hetente ölnek meg egy nőt családi 

erőszak következtében, és a rendőrséghez az elmúlt évben mintegy tizenkétezer 

segítségkérés jelzése érkezett be – ez az egyik része, amit mondani akarok, mielőtt 

kérdésre lehetőség van. Látom, itt már ügyrendi dolog is felmerül. 

A másik része pedig az: megvizsgáljuk, hogy a kerületben van-e lehetőségünk arra, hogy 

ebben az irányban valamilyen segítséget, támogatást tudjunk nyújtani.  
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Jankó István: Nem igazán a napirendre szeretnék reflektálni, hanem arra, amit az 

Alpolgármester asszony megengedett magának, kiszólt. Mi erről beszélgettünk – nem 

másról, hanem erről a napirendről –, volt egy mondatunk. Nem biztos, hogy jó dolog, hogy 

kiszól, tehát rendreutasít minket. Kérem, ne tegye legközelebb! 

 

Dr. László Imre: Ugyancsak ügyrendben Varga Gergő képviselő úr.  

 

Varga Gergő: A kikérést vagy számonkérést én utasítanám vissza; ha egy hölgy beszél, 

illik meghallgatni, és nem röhögni és bratyizgatni a haverokkal.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.)  

 

Dehogynem, ott a sor az röhögött, maga meg ott bratyizott a haverjaival.  

 

Dr. László Imre: Hadd próbáljak már rendet vágni ebben a dologban. Előfordulhatnak 

olyan dolgok, amik nem tetszőek. Ne fogjuk már fel ezeket a dolgokat olyan tragikusan, 

hogy itt hovatovább majd fel kell rajzolni egy képzeletbeli szorítót, és akkor kék meg piros 

sarokból következik. Lépjünk ezen túl. Jankó képviselő úr elmondta, Alpolgármester 

asszony nyilván reagálni fog rá, de próbáljunk egyébként bizonyos berkeken belül maradva 

ezeken a dolgokon túllépni. Hoffmann képviselő úr ügyrendben.  

 

Dr. Hoffmann Tamás: Én szeretnék túllépni ezen; önmagában már azt meglepőnek 

tartom, hogy egy alpolgármester egy képviselőt ilyen módon kvázi helyreutasít, miközben 

nem akadályozzuk a munkát. De azt meg végképp nem értem, hogy Varga Gergely milyen 

alapon próbál bármiféle illem-, vagy nem tudom milyen tanórákat adni, és nem tudom, 

miért érzi feljogosítva magát arra, hogy ügyrendi hozzászólást tegyen ilyen tárgyban.  

 

Dr. László Imre: Csernus László képviselő úr.  

 

Csernus László: Én egy kérdést szeretnék feltenni a koncepcióval kapcsolatban. 

 

Dr. László Imre: Akkor engedjünk meg egy hozzászólást előbb, mert Bakai-Nagy Zita 

alpolgármester asszony nyilvánvalóan erre a vitára kíván reagálni, nem akar saját magának 

kérdést feltenni. 

 

Bakai-Nagy Zita: Nem szeretnék ringbe szállni igazából, de azt hiszem, hogy nagyon-

nagyon komoly témáról beszéltünk, családon belüli erőszakról. Számomra ez a röhögés a 

téma komolyságát egy kicsit csökkenti. Hogyha egyébként erről beszélgettek, akkor pedig 

szeretném, hogyha a véleményüket elmondanák. Tehát ha ez volt, és komoly beszélgetés 

volt erről, akkor meg kérem, mondják el, hogy meghallhassuk mi is azt a véleményt, amit 

Önök gondolnak erről a témáról – és akkor ez teljes mértékben helytálló egy vitában, nem 

pedig egy olyan röhögés, mosolygás, nem tudom, nem akarok ebbe már túlságosan 

belefolyni. Én azt kérem, hogy ha van véleményük erről, akkor mondják el nekünk, hogy 

mi is meghallgathassuk.  
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Dr. László Imre: Hadd mondjam el egyébként, hogy gyorsított eljárásban került a 

Képviselő-testület elé ez az előterjesztés, tehát vita van. Megkérem Csernus László 

képviselő urat, aki most valóban jelentkezett, hogy mondja el a hozzászólását. 

 

Csernus László: Tehát akkor a témára visszakanyarodva: az első kérdésem az, hogy a 

koncepciónak van-e már bármilyen kezdeménye ezzel kapcsolatban? Itt arról beszélünk, 

hogy Újbuda szeretne valamit megoldani, vagy szeretne egy hálózatba becsatlakozni? 

Vizsgálva lett-e az, hogy jelen pillanatban már milyen intézmények működnek pontosan 

ugyanezeknek a feladatoknak az ellátására – különböző budapesti anyaotthonok és 

családsegítő rendszerek, amelyek ebben benne vannak? Tehát ezt szeretném tudni. Az egy 

kérdés lett volna, hogy ettől függetlenül szeretnénk-e valahol máshol mi ilyen célra akár 

ingatlant vásárolni?  

Illetve egy javaslatot szeretnék tenni ezzel kapcsolatban: hogyha már szakkifejezéseket 

használunk, én azt gondolom, hogy elindult egy kommunikáció, ami nem a családon belüli 

erőszakot jeleníti meg, hanem a kapcsolaton belüli erőszakot. Ez egy sokkal nagyobb, és 

átfogóbb kifejezés, és ha ezt használjuk akár ennek a témának a továbbvitele során, akkor 

azt gondolom, hogy egy sokkal átfogóbb területet is meg fog nyitni. Tehát én azt 

javasolom, hogy mostantól kezdve ne a családon belüli erőszakot, hanem a kapcsolaton 

belüli erőszakot nevezzük meg, és akkor ebben is elég sok további lépést tudunk tenni.  

 

Németh Gyöngyvér Valéria: Én ennek az előterjesztésnek nem vagyok részese, de úgy 

gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ennek a kiállása, hogy egyáltalán elkezdjünk-e 

ezzel foglalkozni. Amit Csernus László képviselőtársam kérdezett: már itt Budapesten több 

kerületben elindult egy hasonló védett lakás program. Úgy gondolom, hogy itt most 

Alpolgármester asszony előterjesztése arról szól, hogy egyáltalán kezdjünk el ezzel 

foglalkozni. Az, hogy ennek milyen technikai feltételei lesznek, utána kikkel, hogyan 

fogunk együttműködni, milyen lakást veszünk, arról is szó volt a Szociális és Egészségügyi 

Bizottság ülésén, hogy a családotthonokkal, anyaotthonokkal is adott esetben felvesszük a 

kapcsolatot, kiterjesztjük ezt a hálózatot. Én azt kérem a teljes Képviselő-testülettől, hogy 

akár a kapcsolaton belüli erőszakra kiterjesztve – bár ez szerintem már kicsit kizárja a 

gyermekeket érintő abuzálást, de egyébként egyetértek ezzel a megfogalmazással is –, 

hogy álljunk ki emellett, és induljon el egy hivatalos folyamat, hivatalos kommunikáció 

ebben. 

 

Bakai-Nagy Zita: Igazából Németh Gyöngyvér képviselő asszony már szinte elmondta, 

amit szerettem volna. Egy dolgot: ennek a kezdeményezése Baranyi Krisztina IX. kerületi 

polgármester asszonytól indult el, ő indította el ezt, a védett lakások rendszerének 

kidolgozását. Hozzá csatlakozva szeretnénk ezt a rendszert mi is megvizsgálni, hogy 

tudunk-e csatlakozni, és segíteni a családon belüli, kapcsolaton belüli erőszakon – igazából 

egyetértek a kapcsolaton belüli erőszak használatával, családon belüli erőszak 

használatával – nem szavakon lovagolnék, hanem a tetteket szeretném erősíteni. Ha 

esetlegesen ennek teret tudunk adni, hogy az isztambuli egyezmény ratifikálása is 

mindenkinek felhívja a figyelmét, hogy ez nem történhet meg, de ugyanúgy segítve ezzel 

azt a rendszert – például voltunk most éves értékelésen az Újbudai Humánszolgáltató 

Központnál, ott vannak adatok, hogy Újbudán hány gyermeket ért fizikai, lelki erőszak. 
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Nekem a nullánál nagyobb szám is sok már, tehát én azt gondolom, hogy ezt segíteni kell. 

A védett lakások kidolgozásának az elindítása most kezdődhet el, és kérem a Képviselő-

testületet, hogy támogassa. 

 

Dr. László Imre: További hozzászólás nem lévén a vitát lezárom. Szavazásra teszem fel 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy vizsgálja meg a kerületben a családon belüli erőszak áldozatai 

számára a védett lakások kijelölésének lehetőségét, és erre vonatkozó javaslatát terjessze a 

Képviselő-testület elé. Határidő: 2020. május 31., felelős: dr. László Imre polgármester.” 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

24/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 

kerületben a családon belüli erőszak áldozatai 

számára a védett lakások kijelölésének 

lehetőségét, és erre vonatkozó javaslatát 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2020. május 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

Dr. László Imre: Tehát gyakorlatilag felmérjük azt, hogy a kerületben, Újbudán van-e 

lehetőség arra, hogy védett lakás lehessen ilyen helyzeteknek a megoldására – hát nem 

igazán oldja meg. Annyit még Képviselő úrnak hadd mondjak, hogy csokrot lehetne kötni 

azokból a megnevezésekből, amik már réges-rég nem igazán fejezik ki azt, aminek 

mögötte kell lenni, vagy ami mögötte van. Egyébként valóban igaza van; egy sima 

kapcsolat az nem család, és az sokkalta jobban kifejezi, mert az magába foglalja a családot 

is. 

 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 10./ PONTJA: Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv 

módosítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 

Dr. László Imre: Kérdés ezzel kapcsolatosan van-e? Nincsen, akkor megnyitom a vitát. 

 

Jankó István: Mint ahogy a napirendi vita előtt is jeleztem, hogy szerintem ez egy 

politikai indíttatású előterjesztés, bizottsági ülésen is fölvetettem azt, hogy 

Magyarországon van 3500 iskola, ebből körülbelül 60 iskolában gyűjtöttek aláírást vagy 

tiltakoztak, kivitték a gyerekeket fotózkodni – bár ha ezt mi tettük volna, biztos már akkor 

egész Strassbourgig mentek volna. De itt nem számított, hogy gyerekekkel tiltakoztatnak. 

Ez is egy politikai dolog. A másik, hogy saját bőrömön éreztem, és azért tartom 

veszélyesnek ezeket a dolgokat, amikor azt hiszem, Széll Bernadett egy pár nappal ezelőtt 

azt hazudta a médiában, és ezt konkrétan tudom, mert én is benne vagyok ebben, hogy az 

iskolaérettségi vizsgálatok során fölmerült az, hogy a vizsgálatokat a szülők nem 

ismerhetik meg. Ez egy hatalmas nagy hazugság volt, és nem zavart senkit, hogy ez nem 

így van. Egy szülő ugyanúgy megismerheti a saját gyerekeinek a képességeit. És azért 

tartom veszélyesnek az ilyen állásfoglalásokat, mert az nem tükrözi a többséget. Ez 

szerintem egy kisebbségnek a véleménye, 3440 iskola nem tiltakozik ez ellen. Most 

szakmai vitákba ne menjünk bele, hogy ez jó vagy nem jó, nyilván nem egy ember írta, ez 

többéves folyamat, 2018-tól, ezt nem két hónap alatt írták. Én azon nem vitatkozom, hogy 

vannak benne olyan dolgok, amik sértik egyes tanárok érdekeit, itt gondolok a 

természettudományos tantárgyakat tanítókra, de nem látom, hogy tiltakoznának a 

tornatanárok vagy a fizikatanárok, vagy a nem tudom, milyen tanárok. Tehát én ezt 

szerettem volna jelezni. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Akkor testnevelő. Én azt szerettem volna jelezni, hogy az ilyenfajta előterjesztéssel itt az 

Önkormányzatban talán nekünk nem kéne foglalkozni. 

 

Dr. László Imre: Képviselő úr, szeretném megkérdezni Öntől: amire én emlékszem, Széll 

Bernadett, televízió, tehát nem négyszemközti beszélgetés – nem az iskolaérettséggel 

kapcsolatos vizsgálatról volt szó? Nem a NAT-ról volt szó, de itt a NAT-ról van szó. Itt az 

iskolaérettséggel kapcsolatosan azt nyilatkozta, hogy nem ismerheti meg a szülő. Ugyanaz 

az interjú egyébként, megkérdezték a másik oldalt, közölték, hogy minden további nélkül 

az érintett szülő megismerheti ezt az eredményt.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Jó, én csak tisztázni akartam, mert ugye, a NAT-ról beszélünk, és ez nem egészen az a 

téma.  
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Jankó István: Polgármester úr félreértette a szavaimat. Én csak egy példát hoztam, hogy 

milyen veszélyes, amikor politikusok nyilatkoznak olyanról, amiről fogalmuk nincs, vagy 

csak a szájukba adják, és nem néznek utána dolgoknak. Én ezt szerettem volna, tehát ez is 

egy olyan dolog volt, ami az iskolához kötődik, illetve a gyerekekhez. Tehát azért 

veszélyes ezekkel manipulálni.  

 

Bakai-Nagy Zita: Már a napirend vitájában is elhangzott, hogy képviselő úr szeretné ezt 

levetetni a napirendről. Ott dr. Bács Márton képviselő úr elmondta, hogy igazából a mi 

kerületi gyerekeinkről is szó van, tehát ezért fontos az, hogy kifejtse álláspontját Újbuda 

Képviselő-testülete is ezzel a NAT-tal szemben. Azt azért szeretném hangsúlyozni, ugye, 

azt mondja, hogy nagyon kevesen álltak ki. Azért körülbelül 180 fő egyetemi oktató az, aki 

kiállt a Nemzeti Alaptanterv ellen, és ők azért, mert a széles körű társadalmi egyeztetést 

hiányolták. Ebbe a létszámba beletartozik minden állami egyetem majdnem minden 

irodalomoktatója. A középiskolák közül olyan középiskolák tiltakoznak a bevezetett NAT 

ellen, akik a listák elején vannak, tehát a legjobb iskolák elején vannak. Én azt hiszem, 

hogy azért ez egy elég releváns szám. És én nem tudom, lehet, hogy nem olvastam eléggé 

alaposan, de egyet sem láttam például, akik kiálltak a NAT mellett, hogy azt mondják, 

hogy ez nagyon jó lesz nekünk. Lehet, hogy nem olvastam mindent, de kérem, akkor Jankó 

István képviselő úr, ha olvasott ilyet, akkor mondja el nekünk. És ezért is fontos, hogy a 

Képviselő-testület ezt az előterjesztést elfogadja, amiben felkérjük a Polgármestert, hogy 

juttassuk el Kövér Lászlónk és dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszternek is, hogy 

egy széles körű társadalmi egyeztetésen és közmegegyezésen alapuljon a NAT, nem pedig 

máson. 

 

Dr. Molnár László: Hogy mennyire nem beszéltünk össze Jankó István 

képviselőtársammal, mi sem bizonyítja jobban, hogy simán letornatanározott, miközben 

mindnyájan tudjuk, hogy testnevelőtanárok vagyunk igazából. Ugyanakkor itt ülünk a 

teremben, és talán egyébként hármunknak van pedagógiai diplomája, hogyha jól 

számolom, és a NAT-ról kezdünk el vitatkozni, ami önmagában szórakoztató szerintem. 

Szórakoztató ez, különösen azért is, hiszen mint a költségvetés vitájában is Alpolgármester 

asszonytól elhangzott, az iskolák fenntartása és működtetése egyébként nem az 

Önkormányzat feladata, viszont abba meg bele akarunk szólni, hogy egyébként mit is 

tanítanak. Tehát én azt gondolom, hogy lehet erről vitatkozni, biztos vannak benne olyan 

pontok – és ebben egyetértek Jankó István képviselő úrral –, amiről akár még 

vitatkozhatnánk is, de az úgy nem működik, hogy egyszer fölveszem a kalapot, és akkor ez 

politika, egyszer fölveszem, és akkor ez a mi feladatunk, egyébként meg nem a mi 

feladatunk. Úgyhogy itt egy kicsit nagyobb következetességet szeretnék kérni Önöktől. 

Egyébként utánaolvastam egy-két dolognak, nagyon szívesen átküldöm a 

Történelemtanárok Egyletének egyébként az állásfoglalását, ami egyébként a NAT mellett 

van. És a 24.hu, ami nem vádolható meg jobboldali elfogultsággal, megszólaltatta Totyik 

Tamás urat, aki a Pedagógus Szakszervezetnek az alelnöke, és a következőt mondja: „A 

PSZ alelnöke, aki felhívta a figyelmemet arra, hogy a NAT önmagában még nem mutat 

meg semmit. Az oktatást valójában a kerettantervek határozzák majd meg, hiszen ezek 

tisztázzák, mekkora mozgástér áll az iskolák rendelkezésére.” Egy pedagógus pontosan 

tudja, hogy a kerettanterv az önmagában nem áll meg, ahhoz a helyi kerettantervek 
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kellenek, és utána a helyi tantervek kellenek, és utána majd azt fogja az adott pedagógus 

lebontani az iskolájában. Azon már lehetne vitatkozni, hogy egyébként megfelelő-e az idő, 

tudunk-e segíteni az iskoláknak. Hogyha egy kicsit is az Önkormányzat abban 

gondolkodna, hogy egyébként miként tud az iskoláknak segíteni, akkor szerintem abban 

tudna, hogy mondjuk anyagi forrásokat allokálnának oda, hogy a különböző szakértők 

segítsenek a helyi tanterveket kidolgozni, hiszen ez az iskoláknak plusz feladatot jelent, 

ehhez ők kevésbé értenek szakmailag, hiszen egy tanmenetet nem tud, legalábbis nagyon 

nehéz megírni egy gyakorló pedagógusnak. És azt gondolom, hogy sok olyan 

műhelymunkával, szakmai konferenciával nyújthatnánk segítséget a kerületi iskoláknak, 

ami esetleg a megoldás felé vezetné. Az, hogy írunk egy levelet Kövér László házelnök 

úrnak, az semmiképpen nem a megoldás felé fogja terelni ezt az ügyet, hanem ez színtiszta 

politikát csinál belőle. Ha én pedagógus lennék, én megmondom őszintén … 

 

(Megszólal a hozzászólási idő végét jelző gong.) 

 

– összevonom a két hozzászólási időmet – megmondom őszintén, felháborodnék, nem is 

azért, merthogy a NAT jó-e vagy nem jó, hanem egész egyszerűen Önök a pedagógus 

szakmát politikai játszmává teszik, és pontosan ez az, ami az elmúlt 30-40-50 évben 

egyébként soha nem segített az oktatásnak, amikor elkezdtek vele politikát játszani. 

Hogyha azt játsszuk, hogy levelet írogatunk, hogy vonják vissza a NAT-ot úgy, hogy 

egyébként meg sem kérdezzük a kerületi pedagógusokat, hogy mi a véleményük a NAT-

ról, az szerintem finoman szólva súlytalanná teszi ezt a kérdést. Nem tettem föl 

kérdéskörben, mert pontosan tudom a választ: nem kérdezték meg a helyi pedagógusokat, 

nem kérdezték meg a helyi intézményvezetőket, nem kérdezték meg a helyi szakmai 

műhelyeknek a véleményét. Én még abban sem vagyok biztos, hogy az Újbudai 

Pedagógiai Intézetet, ami egyébként egy önkormányzati fenntartású intézmény, egyébként 

megkérdezték-e, hogy mi a véleményük a NAT-ról. Hogyha ezek a vélemények 

összegezve lennének, strukturáltan felépítve, akkor azt is el tudnám fogadni, hogy 

bármilyen ilyen típusú határozatot elfogadjunk, de így, a levegőben, ez teljesen 

értelmetlen.  

 

Görög András: Nem akartam hozzászólni, de ha már meg lettem szólítva, mint a 

harmadik tanári diplomával rendelkező, akkor egy pár szót hadd tegyek hozzá. Biztos 

akkor, amikor gyakorló pedagógusok voltunk, vagy én már viszonylag kevésbé veszek 

részt a közoktatásban, de amikor az első nagy NAT be lett vezetve, akkor rengeteg 

egyeztetés, fórum, megbeszélés, tanácskozás és konferencia volt a NAT bevezetése előtt, 

rengeteg társadalmi egyeztetésen ment keresztül, és ebben mint kvázi ilyen 

véleményalkotó gyakorlatilag az összes pedagógus részt vehetett és elmondhatta a 

véleményét, és különböző szervezetek le is tudták adni ezt írásban. Utána pedig mind a 

kerettantervek, mind a helyi tantervek kidolgozásában egyébként – én is mondjuk az 

informatika területén – aktívan részt vettünk. A legnagyobb baj, hogy a mai, a most 

elfogadott NAT-ban ez a rész egyébként elmaradt, tehát ezek az egyeztetési folyamatok a 

készítés során nagy mértékben elmaradtak. Az, hogy ki támogatja, meg ki nem, és valóban, 

ha most leegyszerűsítjük a számokat, hogy ennyi iskola ellene volt, és ennyi pedig nem 

volt ellene, sajnos, ez valóban így van, de amikor elkezdtem beszélgetni – azért még elég 
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sokat mozgok pedagóguskörökben –a legnagyobb baj az, hogy a pedagógusok egy jó része 

egyébként nem ismeri a leendő NAT-ot, mert a leterheltségük mellett egyébként nem volt 

arra idejük és nem volt információjuk arról, hogy mit is tartalmaz ez a NAT. És mihelyt 

egyébként elkezdik egy kicsit tüzetesebben átnézni, és mindenki a saját szakterületén, 

akkor elkezdenek előjönni a problémák. De hogy ezt már régen is mondtuk, hogy nem így 

kéne stb. Tehát gyakorlatilag olyan ismerethiány van a pedagógusokban, hogy kvázi azért 

nem tiltakozik a nagy részük, mert egyébként még nem ismerik. Én se gondolom, hogy 

minden NAT-nál nekünk politikai állásfoglalást kell tenni, de ilyen szempontból 

támogatom ezt az előterjesztést.  

 

Bedő Dávid: Ha már következetességről beszélünk, akkor én felhívnám az Önök tisztelt 

figyelmét, hogy most azt mondják, hogy nem kéne politikai kérdéseket behozni, de azért az 

elmúlt években láthattuk, hogy nem egy országos politikai kérdést hoztak be, akár, ha a 

menekültkérdésre gondolunk, vagy a kvóta-népszavazásra, az is itt volt a Testületben. 

Szóval enyhén szólva hipokrita dolognak tartom, hogy azt mondják, hogy most meg ne 

jöjjön be egy ilyen országos vonatkozású dolog. Ráadásul pont úgy, hogy ahogy azt az 

elején is elmondta Alpolgármester asszony, itt valóban érintettek a kerületi iskolák és a 

kerületi tanárok is. 

 

Dr. László Imre: Nincs jelentkező, a vitát bezárom. Kérem képviselőtársaimat, hogy 

szavazzanak. Utolsó pillanatban Szabó László képviselő úr ügyrendben jelentkezett. 

 

Szabó László: Szeretnék a határozattal kapcsolatban név szerinti szavazást kérni, és 

szeretném kérni, hogy a szavazati jegyzék legyen elválaszthatatlan része a határozatnak. 

 

Dr. László Imre: Azonnal fölteszem szavazásra a javaslatát, csak azt nézik meg, én úgy 

emlékszem rá, hogy egyszerű szótöbbség van. Jegyző asszony szerint minősített 

szótöbbség szükséges hozzá. Mindjárt az SZMSZ-t megnézzük.  

 

(Mikrofon nélküli beszélgetés.) 

 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna: Köszönöm a türelmet, már régen volt ilyen, hogy név 

szerinti szavazás, és akkor gyorsan megnéztük a jogszabályokat. Az SZMSZ 58. §-a 

rendelkezik erről. Valóban egyszerű szótöbbséggel lehet elrendelni a név szerinti 

szavazást, azonban a (2) bekezdés arról is szól, hogy csak azokban az ügyekben, amelyben 

a Képviselő-testület minősített szótöbbségű döntése szükséges. Ebben a kérdésben meg 

egyszerű szótöbbségű lesz a döntés, tehát nem lehet név szerinti szavazást szavaztatni és 

elrendelni. 

 

Dr. László Imre: Akkor visszatérünk a kiindulási pontra. Szavazásra teszem fel az 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete határozott, hogy az újbudai oktatási 

intézmények pedagógusai és tanulói, valamint a jelenleg is sok szakmai kritikával illetett 

oktatási rendszer fejlesztése érdekében kezdeményezi, hogy a kihirdetett új Nemzeti 

Alaptanterv jelenlegi formájában ne lépjen hatályba 2020 szeptemberétől, hanem annak 
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átalakítása és bevezetése felelős, további széleskörű szakmai és társadalmi egyeztetésen és 

közmegegyezésen alapuljon; Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület ezen 

határozatát juttassa el Kövér Lászlónak, Magyarország Országgyűlése elnökének, valamint 

dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszternek. Határidő: 2020. március 6., felelős: dr. 

László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül elfogadta a javaslatot. 

 

25/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

15 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

újbudai oktatási intézmények pedagógusai és 

tanulói, valamint a jelenleg is sok szakmai 

kritikával illetett oktatási rendszer fejlesztése 

érdekében kezdeményezi, hogy a kihirdetett új 

Nemzeti Alaptanterv jelenlegi formájában ne 

lépjen hatályba 2020 szeptemberétől, hanem 

annak átalakítása és bevezetése felelős, 

további széleskörű szakmai és társadalmi 

egyeztetésen és közmegegyezésen alapuljon; 

Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-

testület ezen határozatát juttassa el Kövér 

Lászlónak, Magyarország Országgyűlése 

elnökének, valamint dr. Kásler Miklós emberi 

erőforrás miniszternek. 

 

Határidő: 2020. március 6.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő 

közterület átnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

Dr. László Imre: Gyorsított eljárásban tárgyaljuk, megnyitom a vitát.  

 

Görög András: Tegnap a bizottsági ülésen tárgyaltuk ezt, és valóban egyhangú szavazattal 

átment minden határozati javaslat, viszont közben érkezett egy észrevétel a Balogh 
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Tihamér lejtő átnevezésével kapcsolatban, amit a helyi lakók jeleztek. Az előterjesztés 

szerint Balogh lejtőnek hívják a lejtőt, és a feltételezés szerint Balogh Tihamérról nevezték 

el, de mint kiderült, Balogh Jenőről nevezték el, aki egy teljesen más kategória ebből a 

szempontból. Amíg tisztázzuk ezt, hogy kiről nevezünk el és kiről nem, akkor kérem, hogy 

a Balogh lejtő átnevezését, ezt a határozatot ne szavazzuk meg. A többivel egyetértünk, de 

erről ne szavazzunk. 

 

Dr. László Imre: További hozzászóló nem lévén a vitát lezárom. Kérdezem 

képviselőtársaimat, hogy csomagban szavazhatunk-e erről, figyelembe véve Görög András 

kérését? Tehát négy határozati javaslatról kell szavazni, ezt a határozatot kivennénk, amit 

Görög András úr javasolt, hiszen itt egy félreértésről van szó, és azért ne kövessünk el 

olyan hibát, amit utána nagyon meg kell bánni. Tehát ennek a kivételével a másik négyet 

csomagban szavazhatjuk-e?  

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti első, harmadik, 

negyedik és ötödik határozati javaslatot egyben a következők szerint: „Budapest Főváros 

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

a) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (1663/11) és a (1659) helyrajzi 

számú közterületeket Kányakapu közre. Határidő: 2020. március 15., felelős: dr. László 

Imre polgármester; 

b) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (256/7), (1215/2) és 256/5 

helyrajzi számú közterületek egyes részeit Kamaraerdei közre. Határidő: 2020. március 

15., felelős: dr. László Imre polgármester; 

c) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (4492/2) helyrajzi számú 

közterület tűzoltóság előtti zöldterületét Tűzoltók terére. Határidő: 2020. március 15., 

felelős: dr. László Imre polgármester; 

d) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el az (5342/2) helyrajzi számú 

közterületet Papp László sétánynak. Határidő: 2020. március 15., felelős: dr. László Imre 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

26/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy  

 

a) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a (1663/11) és a (1659) helyrajzi 

számú közterületeket Kányakapu közre. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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b) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a (256/7), (1215/2) és 256/5 

helyrajzi számú közterületek egyes részeit 

Kamaraerdei közre. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

c) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a (4492/2) helyrajzi számú 

közterület tűzoltóság előtti zöldterületét 

Tűzoltók terére. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

d) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el az (5342/2) helyrajzi számú 

közterületet Papp László sétánynak. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: Állásfoglalás az óvodák önkormányzati 

fenntartása mellett 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester és 

Orosz Anna alpolgármester  

 

 

Dr. László Imre: Ezzel kapcsolatban már a fölvezetésben is hangzott el bizonyos 

észrevétel, én is elmondtam, hogy a Budapesti Önkormányzati Szövetség milyen 

állásfoglalást képviselt és írt alá a polgármesterekkel. Úgyhogy kérdezem Orosz Anna 

alpolgármester asszonyt, hogy kívánja-e fölvezetni ezt a napirendi pontot?  

 

Orosz Anna: Nagyon röviden csak, mert szerintem erről már sokat beszéltünk. Az 

előterjesztés összesen arról szól, hogy az Önkormányzat kinyilvánítja az álláspontját azzal 

kapcsolatban, hogy az óvodák fenntartása az önkormányzatoknál van jó kézben, és felkéri 

az emberi erőforrások miniszterét arra, hogy cáfolja meg azt a most már nem először lábra 

kelt pletykát, híresztelést, hogy az óvodákat is, hasonlóan az iskolákhoz, állami 

fenntartásba vonnák. Kérem, hogy támogassák ezt az előterjesztést. 
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Jankó István: Egy kérdésem lenne, hogy akár az Önkormányzat, vagy akár Ön, 

Polgármester úr vagy Alpolgármester asszony fordult-e levélben az EMMI-hez ez ügyben, 

hogy megkérdezzék, vannak-e ilyen tervek az óvodákkal? 

 

Dr. László Imre: Nem. Ez gyakorlatilag, és akkor mondhatom, hogy a huszonhárom 

kerületi polgármesterből huszonkettőnek föl lehet tenni ezt a kérdést, akik aláírták ezt az 

állásfoglalást, hiszen hivatalosan is fölröppentek ezek a hírek, tudjuk, hogy ami fölröppen, 

nem feltétlenül biztos, hogy tényanyag. Ezt utólag úgy szokták elmondani, hogy 

munkaanyag szivárgott ki, és hát, ugye, ez mennyire nem kellemes. De a lényeg az 

egészben az, hogy mindenképpen jeleztük akkor ezt, mintegy jelzésértékűnek kell venni, 

hogy mi jobb helyzetben látjuk az önkormányzatoknál az óvodáknak a működtetését.  

 

Orosz Anna: Szerintem nem kell külön kérvényt benyújtani az emberi erőforrások 

miniszterének, hogy eloszlassa azokat a félelmeket, hogy az önkor… az óvodákat – most 

már lassan az önkormányzatokról beszélek, de azokat nem akarják, remélem, de lehet, 

hogy lassan oda is el fogunk jutni egyszer –, szóval szerintem nem kell külön kérvényt 

benyújtani az emberi erőforrások miniszterének, hogyha ő valóban a gyerekek és a szülők 

érdekeit védi, annak érdekében, hogy eloszlassa ezeket a félelmeket. Egyébként pedig nem 

egy, nem két sajtóorgánum fordult már a Minisztériumhoz ebben a kérdésben, és nem 

kaptak sajnos választ. 

 

Dr. László Imre: További kérdés nem lévén a vitát nyitom meg. 

 

Jankó István: Én nem azzal vitatkozom, én azzal teljesen egyetértek, hogy a legjobb 

kezekben az Önkormányzatnál vannak az óvodák, hiszen magam is ott tanítok. Tehát én 

ezzel nem vitatkozom. Én azzal vitatkozom, ezzel a mondattal, hogy a felreppent pletykák 

és szóbeszédekre építünk egy határozatot. Én ezzel vitatkozom. Szerintem ez nem helyes. 

Majd ha megjelenik hivatalosan is az, hogy a Kormánynak van ilyen szándéka, és erről 

valamilyen határozatot hoz, szerintem akkor van ideje ennek a napirendi pontnak. Ez az 

egy, amivel vitatkozom. Azzal nem vitatkozom, hogy itt nincs jó helye, persze, hogy jó 

helye van.  

 

Dr. László Imre: Értem. Én viszont ezzel vitatkozom. Amikor a Kormány képviselői 

részéről nyilvánosan merül föl ennek a lehetősége, akkor ezt komolyan kell venni. Még 

akkor is, hogyha ez egy föltételezett, egy elképzelt, de még nem döntésre került elképzelés. 

Akkor, hogyha már eldöntötték, akkor mozoghatunk, az legfeljebb testnevelésnek lesz jó, 

de gyakorlatilag az, hogy érdemben tudjuk befolyásolni azt a döntést, ami megszületett, 

arról már lekéstünk.  

 

Bedő Dávid: Egyetértve Polgármester úrral, itt azért az elmúlt 10 évben azért nem egyszer 

történt meg az, hogy felröppentek hasonló pletykák, szivárogtak szándékosan vagy nem 

annyira szándékosan, és aztán pedig ezek meg is valósultak. Egyetértek azzal, hogy ezt 

meg kell előznünk, ki kell állnunk, és közösen azt kell mondanunk, hogy az óvodáknak az 

önkormányzatoknál kell maradnia. Egy nagyon egyszerű kérdést kell eldöntenie a 
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Testületnek, hogy támogatják-e a további központosítását a Kormánynak, vagy maradjon-e 

valamilyen fennhatósága az önkormányzatoknak. Nagyon örülök annak, hogy Képviselő úr 

azt mondta, hogy támogatja, hogy az óvodák maradjanak itt, reméljük, hogy ez a teljes 

frakciójukra igaz. Azt sajnálom, hogy annak idején, amikor az iskolákkal és a kórházi 

intézményekkel csinálták ezt, akkor nem voltak ennyire hangosak. 

 

Orosz Anna: Csak annyit szerettem volna hozzátenni ehhez, hogy azért a 

Minisztériumnak van egy sajtóosztálya, és egy sajtóközleményt összerakni kevesebb idő, 

mint amennyit mi ezzel a vitával eddig eltöltöttünk. Úgyhogy ez az előterjesztés semmi 

másról nem szól, mint arról, hogy a XI. Kerület Újbuda Önkormányzata szerint az 

óvodáknak továbbra is az önkormányzatoknál van a helye, és felkérjük a Minisztériumot 

arra, hogy cáfolja meg a pletykákat, hogy nyugalomban folyhasson tovább az óvodai 

nevelés az ország összes településén.  

 

Dr. Molnár László: Apró kiegészítés, tudom, hogy mire gondolt, és nem akarok a 

szavakon lovagolni, csak Bedő Dávid képviselő úrnak jelzem, hogy kórházi intézménye 

sose volt az Önkormányzatnak, tehát hogy arról nem nagyon tudtunk lemondani, mert nem 

volt. Azt hiszem, a teremben itt kevesen ülnek, és elnézést kérek azért, hogyha ezt így 

mondom, talán Görög András képviselő úr és Hintsch György képviselő úr még 

emlékeznek, csak azért, mert akkor ők itt voltak még: én voltam az, aki számos óvodai 

fórumon voltam kénytelen az Önkormányzatot képviselni az önkormányzati döntések 

miatt, hogy egyébként az óvodai ellátást azt egyébként miként kívánjuk átalakítani. 

Elmondhatom, hogy az abban megszerzett tapasztalataim alapján azt kell mondjam, hogy 

sajnos a szülők jelentős része, mondhatjuk azt, hogy a nyolcvan százaléka egyébként nem 

racionálisan gondolkodik, hanem abszolút érzelmi alapon közelíti meg az óvodákat. És 

éppen ezért borzasztó veszélyes bármilyen rémhírnek, bármilyen pletykának a fölerősítése. 

Én azt gondolom, hogyha Önök hallottak is ilyen pletykát, nem tudom, Polgármester úr, 

hogy ki volt az a kormányzati tag, aki ilyet mondott, én speciel nem hallottam, de hogyha 

volt ilyen kormánytag, akkor egyébként én kíváncsian várom, hogy Polgármester úr 

átküldje ezeket a nyilatkozatokat, hogy ezeket hol olvasták. Hogyha ez valamilyen 

sajtótermékben megjelent, mint hír, azért azt nagyon erősen csak pletykaként tudom 

értelmezni. Teljesen egyetértek Jankó István képviselő úrral: azért sok mindenben nem 

értünk egyet, de hogy a mindenkori önkormányzat nagyon komoly erőfeszítéseket tett az 

óvodákért, abban talán egyetértünk, és ez mondhatjuk, hogy az elmúlt 30 évnek a 

tapasztalata, hogy az Önkormányzat azért mindent elkövetett az óvodákban dolgozókért, az 

óvodai infrastruktúráért és a szülőkért. Én azt gondolom, hogy mindenki, aki ezzel a tűzzel 

játszik, nagyon veszélyes játékot játszik, és nagyon szépen kérem Önöket, a testületi ülés 

előtt föltettem egy kérdést Polgármester úrnak, és Polgármester úr részben azt válaszolta 

rá, hogy nem híve a politikai hisztériakeltés semmilyen formájának, és nem szeretne ehhez 

asszisztálni. Én azt gondolom, hogy ez egy politikai hisztériakeltés, és én nagyon örülnék, 

és nagyon tiszteletben tartanám, hogyha Polgármester úr betartaná az ebbéli szándékát, és 

az ilyen típusú politikai hisztériakeltéseknek egyébként nem adnánk teret itt az 

Önkormányzatnál.  
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Dr. László Imre: Hadd válaszoljak annyival, hogy van egy mondat, ami borzasztó 

ismerősen cseng vissza a fülembe. „Politikai haszonszerzés céljából” – ugye, ez a téma. 

Hogy ne képviselje. „Az ellenzék politikai haszonszerzés céljából használja” ezt, azt, 

amazt. És óvoda. Képviselő úr, higgye el nekem, utána lehet menni, hogy melyik 

kormánytag volt az, vagy felelős beosztású miniszteriális személy, aki ezt a kijelentést 

tette, de még egyszer mondom: a huszonhárom önkormányzati vezetőből huszonkettő 

aláírta. Ne higgye, hogy mind a huszonkettő naiv ember, akit gyakorlatilag álhírekkel, 

mindenféle dologgal meg lehet vezetni. A másik oldal: hogyha ez fölröppent, és ez benne 

van a köztudatban, most az idegesíti az embereket, hogy mi azt mondjuk, hogy maradjon 

az önkormányzatok kezében, vagy az idegesíti, hogy nem hallja azt, hogy valóban, az 

önkormányzatok megpróbálják, hogyha ez valós – nem biztos, ebben igaza van, ezt nem 

vitatom –, megtenni azokat a szükséges lépéseket, hogy valóban, lehetőség szerint ne 

vegyék ki az önkormányzatok kezéből. Hogy melyik egyébként a hisztériakeltés, melyik 

segíti a hisztériát, és melyik segíti eliminálni esetleg az ilyen szándékokat. 

 

Görög András: Csatlakozom dr. Molnár László képviselő úrhoz: valóban, az elmúlt 

években, és ezt többször elmondtuk, az óvodai területen mi is úgy gondoljuk, hogy pozitív 

irányban mentek a dolgok, legalábbis egy ideig, aztán amikor az óvoda-összevonások 

voltak, az kicsit ennek keresztbe tett, de valóban, az óvodafejlesztésekkel elindult egy 

pozitív irány, és szerintem mindenki úgy gondolja ebben a teremben, hogy ez továbbra is 

az Önkormányzat fenntartása alá kell, hogy tartozzon. Viszont az elmúlt években hány 

mendemonda kapott hírt, és mindenki: „á, úgyse merik megcsinálni, á, ezt se merik 

megcsinálni”. Aztán egy hét múlva alkotmányt módosítottak, törvényt módosítottak, 

elvették az iskolákat, és még sorolhatnám, most nem akarok ebbe belemenni. Egy német 

lelkész mondta a németországi helyzetről még jóval régebben, és most nem akarom az 

egészet végigmondani: „Amikor másokért jöttek, akkor én nem emeltem szót, viszont 

amikor értem jöttek, akkor meg már nem volt, aki szót emeljen.”. Pont inkább azért szól ez 

az előterjesztés, hogy most emeljünk szót, fejtse ki az arra illetékes erről a véleményét, és 

utána tudjunk társadalmi vitát folytatni erről. 

 

Junghausz Rajmund: Lekéstem már minden programomról, úgyhogy gondoltam, akkor 

segítek másoknak is ebben. Alapvetően én Molnár Lászlóval értek száz százalékig egyet. 

Nagyon nehéz ügy volt ez az összevonások kora, amikor összevontunk intézményeket, az 

ezzel kapcsolatos döntések soha nem voltak egyszerűek, és Anna, érdemes lenne 

végigolvasni azokat a lakossági leveleket, szülői észrevételeket, előzetes véleményeket, 

amik egyébként rendre nem igazolódtak be, de olyan típusú félelmeket fogalmaztak meg, 

és ezek ugye, az egymás közötti beszélgetésekben olyan mélyre juttatták az egészet, hogy 

igen nehéz tárgyalássorozat volt. És mi attól tartunk, hogy amikor egy előterjesztésben 

vagy határozati javaslatban az szerepel, hogy a szóbeszédre, a pletykákra, meg majd a 

politikus alpolgármester tájékoztatja majd az óvodavezetőket – nem az intézményekért 

vagy ezért a szakterületért felelős igazgató beszél mondjuk a vezetőkkel, hanem a politikus 

alpolgármester, ezek mind-mind ilyen nehezítő körülmények ahhoz, hogy úgy 

értelmezzük, ahogyan Ti szeretnétek, hogy értelmezzük a dolgot. Mindannyian 

egyetértünk: itt kell, hogy maradjanak az óvodák, nem kérdés, és bár az iskolák is 

maradtak volna. Ennyi csak, és nem nagy vita, meg nem kérdés, csak észrevétel. 
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Dr. László Imre: További jelentkező nem lévén 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 az előterjesztést 

megtárgyalva elfogadja az óvodák önkormányzati fenntartásáról szóló, a határozat 

melléklete szerinti nyilatkozatot. Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot és a 

nyilatkozatot juttassa el a budapesti kerületi önkormányzatok, valamint dr. Kásler Miklós 

emberi erőforrás miniszter, valamint Orosz Anna alpolgármester útján az önkormányzati 

fenntartású óvodák részére. Határidő: 2020. március 1., Felelős: dr. László Imre 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 19 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

27/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy az 

előterjesztést megtárgyalva elfogadja az 

óvodák önkormányzati fenntartásáról szóló, a 

határozat melléklete szerinti nyilatkozatot. 

Felkéri a Polgármestert, hogy a határozatot és 

a nyilatkozatot juttassa el a budapesti kerületi 

önkormányzatok, valamint dr. Kásler Miklós 

emberi erőforrás miniszter, valamint Orosz 

Anna alpolgármester útján az önkormányzati 

fenntartású óvodák részére. 

 

Határidő: 2020. március 1.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: Óvodák 5 éves továbbképzési programjának 

fenntartói elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

 

Dr. László Imre: Gyorsított eljárásban kerül megtárgyalásra. Hozzászóló 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 kerületi önkormányzati fenntartásban működő óvodák (Albertfalvai Óvoda, Dél-
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Kelenföldi Óvoda, Észak-Kelenföldi Óvoda, Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, 

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező, Lágymányosi Óvoda, 

Sasadi Óvoda és Szentimrevárosi Óvoda) 2021. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-éig 

hatályos továbbképzési programját elfogadja. A fenntartó a továbbképzési programokban 

megjelenő Érzékenyítő program és Biztonságos közlekedési programhoz kötődő képzések 

díjához szükséges anyagi fedezetet az adott év költségvetésében biztosítja. Felkéri a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. február 28., felelős:  

dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

28/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

kerületi önkormányzati fenntartásban működő 

óvodák (Albertfalvai Óvoda, Dél-Kelenföldi 

Óvoda, Észak-Kelenföldi Óvoda, Gazdagréti 

Óvoda Kindergarten in Gazdagrét, 

Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda Kindergarten in 

Kelenvölgy-Őrmező, Lágymányosi Óvoda, 

Sasadi Óvoda és Szentimrevárosi Óvoda) 

2021. szeptember 1-jétől 2026. augusztus 31-

éig hatályos továbbképzési programját 

elfogadja. 

A fenntartó a továbbképzési programokban 

megjelenő Érzékenyítő program és 

Biztonságos közlekedési programhoz kötődő 

képzések díjához szükséges anyagi fedezetet 

az adott év költségvetésében biztosítja.   

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 14./ PONTJA: Nemzeti ovisport program megvalósulása 

Újbudán 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
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Dr. László Imre: Ugyancsak gyorsított eljárásban kerül megtárgyalásra. Megnyitom a 

vitát. Ahogy képviselőtársaim láthatják, öt határozati javaslatról van szó. Kérdezem, hogy 

csomagban megszavazhatjuk-e? Igen, köszönöm szépen. Szeretném tájékoztatni a testületi 

ülést, hogy az előterjesztői módosító javaslat figyelembevételével szavaznánk erről a 

napirendi pontról. 

Hozzászóló nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti öt határozati 

javaslatot egyben az előterjesztés szerint, az előterjesztői módosítással a következők 

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

határozott, hogy  

a) támogatja és az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja az 

Alapítvány kizárólagos rendelkezési körébe tartozó Nemzeti Ovi-Sport Programot. 

Határidő: 2020. február 28., felelős: dr. László Imre polgármester; 

b) az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány rendelkezésére bocsátja a kijelölt Dél-Kelenföldi 

Óvoda Újbudai Lurkó Óvoda telephely (1119 Budapest, Bornemissza utca 21.) pontos 

címét, helyrajzi számát, valamint a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, és 

gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy a pályakialakítás nem építési engedély 

köteles. Határidő: 2020. február 28., felelős: dr. László Imre polgármester; 

c) a „Nemzeti Ovi-Sport Programra” benyújtott pályázat megnyerése esetén engedélyezi 

Újbuda címerének megjelenítését az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány honlapján. 

Határidő: 2020. február 28., felelős: dr. László Imre polgármester;  

d) az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-t megbízza a „Nemzeti Ovi-Sport Program” című 

pályázat benyújtásával, továbbá sikeres pályázat esetén felkéri, hogy 60 napon belül 

kössön támogatási szerződést az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal és biztosítsa a 

megvalósításhoz szükséges önrész összegét bruttó 4,5 M Ft-ot. Határidő: 2020. február 28., 

felelős: dr. László Imre polgármester;  

e) az Önkormányzat vállalja az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-n keresztül a Dél-

Kelenföldi Óvoda Újbudai Lurkó Óvoda telephelyén lévő pálya és eszközkészlet – az Ovi-

Sport Közhasznú Alapítvány Programjának megfelelően történő – használatát, fenntartását 

és karbantartását a használatbavétel napjától számított 15 évig. Határidő: 2020. február 28., 

felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

29/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy  

 

a) támogatja és az Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja 
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az Alapítvány kizárólagos rendelkezési 

körébe tartozó Nemzeti Ovi-Sport Programot. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

b)  az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 

rendelkezésére bocsátja a kijelölt Dél-

Kelenföldi Óvoda Újbudai Lurkó Óvoda 

telephely (1119 Budapest, Bornemissza utca 

21.) pontos címét, helyrajzi számát, valamint 

a földhivatali nyilvántartási lap másolatát, és 

gondoskodik az igazolás beszerzéséről, hogy 

a pályakialakítás nem építési engedély 

köteles. 

               

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester   

 

c) a „Nemzeti Ovi-Sport Programra” benyújtott 

pályázat megnyerése esetén engedélyezi 

Újbuda címerének megjelenítését az Ovi-

Sport Közhasznú Alapítvány honlapján. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

d) az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-t 

megbízza a „Nemzeti Ovi-Sport Program” 

című pályázat benyújtásával, továbbá sikeres 

pályázat esetén felkéri, hogy 60 napon belül 

kössön támogatási szerződést az Ovi-Sport 

Közhasznú Alapítvánnyal és biztosítsa a 

megvalósításhoz szükséges önrész összegét 

bruttó 4,5 M Ft-ot. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

e) az Önkormányzat vállalja az Újbuda 

Sportjáért Nonprofit Kft.-n keresztül a Dél-

Kelenföldi Óvoda Újbudai Lurkó Óvoda 

telephelyén lévő pálya és eszközkészlet – az 

Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány 

Programjának megfelelően történő - 
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használatát, fenntartását és karbantartását a 

használatbavétel napjától számított 15 évig. 

  

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 15./ PONTJA: Tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez 

kapcsolódó TAO támogatás igényléséhez 

 

 15.1. Az Emericus Sportegyesület sport-

fejlesztéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgár-

mester 

 

 15.2. A Játszva, Sportolva Megelőzni 

Alapítvány sportfejlesztési programjához 

tulajdonosi hozzájárulás  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgár-

mester 

 

 

Dr. László Imre: Gyorsított eljárásban kerül megtárgyalásra. Megnyitom a vitát. 

Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a napirendi pont 15.1. alpontjának 

előterjesztés szerinti határozati javaslatát a Gazdasági Bizottság kiegészítésével egyben a 

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

testülete úgy határozott, hogy a határozat mellékletét képező nyilatkozat aláírásával 

tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Budapest XI., Köbölkút utca 27-29. szám 

alatti 4914/2 hrsz.-ú, korlátozottan forgalomképes ingatlanra a társasági adóról és az 

osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény szerinti támogatás felhasználásával 2020. 

évben az Emericus Sportegyesület beruházásában létesülő sportfejlesztési beruházás 

adókedvezményének mértékééig az ingatlan-nyilvántartásba a Magyar Állam javára 15 év 

időtartamra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a beruházás üzembe helyezését követő 30 

napon belül. Felhatalmazza az ingatlan vagyonkezelője, a Dél-Budai Tankerületi Központ 

igazgatóját, hogy a Földhivatalnál a jelzálog bejegyeztetése ügyében – a beruházás üzembe 

helyezését követő 30 napon belül – eljárjon. Határidő: 2020. február 27., felelős: dr. László 

Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 19 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 
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30/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

határozat mellékletét képező nyilatkozat 

aláírásával tulajdonosi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Budapest XI., Köbölkút utca 

27-29. szám alatti 4914/2 hrsz.-ú, 

korlátozottan forgalomképes ingatlanra a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény szerinti támogatás 

felhasználásával 2020. évben az Emericus 

Sportegyesület beruházásában létesülő 

sportfejlesztési beruházás 

adókedvezményének mértékééig az ingatlan-

nyilvántartásba a Magyar Állam javára 15 év 

időtartamra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a 

beruházás üzembe helyezését követő 30 

napon belül. Felhatalmazza az ingatlan 

vagyonkezelője, a Dél-Budai Tankerületi 

Központ igazgatóját, hogy a Földhivatalnál a 

jelzálog bejegyeztetése ügyében – a beruházás 

üzembe helyezését követő 30 napon belül – 

eljárjon. 

 

Határidő: 2020. február 27.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel a napirendi pont 5.2. alpontjának előterjesztés 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy tulajdonosi hozzájárulását adja 

- a Budapest XI., Kondorosi út 14. szám alatti, 43166/3 hrsz.-ú, 

- a Budapest XI., Hauszmann A. utca 5. szám alatti, 3972 hrsz.-ú, 

- a Budapest XI., Kánai út 2. szám alatti, 314/24 hrsz.-ú és 

- a Budapest, 1118 Törökugrató utca 15. szám alatti, 1918/24 hrsz.-ú 

korlátozottan forgalomképes ingatlanokon a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény szerinti támogatás felhasználásával a 2020. és 2021. évben 

létesülő beruházásokhoz és az ingatlanok 15 évi sportcélú hasznosításához. Határidő: 2020. 

február 27., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

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

javaslatot. 
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31/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

tulajdonosi hozzájárulását adja 

- a Budapest XI., Kondorosi út 14. szám alatti, 

43166/3 hrsz.-ú, 

- a Budapest XI., Hauszmann A. utca 5. szám 

alatti, 3972 hrsz.-ú, 

- a Budapest XI., Kánai út 2. szám alatti, 

314/24 hrsz.-ú és 

- a Budapest, 1118 Törökugrató utca 15. szám 

alatti, 1918/24 hrsz.-ú 

korlátozottan forgalomképes ingatlanokon a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény szerinti támogatás 

felhasználásával a 2020. és 2021. évben 

létesülő beruházásokhoz és az ingatlanok 15 

évi sportcélú hasznosításához. 

  

Határidő: 2020. február 27.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 16./ PONTJA: Parkolási koncepció elfogadása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdezem Hintsch György alpolgármester urat, hogy kívánja-e 

fölvezetni? Igen. 

 

Hintsch György: Csak röviden, így 2 óra tájékán. Már megriadtam, hogy Novák képviselő 

úr elmegy és unalmas lesz ez a napirend, de akkor szerencsére időben visszajött, talán pont 

emiatt a napirend miatt. Ez tulajdonképpen egy első lépés lenne, amiről a költségvetés 

vitája kapcsán beszéltem, egy ilyen 1-1,5 éves folyamat első vagy talán nulladik lépése 

lenne ennek a koncepciónak az elfogadása. Ez inkább annak bemutatása, hogy hogy 

tervezzük mi nagyvonalakban ennek a parkolási rendszernek az üzemeltetését. Az alapelv 

az, hogy szeretnénk egy önálló, 100%-os tulajdonú önkormányzati tulajdonú gazdasági 
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társaságot létrehozni, és ennek keretében üzemeltetni a parkolási rendszert. Lehetőleg 

minél több olyan funkciót ellátva, amit az Önkormányzat el tud látni. Nyilvánvaló, vannak 

olyan dolgok, amik csak alvállalkozóval lehet, parkolóórát nem fogunk építeni, szoftvert 

nem fogunk gyártani. Meg kell nézni, hogy mi az, amit még esetleg külsős, de a lényeg az, 

hogy a tevékenységnek nagyon nagy részét szeretnénk saját hatáskörben ellátni. A 

menetrend nagyon egyszerűen csak annyi lenne, hogy márciusban létrehoznánk a 

következő testületi ülésen a céget, megválasztanánk a cégvezetőt. Javaslom azt, hogy a 

Gazdasági Bizottságon belül hozzunk létre egy Parkolási Albizottságot. Nem azért, mert 

hogy itt bonyolítsuk a struktúrát, meg a szervezetet, hanem azért, mert tegnap is látszott a 

Gazdasági Bizottság ülésén, ahol ott voltam, hogy a 30 milliárdos költségvetésnek azt 

hiszem 5 percig tartott a megvitatása, a parkolással meg közel 30-40-50 percet 

vitatkoztunk vagy beszélgettünk. Úgyhogy szerintem érdemes ennek egy olyan fórumot 

adni. Nagyon szeretném, hogy ha ez az egész folyamat transzparens lenne, mindenki 

rálátna, mindenki részt venne ebben a folyamatban, úgyhogy Novák képviselő úr is részese 

lenne ennek a bizottságnak. Úgyhogy június 30-án lejár majd a fővárosi utakra a szerződés, 

július 1-jétől át tudja már venni a cég a fővárosi utakat, és január 1-jétől pedig a kerületi 

utakon. Ezzel párhuzamosan elkezdjük előkészíteni a bővítést, nem kisgömböc módjára, 

hanem szakmai alapon. És akkor a jövő év elején én azt szeretném vagy azt javaslom, hogy 

bővítsük a fizető parkolási övezetet. Ezzel párhuzamosan természetesen a zónásítást is 

csináljuk meg. Úgyhogy ez egy hosszú, bonyolult folyamat. Ennek, mondom, most az első 

lépését tesszük meg, a következő fél évben vagy 1 évben a részletek kidolgozása és 

végrehajtása fog következni. Úgyhogy az előterjesztésben leírtunk sok mindent. Hogy ha 

bármi kérdés van, akkor állok elébe. 

 

Dr. László Imre: Kérdezem képviselő társaimat, kérdés van-e?  

 

Jankó István: Az előterjesztésben olvastam egy olyat, hogy át kell alakítani, akik 

méltányossági alapon kapnak parkolási engedélyt. Sok intézményünk van, óvodák, iskolák, 

eddig megkapták azok a pedagógusok, akik mondjuk nem tudtak az óvoda udvarába 

beállni vagy az iskola udvarába. De vannak olyan intézményeink, ahol tényleg nem tudnak 

csak az utcán parkolni, hogy erre gondolt-e az előterjesztés, hogy ezt átalakítják? Ha igen, 

akkor milyen módon? 

 

Hintsch György: A klasszikust, tehát engem csak szó szerint. Ilyet biztos, hogy nem 

írtunk, hogy át kell alakítani. Meg kell vizsgálni, és továbbra is azt gondolom, hogy sok 

mindent meg kell vizsgálni. Akár a méltányosságot, akár a parkolási engedély, egy lakáson 

belül hány lakásnak, ez a 2.000 Ft-os dolgot. Ezt a mind a következő 2-3 hónapban vagy 

fél évben meg kell vizsgálni. A méltányosságot is nyilvánvalóan a tanároknak, 

egészségügyi dolgozóknak. Ki kell alakítani a méltányossági rendszerét. Ebben nem 

szeretnénk visszalépni, sőt, inkább bővíteni szeretnénk ezt a lehetőséget. Az egyéb 

méltányosságokat pedig szabályozni, illetve bizonyos esetben akár szigorítani is kell, de a 

részleteket tényleg nem azért, mert ki akarok bújni a válasz alól, hanem azt a következő fél 

évben fogjuk megbeszélni. 

 

Dr. László Imre: Lévén, hogy több kérdés nincs, a vitát megnyitom.  
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Novák Előd: A parkolási maffiának valóban hadat üzent a Mi Hazánk Mozgalom, mert 

elfogadhatatlan az, hogy az önkormányzati törvényben is előírt kötelezettségével szemben 

az Önkormányzat nem biztosítja a szükséges parkolóhelyeket itt a XI. kerületben sem – bár 

nem helyi sajátosság ez sajnos – a helyben lakóknak. Sőt, igazándiból csak a 

megsarcolásukkal van elfoglalva és valóban kisgömböcként folyamatosan terjeszkedik ez a 

rendszer, mint ha más megoldás nem is létezne, mint ha a parkolóhelyek létrehozása nem 

is lehetne opció. Pedig lehet, ezért elfogadhatatlan az, hogy fél éve 1.356 újabb 

parkolóhelyet foglalt el az Önkormányzat és tett fizetőssé, és ami különösen vérlázító és 

amiért joggal használjuk a maffia szót is, hogy lényegében ezeket a díjbevételeket úgy 

tüntetik el rendszerüzemeltetés címén, hogy még százmilliós nagyságrendben adófizetői 

pénzt is tesz bele a rendszerbe az Önkormányzat. Tudom, hogy van itt ilyen pénzügyi 

bűvészkedés, amivel próbálják kimutatni azt, hogy lényegében nyereséges ez a rendszer. 

Valójában azonban, hogy ha a beruházás – úgymond – fejlesztési-bővítési kiadásokat is 

belevesszük, ami úgy tűnik, most már a rendszer részének kell tekintsük, mert 

folyamatosan terjeszkedni, bővíteni kívánják ezt a rendszert. Tehát, hogy ilyen értelemben 

ezt is a rendszer részévé tesszük, akkor végképp kimondhatjuk, hogy milyen veszteséges a 

rendszer. Ugye a 24.hu-nak volt egy elég nagy vihart kavart cikke néhány éve, amiben 

kimutatták táblázatos formában is, hogy ilyen 150 millió forint körüli közpénzt tettek bele 

2018-ban az XI. Kerületi Önkormányzat. Na, most ezzel szemben azt gondolom, hogy egy 

ilyet még akár nyereségesen is üzemeltetni lehetne. Én mindenképp díjaztam Hintsch 

György alpolgármester úr felé, hogy hozzá mer nyúlni, sőt, a felelősséget magára meri 

húzni azzal, hogy kerületi kézbe veszi ezt a rendszert, ami kétség kívül egy komoly 

kihívás. Itt viszont néhány koncepcionális vitánk mindenképpen van. Egyrészt Ön úgy 

minősítette a Gazdasági Bizottságban tett javaslataimat, hogy Újbuda az újbudaiaké, 

amikor kritika tárgyává tettem a kerület zónásítását. De ezt fenntartom, hogy egy újbudai 

bárhol Újbudán parkolhasson, mert különben röghöz kötésről beszélünk. Azt, hogy a 

kerület másik részéből ne lehessen elmenni piacra, kórházba, rendelőintézetbe vagy 

sportolni, művelődni, az szerintem elfogadhatatlan. Tehát igen is az újbudaiaknak 

biztosítani kellene. Ráadásul a 2.000 Ft-os technikai költség nélkül, ami ráadásul több 

technikai nehézséggel jár, mint amekkora bevétellel. Másrészt pedig, hogy ha valóban nem 

bevételcentrikusan, hanem forgalomszabályozási-centrikusan próbálják kiszorítani például 

a P+R parkolónak használó vidékieket, akkor vezessék be azt a tárcsás rendszert például, 

amit mondjuk Budaörsön is csinálnak, hogy 2 órát ingyenesen meg lehet állni, ki lehet 

tenni az ablakba, hogy mikor álltunk meg. Tehát aki egész napra ott hagyja a gépkocsikat, 

azt ki tudják ezzel a rendszerrel szorítani, de úgy tűnik, hogy nem ez a cél, hanem az 

autósok megsarcolása. 

 

Csernus László: Az első javaslatom az, hogy tegyük nyilvánossá ennek a Parkolási 

Albizottságnak is oly mértékben az ülését, hogy szórakoztassunk másokat is ilyen 

hozzászólásokkal, tehát annak is legyen ilyen élő közvetítése majd. De egy kicsit 

komolyabbra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy a parkolás ma a kerületünknek az 

egyik legnagyobb feladata, amit meg kell valamilyen módon oldani. Én tegnap a 

Gazdasági Bizottságon mondtam Hintsch alpolgármester úrnak, hogy ez nem is az első 

lépés, ami itt van, hanem inkább egy nulladik koncepció, ami egy alapot letesz, ami 
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fölvetéseket tesz igazából, mert koncepciónak ez még nem nevezhető, hanem még csak 

fölvetéseket tesz, és majd ezekre a felvetésekre kell megkeresni a választ ebben az esetben. 

Valóban meg kell nézni, hogy mi az újbudaiak érdeke. Azt gondolom, hogy ezt azért le 

kell bontani, tehát egy adott utcára, egy adott területre nézve, hogy az ott lakóknak mi az 

érdeke és akkor onnantól kezdve majd tudunk arról beszélni, hogy valóban mindenkinek 

ingyenesen jár minden, mármint minden újbudainak, vagy pedig mondjuk így, hogy 

zónásítva vagy egyéb más megoldással meg tudjuk tenni ezt az egészet. Azt gondolom, 

hogy nem ördögtől való az sem, hogy ezt egy önálló parkolási cég fogja csinálni itt a 

kerületben. Úgyhogy érdeklődéssel várom, és természetesen, ahogy már korábban is 

jeleztem, szívesen részt veszek ennek a bizottságnak a munkájában. 

 

Görög András: Novák Előd megfogadta tanácsomat, amit mondtam, hogy most már a 

második másodpercben sikerült maffiamódszerekről beszélni.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Tessék? Igen. És azt említette, hogy 1300 helyet vettünk el az újbudaiaktól. Egyébként 

még nem mi, hanem az előző vezetés, de egyébként ebben egyet is értettem, hogy azokat a 

parkolóhelyeket, amik a kerület fizetőövezet határán belül voltak, de fővárosi 

fenntartásban, azt vonjuk be a fizetés alá. Erről a tervezetről majd megkérdezem az ott 

lakókat, hogy nekik egyébként ezt mit jelentett? Akik ott laknak ezeken a területeken, ők 

kimondottan örültek, sőt kérték, hogy vezessük be, és a mihozzánk eljutott információk 

szerint inkább azért küzdenek a lakók, hogy az ő területükön is legyen fizető parkolás, és 

evvel tudjuk szabályozni a kerületen kívül, agglomerációból P+R parkolónak használt 

területeket. Tegnap lefolytattunk egy vitát, és nem akarok ebbe belemenni. A mi 

kerületünk nem egy belvárosi kerület, ahol – mondjuk az V., VI., VII. kerületben – teljes 

egészében faltól falig parkolás van. Ez egy kertvárosi, egy elővárosi rész, egy hegyvidéki 

rész, lakótelepi részek vannak, ahol valóban komoly problémákkal kell majd 

megküzdenünk, amikor a fizetős parkolást majd esetleg bővíteni tudjuk. És ezért hozzuk 

létre ezt a bizottságot, hogy kicsit kötetlenebb formában, de azért a demokrácia szabályait 

betartva tudjunk dolgozni, és ebbe szívesen várjuk Önt is, Képviselő úr! 

 

Bedő Dávid: Egyrészről szeretném megköszönni a koncepció kidolgozóinak magát a 

koncepciót, szerintem egy nagyon jó anyag lett, és megadja az alapot, amin el tudunk majd 

indulni. Én is majd nagyon szívesen részt veszek ebben a munkában, és szerintem 

mindannyian látjuk itt a Képviselő-testületben, hogy ez a parkolás, ez mennyire egy fontos 

kérdés és meghatározó kérdés. Ugye itt már többen említették, hogy a tegnapi Gazdasági 

Bizottságon ennek a vitának egy részét lefolytattuk, és szerintem még nagyon sok vita lesz 

ezen az Albizottságon. Én csak Novák képviselőtársamnak szeretném felhívni a figyelmét 

arra, hogy ez a parkolás egy rendkívül ilyen komplex kérdés, amit nem lehet ennyire 

leegyszerűsíteni, hogy több parkolóhelyre van szükség, és mindenkinek jár egy parkoló. 

Szerintem azért az én véleményem, bár szerintem hosszú távon azt kell kitűzni célul, hogy 

minél élhetőbb legyen ez a kerület, és az élhetőséghez azt is hozzátartozik, hogy minél 

több zöldfelület legyen. Ezt is bele kell kalkulálni abba, amikor arról beszélünk, hogy új 

parkolókat alakítsunk ki. Ezenkívül az, hogy gyakorlatilag rendkívül sok olyan terület van, 
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akár Őrmező, akár Gazdagrétre gondolunk, ahol P+R-ként használják a területet az 

agglomerációban lakók, az ez is mutatja, hogy nem csak komplex kérdés, de nagyfokú 

együttműködést igényel, nem csak a Fővárossal, de az állammal is ez a kérdés, hogy meg 

tudjuk azt oldani, hogy az agglomerációból bejáró emberek is be tudjanak jönni a 

belvárosba. Ideális esetben amúgy autó nélkül, és ez is lenne hosszú távon a cél, hogy 

megteremtsünk egy olyan közösségi közlekedést a fővárosban és a kerületben is, hogy 

autóra ne legyen szükség, ezáltal a parkolóhelyekre sem annyira.  

 

Novák Előd: 30 éve csak parkolóhelyek szűnnek meg, például a Bocskai út felújításakor 

137 parkolóhely szűnt meg. Aki pedig gépjárműadót fizet a XI. Kerületi 

Önkormányzatnak, szerintem joggal várja el, hogy a kerület egészében, ha piacra megy, ha 

kórházba megy, ingyen parkolhasson, ahogy ezt egyébként megtehette korábban is. Ezek 

nem őrzött, nem fedett parkolóhelyek, semmilyen plusz szolgáltatást nem nyújt az 

Önkormányzat, azt viszont az önkormányzati törvény is előírja, hogy a szükséges helyeket 

biztosítania kellene. Ezt nem úgy, hogy ellehetetleníti a gépjárművel rendelkezőket, vagy 

mint a koncepció kilátásba helyezi, az egy háztartásban élők második gépkocsijának 

várakozási engedélyeit lényegében várhatóan megvonná, ugye, ezt lehet kiolvasni a sorok 

között. Ezzel elűzik a tőkeerős családokat, elűzik mondjuk a nagycsaládosokat, ahol 

nagyobb eséllyel van mondjuk két gépjármű. És kilátásba helyezi ugye a koncepció a díjak 

növelését is. Ezt is csak a sorok között lehet kiolvasni, hogy a NAV felé történő bekötés 

miatt. Hát nem tudom, nem lehet abból már annyi pénzt akkor utána kiszedni, vagy miért 

kell feltétlenül? Valaki nem jut annyi pénzhez? Tehát önmagában a NAV felé történő 

bekötés nem tudom, miért eredményez díjnövekedést, de ezt ki lehet olvasni a sorok között 

és elfogadhatatlan. 

 

Németh Gyöngyvér Valéria: Én itt most két minőségemben szeretnék megszólalni, 

egyrészt mint képviselő, másrészt mint magánember. Mint képviselő azt tudom mondani, 

hogy például a Gellérthegyen az ott lakók már könyörögve várják, hogy mikor válik 

fizetőssé a zóna, mert, hogy mindenki P+R-nek használja ezt a zöldövezetet, amivel 

gyakorlatilag tönkreteszik a környéket, és az ott lakók sem tudnak parkolni. Mint képviselő 

ezt tudom hozzátenni. Mint aki magánszemély, aki alapvetően autózik, nem gondolom, 

hogy jogom lenne elvenni a parkolóhelyeket például a Bartók Béla út környékén 

parkolóhelyet nem találó ott lakóktól. Tehát én úgy gondolom, hogy például ez a zónázás, 

az áraknak a felülvizsgálata az határozottan igen is egy szükséges lépés, mert igen, Újbuda 

az újbudaiaké, de én miért vegyem el egy másik újbudaitól ugyanazt a lehetőséget. 

 

Bedő Dávid: Megint csak a Novák képviselő úrra reagálnék. Dehogy nem nyújt extra 

szolgáltatást az Önkormányzat a parkolóval, hát területet biztosít neki, elveszi 

gyakorlatilag az autó az élőhelyét az ott élő embereknek, és mikor szükséges helyekről 

beszélünk, akkor mi a határ? Hogy ha 50.000 embernek volna két autója, akkor 100.000 

parkolóhelyet kell biztosítani a Kerületnek, minden autósnak gyakorlatilag? Én azt 

gondolom, hogy nem motiválni kell azt, hogy az emberek autóval járjanak és parkoljanak 

mindenhol, ahol csak akarnak, hanem azt kell motiválni, hogy pontosan közösségi 

közlekedéssel járjanak, és minél inkább megkíméljük a környezetünket, meg az egész 

területet, ahol élünk. Én azt gondolom, hogy az autó az nem egy alapjog, hanem egy 



95 

 

kiváltság, és szerintem e szerint kell tovább haladnunk. Szerintem haladjunk tovább ezzel a 

vitával, úgy is még egy fél éven keresztül szerintem még egymást fogjuk győzködni 

ezekkel. 

 

Hintsch György: Most azt az örömet nem fogjuk megadni Novák képviselő úrnak, hogy 

ez az egész dolog arról szóljon, hogy Önnel vitatkozzunk, és Ön van ennek a dolognak a 

középpontjában. Természetesen meghallgatjuk az Ön véleményét és tiszteletben tartjuk, 

hogy ez az Ön véleménye. Bár most a mai történelmi pillanat volt, mert ma először 

hangzott el egy konstruktív javaslat is Öntől, ez egy tárcsás dolog, ami egyébként nálunk is 

fölmerült, és valóban egy megfontolásra javasolt dolog bizonyos területeken. Tehát nem 

helyette vagy nem a fizetős parkolás helyett, hanem mellette, akár Gazdagrét felsőn vagy 

bárhol olyan területen, ahol ez megoldást jelenthet. Parkolóépítés: nagyon jól hangzik, de 

az utcákon több parkolóhely nem lesz, az egy fix szám. Parkolóházakat vagy parkoló-

mélygarázsokat lehet építeni, de hát azt Ön is tudja ugyanúgy, mint a bérlakás-vásárlásnál, 

ez milliárdos tétel. Honnan lenne nekünk több milliárd forintunk mondjuk az Etele téren 

vagy az őrmezei oldalon mélygarázsokat … 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.)  

 

Milyen pénzt? Főváros? Így van, a Főváros. Vagy pedig a B opció, hogy bevonni a 

magántőkét. Az sem istentől elrugaszkodott ötlet szerintem, csak akkor meg az lesz majd, 

hogy nem tudom milyen mutyi van ebben a dologban. Szerintem igen is lehet ebben 

valamilyen formában bevonni, de ez egy későbbi dolog. A sorok között nem kellett olvasni 

nagyon ebben a parkolási díjemelésben. Felmerült az is, bizonyos helyeken lehet, hogy 

emelni kell a parkolási díjakat. Nem biztos, hogy ez lesz a végeredmény, csak azt 

mondom, hogy erről kell beszélni, akár az Allee környékén. Lassan nem éri meg lemenni 

az Allee-ba parkolni. Szóval ebben a dologban érdemes lesz még szerintem vitatkozni. 

Azt, hogy szüntessük meg a parkolást, meg legyen ingyenes a kerületben a parkolás, 

bocsánat, ez majd hogy nem egy ilyen kommunista hozzáállás. Tehát ez az ’50-es években 

volt ilyen. Ez Öntől egy picit furcsa. Több százezer ember kiköltözött ebből a városból, és 

ők mind jönnek ide vissza dolgozni kocsival. Hát, hogyha ingyenes lenne a parkoló, 

nemhogy Őrmezőn, sehol nem lehetne ebben a kerületben parkolni. Félig-meddig viccesen 

mondtam, tényleg egyszer megszüntetjük, és csak 1 hónapra vagy 2 hétre megszüntetjük a 

parkolást, de minden parkolóórára ki fogjuk írni az Ön telefonszámát és privát címét és 

akkor kíváncsi leszek, hogy ez a … 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Tudom, hogy nagy család, gyerekek vannak, minden, úgyhogy azért ezt nem akarjuk, a 

családi békét itt felborítani. Szóval ez nem egy járható út. Nagyon szélsőséges vélemények 

vannak, kezdve az Önétől, most nem politikai értelemben, hanem szakmai értelemben 

szélsőséges, hogy „legyen teljesen ingyenes”. A másik véglet persze az, hogy még annak 

se jár, aki ott lakik. Az egy másik véglet. Nyilvánvalóan a kettő között kell megtalálni az 

arany középutat. Úgyhogy erre is jó lesz ez a Parkolási Albizottság, hogy erről tudjunk 

beszélni, csak reményeim szerint ezt szakmai alapon is, hogy ha talán picit szűkebb, 
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zártabb körben leszünk, elmúlik esetleg a koronavírus is, és összezárva lehetünk, akkor 

tudunk … Idő van azt mondta a főnök, idő van. Köszönöm szépen! 

 

Dr. László Imre: A vitát lezárom és kérem képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. 

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

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

hogy a parkolási koncepciót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja, és annak 

végrehajtását az előterjesztés 8.1. pontja szerinti menetrenddel egyezően jóváhagyja. 

Határidő: a parkolási koncepció 8.1. pontja szerinti menetrend szerint, felelős: dr. László 

Imre polgármester.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

32/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

parkolási koncepciót az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja, és annak 

végrehajtását az előterjesztés 8.1. pontja 

szerinti menetrenddel egyezően jóváhagyja. 

  

Határidő: a parkolási koncepció 8.1. pontja 

                  szerinti menetrend szerint  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 17./ PONTJA: Infopark területének kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítása   

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

 

Orosz Anna: Az előző napirendi pontoknál már részben érintettük ezt a kérdést, de akkor 

most tömören összefoglalnám, hogy miről is van szó ez alatt a napirendi pont alatt. Az 

Infopark területén az ingatlan tulajdonosa egy új „H” jelű épület építését tervezi, amelynek 

körülbelül 2/3 részén a környező egyetemek számára diákszállást kíván létrehozni, a 

fennmaradó részben pedig az Infopark munkatársainak, vendégei számára amolyan üzleti 

apartmanokat tervez kialakítani. Az ingatlan fejlesztője a szállásépület megvalósításához 

kapcsolódóan több felajánlást is tett az Önkormányzat számára, melyet az előterjesztéshez 
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mellékelt szándéknyilatkozatban rögzített. Ezek közül a legfontosabb az, amit itt már 

többször említettünk a lakhatási kérdések kapcsán, hogy 30 darab mikroapartmant, 50%-os 

kedvezménnyel az Önkormányzat javára átadna 10 éves időtartamra az ingatlan 

tulajdonosa, és ezt a 30 mikroapartmant mi az egészségügyi dolgozók, szociális dolgozók, 

köznevelési dolgozók és egyébként a rendészeti dolgozók számára pályázat formájában 

kívánjuk majd a következő 10 évben biztosítani. A rendészeti dolgozókkal kapcsolatos 

kiegészítés tegnap a Gazdasági Bizottság döntése alapján egy módosítóval került be most 

ezzel az előterjesztésbe. Az Infopark területével szomszédos, részben az ELTE 

kezelésében lévő terület már kiemelt fejlesztési terület, amit a Képviselő-testület 2019-ben 

nyilvánított kiemelt területté, és az előterjesztésnek a lényege az az, hogy most az Infopark 

„H” jelű épületét is ehhez a kiemelt fejlesztési területhez csatlakoztatná, de az 

természetesen, hogy az új beépítés ténylegesen megvalósulhatna-e, az a most majd készülő 

új építési szabályzat fogja majd meghatározni. Igen, nagyjából ez a lényege az 

előterjesztésnek, és ehhez kérem a támogatást.  

 

Dr. László Imre: Kérdés van-e? 

 

Dr. Molnár László: Két rövid kérdésem lenne. Az egyik az, hogy nem félnek-e, hogy 

túlépített lesz így a kerület? A második rövid kérdésem az, hogy a tavalyi évben a baloldal 

nem támogatta ennek a kiemelt fejlesztését. Egyébként mi változott azóta? 

 

Orosz Anna: A túlépítettség kapcsán: de, és minden nap – hogy mondjam? – küzdünk 

azzal, hogy a túlépítettségnek a következményeit megpróbáljuk csillapítani. De azt 

gondolom, hogy ez a fejlesztés, ez pont nem ebbe a kategóriába tartozik, hiszen nem egy 

lakott területről van szó, nem laknak a környéken kerületi lakók, ez egy üzleti terület 

alapvetően, illetve nyilván az egyetemeknek, a Műszaki Egyetemnek és az ELTE-nek 

vannak itt épületei, illetve az, hogy alapvetően apartmanok fognak  ebben az épületben 

létesülni, az azt is előirányozza, hogy valószínűleg nem lesz itt megnövekedett 

autósforgalom emiatt az építkezés miatt. Igen, szóval a tavalyi szavazásról én nem 

szeretnék nyilatkozni. 

 

Csernus László: Valamit nem értek akkor Orosz Anna alpolgármester asszonynál. Ugye 

az előző tervekben egyszintes mélygarázs volt, most kétszintes mélygarázs van, ugye pont 

kétszer annyira növekszik az oda terelendő autófogalom. Akkor miért is nem növekszik? 

 

Orosz Anna: Nyilvánvalóan ahhoz, hogy kétszintes legyen a mélygarázs, azt azért iktatta 

be az építtető, mert azért az egy nagyobb horderejű beruházás, és egy szint az nem lenne 

arányos azzal a beruházással, ami történik, illetve nyilván a környéken még rengeteg olyan 

ingatlan van, aminél viszont használnak autókat és ha már itt épül valami, és ha már 

egyébként épül egy egyszintes mélygarázs, akkor épüljön még egy szint, és ne növeljük 

tovább a parkolási problémát, amiről egyébként az előző napirendi pontnál például 

beszéltünk. Én azt gondolom, hogy józan paraszti ésszel belegondolva: tényleg, hogy ha itt 

mondjuk külföldről érkeznek cégektől dolgozók, akik 3-4 hónapig az Infopark egyik 

cégénél dolgoznak, vagy hallgatók, akik a Műegyetem vagy az ELTE vendéghallgatói 

lesznek, azért ők azok, akik esetén  legkevésbé valószínű, hogy autóval fognak közlekedni. 
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Hintsch György: Valószínűleg még sokat fogjuk szórakoztatni itt egymást azzal, hogy ez 

a ki mit mondott kormányon, majd ellenzékben, illetve fordítva, és az üléspont határozza 

meg az álláspontot. De szerintem nem, mármint ebben a kérdésben biztos, hogy nem. Én 

azt gondolom, itt egy olyan megállapodás született, vagy olyan megállapodás van 

megszületőben, ami a kerület számára előnyös, és ezért kiemelt fejlesztési területté lehet 

nyilvánítani, tehát ezért kapunk valamit. Egy sportcsarnok építésénél, már nem emlékszem 

pontosan elnézést kérek, hogy ott mi volt …  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.)  

 

Igen, de ott a sportcsarnok, valami sportfejlesztés kapcsán volt ez a kiemelt fejlesztés, ott 

szerintem bőven belefért volna az, hogy egy normál hatósági vagy normál engedélyezési 

vagy szabályozási eljárást lefolytassunk. Én azt gondolom, hogy akkor fölösleges volt 

kiemelt eljárásban csinálni. Most azért valamit kapunk ezért cserébe. Tehát én azt 

gondolom, hogy ez egy védhető álláspont még akkor is, hogy ha Molnár képviselő rázza a 

fejét. 

 

Dr. László Imre: Több kérdés nincsen, a vitát megnyitom.  

 

Görög András: Itt fölvetődött a parkolás kérdése is, és kicsit kapcsolódva az előző 

napirendhez is. Ugye itt az apartmanok bérlésével akár hosszú távú lakók is 

előfordulhatnak, akár akik lakcímet is tudnak itt létesíteni. Viszont majd a parkolását felül 

kell nekünk vizsgálni és az lesz a javaslatom, és korábban is javasoltam, még az előző 

ciklusban is, akkor volt rá fogadtatás, bár aztán nem került be sehova, hogy ezeken a 

helyeken viszont nem fogunk kiadni lakossági várakozási engedélyeket, ahol egyébként 

biztosítva van a föld alatti mélygarázs, és evvel is csökkentve a kinti parkolószámot. 

 

Bedő Dávid: Én csak el szerettem volna mondani, hogy nagyon üdvözölendő dolognak 

tartom, hogy ilyen jól tárgyaltak a befektetőkkel, és ilyen szuper eredményt, méltányos 

eredményt tudtak elérni, és szeretném kérni a Polgármestert, alpolgármestereket, a 

Testületet, hogy a jövőben is, hogy ha befektetőkkel tárgyalunk, akkor hasonló módon 

képviseljük az Önkormányzatnak meg a kerületnek az álláspontját. Bár csak az elmúlt 10 

évben is ilyen jól tárgyaltak volna a befektetőkkel, akkor talán most a Sasad Ligetnél több 

parkoló lenne, vagy bármelyik más lakóparknál több parkoló lenne, vagy beszálltak volna 

esetleg a környéken az óvodaépítésbe is, vagy lennének önkormányzati lakások, de most 

már csak a jövőn tudunk javítani, és azon fogunk is, úgy gondolom. 

 

Dr. Molnár László: Én megmondom őszintén, szerintem ez egyébként egy jó beruházás 

és támogatandó projekt, nincs is ezzel nekem az égvilágon semmi bajom. A kérdésem 

mindössze csak arra irányult, hogy miközben én ezt egy jó projektnek tartom, én egy kicsit 

ellentétesnek érzem azokkal az elvekkel, amiket oly sokszor hangoztattak. Konkrétan a 

túlépítkezést, konkrétan a parkolási problémák, konkrétan az, hogy bármennyire is 

ingattam a fejemet, ha előveszik, de az előterjesztésnek is egyébként a része, hiszen be van 

csatolva a tavalyi évi határozat, ahol 16 igen, 4 nem és 4 tartózkodással fogadta el ezt a 
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Képviselő-testület. Tehát bármennyire is rosszul emlékeznek, ezt egyébként a tavalyi 

évben nem fogadták el, hogy ez egy kiemelt projekt legyen, és ez annak a része legyen. 

Azt én is maximálisan támogatom – hát ki az az őrült, aki ne támogatná? –, hogy 

egyébként az ott épülő apartmanokból az Önkormányzat is részesüljön. Egyébként most 

már a testületi ülés alatt többször is elhangzott, hogy ezekben az újépítésű ingatlanokban az 

Önkormányzatnak lakásokat kellene vásárolnia. Azért én ezzel óvatosan bánnék, hiszen 

legyünk őszinték, az Önkormányzatnak elsősorban szociális típusú feladatai vannak 

szerintem. Ez privát vélemény a lakásellátással kapcsolatban. És miközben amíg ezekben 

az ingatlanokban bőven 1 millió forint fölött lesz a négyzetméterár, azért mondjuk oda egy 

szociálisan rászorult családot viszonylag szórakoztató lenne elhelyezni. Tehát szerintem 

ezt a kérdést nem kell összemosni. De azzal meg teljesen egyetértek, hogy akár az 

egészségügyi dolgozóknak, akár a pedagógusoknak ez egy jó lehetőség arra, hogy ezeket 

az apartmanokat az Önkormányzat kedvezményes áron tudja biztosítani. Úgyhogy én a 

magam részéről biztos, hogy támogatni fogom ezt az előterjesztést, mert szerintem ez egy 

jó projekt. 

 

Dr. László Imre: Annyit hadd fűzzek hozzá Képviselő úr, hogy nem az üléspont határozza 

meg az álláspontot, bár ugye ez gyakran összefügg. Azzal kezdtük, a Madárheggyel 

kezdtük. Tehát lakóövezetben létrehozni valamit, ami ott okoz olyan változást, ami nem 

kívánatos, erre vonatkozott és vonatkozik az, hogy vigyáznunk kell mindenféle 

beruházással. Itt nem egy lakókörzetbe történő beruházás van. Amit nagyon helyesen 

szerintem is – köszönöm – elmondott, hogy van belőle haszna az Önkormányzatnak. Tehát 

ez a mérlegelésnek az alapja, ez történt. 

Több jelentkező nincs, a vitát lezárom. Kérem képviselőtársaimat, hogy azzal a módosító 

javaslattal, amit a Gazdasági Bizottság tett, ennek figyelembevételével szavazzunk, az 

előterjesztői módosítás szerint. 

Szavazásra teszem fel  az előterjesztői módosítás szerinti határozati javaslatot a 

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

testülete úgy határozott, hogy az Infopark „H” épület megvalósítása érdekében a Budapest 

XI., Magyar Tudósok körútja – Hevesy György u. – Neumann János u. – Magyar Nobel-

díjasok útja által határolt területen lévő 4082/21 hrsz.-ú ingatlant kiemelt fejlesztési 

területté nyilvánítja, azzal, hogy a később kötendő településrendezési szerződésbe be kell 

emelni azt, hogy az Önkormányzat részére a fejlesztő által bérbeadandó 

mikroapartmanokat a kerületben rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók is igénybe 

vehessék.  Határidő: 2020. február 27., felelős: dr. László Imre polgármester.” Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 
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33/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

Infopark „H” épület megvalósítása érdekében 

a Budapest XI., Magyar Tudósok körútja – 

Hevesy György u. – Neumann János u. – 

Magyar Nobel-díjasok útja által határolt 

területen lévő 4082/21 hrsz.-ú ingatlant 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, azzal, 

hogy a később kötendő településrendezési 

szerződésbe be kell emelni azt, hogy az 

Önkormányzat részére a fejlesztő által 

bérbeadandó mikroapartmanokat a kerületben 

rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók is 

igénybe vehessék.   

  

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 18./ PONTJA: Dayka Gábor utcai gyalogos-felüljáró 

korszerűsítése 

Előterjesztő: Junghausz Rajmund képviselő 

 

 

Dr. László Imre: Kérdezem az előterjesztőt, hogy akar-e szóban kiegészítést tenni? 

 

Junghausz Rajmund: Nagyon rövid leszek. Gratulálok mindenkinek, aki még mindig ül, 

és hogyha azon aggódtak volna, hogy nem bírnának ki egy New York - Budapest 

repülőutat, kibírnák, mert körülbelül ennyi ideig tart. No, röviden és gyorsan. Egyrészt 

szeretném megkövetni a Dayka Gábor utca környékén élő választóimat, szavazóimat, 

tényleg borzasztóan röstellem, hogy mindezidáig, hosszú képviselői pályafutásom alatt 

nem hoztam elő ezt a témát. Nagyon remélem, hogy olvasták és támogatják a javaslatot. Ez 

a Dayka Gábor utcai felüljáró akadálymentesítéséről szól főként, illetve korszerűsítéséről. 

A személyes sztori, hogy most ez ide került, és korábban nem: eddig mindig autóval 

jöttem-mentem azon a környéken, és valamikor ősszel, amikor gyalog jártam a területen, 

akkor láttam egy szerencsétlenül járt, ügyetlenkedő édesanyát babakocsival, aki próbálta 

feltaszigálni a babakocsival a gyereket a felüljáróra. Persze, segítettem neki, de nem ez a 
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lényeg, hanem az, hogy akkor baromira elszégyelltem magam. Úgyhogy kérem, ne 

hozzanak többet ilyen helyzetbe, segítsenek, hogy akadálymentes legyen a felüljáró, és 

kérem Polgármester urat, hogy fogadják el, a Közgyűlésben harciasan védje ezt az 

álláspontot. Biztos megoldható, akár lifttel, akár máshogy, nem is szerettem volna ötleteket 

leírni, nem akartam beszorítani a lehetőségeket. Úgyhogy ennyi lenne csak. 

 

Dr. László Imre: Van-e kérdés?  Nincs, akkor megnyitom a vitát. 

 

Bedő Dávid: Nem szeretném, hogyha elfogultsággal vádolnának engem, hogy csak a saját 

párttársaimat dicsérem: szerintem ez nagyon dicsérendő, hogy ennek a kérdésnek 

utánament és behozta a Testületbe, és ez most itt van előttünk. Szóval szerintem 

mindannyiunk közös érdeke, hogy ez a felüljáró rendbe legyen hozva, és mindenki tudja 

azt használni célszerűen. 

 

Dr. László Imre: További hozzászóló nem lévén a vitát lezárom, és szavazásra teszem fel 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy a Budapest XI., Dayka Gábor utcai gyalogos-felüljáró teljes körű 

korszerűsítése ügyében járjon el a Fővárosi Önkormányzatnál, különös tekintettel, de nem 

kizárólagosan akadálymentesítés és a csapadéktól való megfelelő védelem elérése 

érdekében. Az ebben a témában elért eredményről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

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

szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

34/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy a Budapest XI., Dayka 

Gábor utcai gyalogos-felüljáró teljes körű 

korszerűsítése ügyében járjon el a Fővárosi 

Önkormányzatnál, különös tekintettel, de nem 

kizárólagosan akadálymentesítés és a 

csapadéktól való megfelelő védelem elérése 

érdekében. Az ebben a témában elért 

eredményről tájékoztassa a Képviselő-

testületet.  

 

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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Dr. László Imre: A döntésnek megfelelően a Főváros felé nemcsak továbbítjuk, hanem 

képviselni is fogjuk ennek a jogos kérésnek a teljesítését. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 19./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

Dr. László Imre: Kérdezem képviselőtársaimat, hogy kérdés ezzel kapcsolatban van-e? 

Nincs. Megnyitom a vitát. 

 

Novák Előd: Ez az állandó napirendi pontunk, aminél már első alkalommal szóvá tettem, 

hogy a határidő kerüljön feltüntetésre ahhoz, hogy a polgármesteri tájékoztatót a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról át tudjuk tekinteni. Ezt követő hónapokban valóban 

megjelent a rovatcímben egy ilyen, hogy „határidő”, de valójában a határidő nem került 

feltüntetésre, csak az elfogadás időpontja. Most először eljutottunk oda, hogy tényleg 

megjelent végre kérésemnek megfelelően minden egyes rubrikánál, hogy mi volt az eredeti 

határidő. Viszont máris megvan a haszna, mert máris látjuk, hogy nem minden teljesült 

határidőre. Hiszen láthatunk olyat, hogy például január 15-i határidővel telt el valami – sőt, 

több ilyen is van –, és ennek ellenére nem került be a január 23-i testületi ülésünkre, mint 

beszámoló. Sőt, még most is például egy január 15-én lejárt decemberi határozatunknak a 

leírásában csak az szerepel, hogy „Az ügyvezető munkaszerződése módosításának aláírása 

folyamatban van.” Hát, hadd áruljak el egy kis kulisszatitkot, a Mi Hazánk Mozgalom 

elnökségében Toroczkai László mondta egyszer Ásotthalom polgármestereként, hogy ő 

ezért bocsátott el kb. egy jegyzőt egyszer, vagy valamelyik alkalmazottját, merthogy 

mindig azt a választ adta, hogy „folyamatban van”. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen 

válasz, egy ilyen leírási állapot, hogy valami folyamatban van, ami ráadásul csak egy 

aláírásról szól, tehát nem is egy szerződést kell megírni, nem is kell letárgyalni, tehát 

szerintem nem indokolt, hogy egy ilyennel késsen az apparátus, pláne akár több hónapot, 

jelen állás szerint még a január 15-én lejárt határozatunk február 27-ig sem teljesült. Ennek 

ellenére a beszámolót összességében elfogadom, csak arra kérem, hogy a jövőben erre így 

most már, hogy átláthatóbbá vált, sikerült átláthatóbbá tenni ezen határozatoknak a 

végrehajtását, így erre nyomatékosabban figyeljenek. Másrészt annyi módosítást kérnék 

még, hogy kapjuk meg a nem teljesítetteket is. Tehát a január 23-i testületi ülésre szerintem 

jó lett volna, ha megkapjuk ezt a január 15-én lejárt határidejű határozatot, azzal az 

indokolással akár, amit most írtak, ezt ugyanúgy beírhatták volna, hogy folyamatban van 

az aláírás, de akár őszintébb leírást is lehet írni, hogy mi miért csúszik, de legalábbis, hogy 

csúszik, ha indokolást nem is. A következő napirendi pontban már nem kérnék hasonló 

módon szót, de azért a jegyzői beszámoló esetében is láthatunk ilyet, hogy január 9-i 

határidő ellenére a január 23-i testületi ülésre nem került be. De most viszont bekerült, 
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hogy végrehajtásra került. Tehát ilyen értelemben most mindkettő határozatot elfogadom, 

de arra kérem, hogy a jövőben kapjuk meg a nem teljesített határozatokat is. 

 

Dr. László Imre: Hát ha külön is kell szavazni a két napirendi pontról, Jegyző asszony 

fogja megadni erre az ominózus polgármesteri tájékoztatóval kapcsolatos felvetésre, és 

nyilván evidens módon a jegyzői beszámoló, a következő is az övé lesz. 

 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna: Valóban, most már feltüntetjük a határidőket. Azt 

szeretném azért figyelmébe ajánlani, hogy az eltelt két időszak közötti határozatokról, azok 

végrehajtásáról szóló beszámolók ezek. Tehát hogy nem teljesült, ezért nem található ilyen 

az előterjesztésben. A másik pedig, és akkor ezt mondanám, hogy ami mondjuk január 15-

e, vagy 20-a, az azért nem tudott bekerülni a januári testületi ülésre, mert az a februárira 

jön be, tehát mindig utólag hozzuk be ezekről a beszámolót. Röviden ennyi. 

 

Dr. László Imre: További hozzászóló 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 2020. január 1. és 2020. január 

31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót 

tudomásul veszi.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

35/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020. 

január 1. és 2020. január 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 20./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző  

 

 

Dr. László Imre: Hozzászóló 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 2020. január 1. és 2020. január 
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31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jegyzői beszámolót 

elfogadja.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

36/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020. 

január 1. és 2020. január 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

Dr. László Imre: Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy zárt ülés következik.  

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2020. március 11. 
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Daám Alexandra s. k. 

 

 

 

 

dr. Molnár László s. k. 

 

 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 

 

 


