
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-198-6/2020. 

 

Jegyzőkönyv 

 

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

július 27-én (hétfő) 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti nagytermében 

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

 

Jelen vannak:  
 

A Képviselő-testület tagjai: Barabás Richárd alpolgármester, Csernus László,  

dr. Hoffmann Tamás, Jankó István, Junghausz Rajmund, dr. Molnár László, Nagyné Antal 

Anikó, Novák Előd, Szabó László képviselők (9 fő) 

 

Távol volt: dr. László Imre polgármester, Bakai-Nagy Zita alpolgármester, Orosz Anna 

alpolgármester, Bába Szilvia, dr. Bács Márton, Bedő Dávid, Budai Miklós, Daám 

Alexandra, Erhardt Attila, Görög András, Keller Zsolt, Kreitler-Sas Máté, Németh 

Gyöngyvér Valéria, Rádi Károly, Tóth Márton, Varga Gergő képviselők (16 fő) 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

Soltész Erika igazgató, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes,  

Mayer Péter, dr. Berkovics Gáborné osztályvezetők,  

dr. Szentmártoni Krisztina jogtanácsos, 

Ábrahám Máté asszisztens 

 

Különmeghívott:  

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

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

Lévai Márk, a KözPont Kft. gazdasági igazgatója 

 

Az ülést vezeti: Barabás Richárd alpolgármester 

 

Barabás Richárd: Szeretném Önöket megkérni, hogy jelentkezzünk be mindannyian. Az 

én órámon 8 óra 1 perc van, semmiképpen sem szeretném az Önök drága idejét rabolni. 

Bizonyára nagyon sok, fontos feladatot kell valamennyiüknek ellátni. 

Örömmel jelentem be Önöknek, hogy a Polgármester július 24-i meghatalmazása alapján 

ma én vezetem ezt az ülést, úgyhogy ha valaki szeretné megnézni, hogy teljesen formálisak 

vagyunk-e, akkor itt az asztalon megteheti. 

Úgy látom, jelen van 9 képviselő velem együtt, ami, ha jól érzékelem, azt jelenti, hogy 

nem vagyunk határozatképesek. Ebben az esetben, hátha a többiek megérkeznek, 10 perc 

szünetet szeretnék elrendelni. Köszönöm szépen! 



2 

 

(A szünet után folytatódik az ülés.) 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Barabás Richárd: Aljegyző úrral majd beszélje meg, Képviselő úr! Fogalmazza meg a 

kritikáját. Köszönöm szépen. 

8 óra 10 van, letelt a 10 perces szünet. Úgy látom, hogy továbbra is 9-en vagyunk jelen, 

ezért az ülés továbbra sem határozatképes. Nem tudunk szavazni a napirendről, az ülést 

nem is tudjuk megnyitni, úgyhogy sajnos, ezen a mai alkalmon nem fogunk tudni 

rendkívüli testületi ülést tartani.  

Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy várhatóan augusztus 13-án egy rendkívüli ülést 

fogunk tartani a kerületet érintő valamennyi sürgős döntés meghozatalának elvégzésére. 

Tehát még egyszer mondom, várhatóan augusztus 13-án fogunk legközelebb találkozni. 

Hadd tájékoztassam Önöket arról is, hogy jogértelmezésünk szerint a Polgármesternek az 

Önök napirendi pontját a rendkívüli testületi ülésre meg kell próbálnia behozni, 

ugyanakkor látunk némi jogi inkonzisztenciát, hiszen az Mötv. szerint a kötelező hat 

rendes testületi ülések között megtartott rendkívüli ülést kizárólag a kerület halaszthatatlan 

közfeladatainak ellátásának ügyében lehet tartani, az Önök napirendi pontja nem ilyen, 

éppen ezért állásfoglalást kértünk dr. Sára Botond úrtól, hogy vajon mi az Ő véleménye 

ezzel kapcsolatban. De egyébként lesznek más, nagyon izgalmas napirendi pontok is. 

Augusztus 13-án tehát találkozni fogunk. Köszönöm valamennyiüknek a megjelenést. 

Viszontlátásra.  

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Mint megtudtam, a bélyegzőlenyomat az, ami hitelesíti. Köszönöm szépen. Én is tanulok 

mindig valami újat. 

 

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2020. július 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

  


