
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-198-7/2020. 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

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

2020. augusztus 24-én (hétfő) 13.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti 

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

nyilvános üléséről. 

 

Jelen vannak:  
 

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

alpolgármester, Barabás Richárd alpolgármester, Orosz Anna alpolgármester, Bába 

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

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

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

Gyöngyvér Valéria, Novák Előd, Szabó László, Tóth Márton, Varga Gergő (24 fő) 

 

Távol volt: Rádi Károly (1 fő) 

 

A nemzetiségi önkormányzatok részéről: 

- 

 

Polgármesteri Hivatal részéről:  

Hintsch György alpolgármester, 

Vargáné dr. Kremzner Zuzsanna jegyző, 

dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 

Győrffyné Molnár Ilona, Magyar Tamásné, dr. Téglási László igazgatók, Nemessné dr. 

Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Alexa Csaba, Hégli Imre, Kádi Gergely, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna 

osztályvezetők,  

Gabonyi Erika, Gódor Ildikó referensek, 

dr. Szende Dávid jogtanácsos, 

Sinkovicz Judit, Kis-Fleischmann Éva kabinetvezető-helyettesek, Schrik Katalin 

titkárságvezető 

 

Különmeghívott:  

Molnár Gyula országgyűlési képviselő, 

Antal Nikolett, a KözPont Kft. ügyvezető igazgatója, 

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

dr. Lindmayer Bence, az Újbuda Parkolásüzemeltető Kft. ügyvezető igazgatója, 
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Majoros Endre, az Újbuda SMART 11 Kft. ügyvezető igazgatója, 

Molnár Krisztina, a Média 11. Kft. ügyvezető igazgatója, 

Molnár Tibor, a Zsombolyai Kft. ügyvezető igazgatója, 

Simon Károly, az Újbuda Sportjáért Kft. ügyvezető igazgatója,  

dr. Lehoczky Péter, a Szent Kristóf Szakrendelő igazgatója 

 

Az ülést vezeti: dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Tisztelettel köszöntöm a megjelent képviselőket, az Önkormányzat 

dolgozóit, mindazokat, vendégeinket, akik a technika segítségével kísérik figyelemmel 

ezt a rendkívüli képviselő-testületi ülést, amit az SZMSZ 19. § (1) bekezdése alapján 

hívtam össze. Kérném szépen a képviselőtársaimat, hogy ha valaki még nem nyomta 

meg a „jelen” gombot, tegye meg. Tisztelettel kérem, hogy mindazok, akik nem 

használnak maszkot, a kollegájuk, a társuk egészségének védelme érdekében 

szíveskedjenek fölvenni.  

Megállapítom, hogy a 25 képviselőből 24 jelen van, tehát határozatképes az ülés.  

Jegyzőkönyv-hitelesítőnek javaslom Szabó László és Erhardt Attila képviselőket. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

91/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Erhardt Attila és Szabó 

László képviselőket megválasztotta.      

 

Dr. László Imre: A napirend vitájához jutunk el. Összesen 9 napirendi pont szerepel, 

ennek megfelelően ez, ami a TTR-ben is és a meghívóban is szerepel, tehát 

képviselőtársaim pontosan tudják, hogy melyik ez a 9 napirendi pont.  

Megnyitnám a vitát a napirendi pontokkal kapcsolatban.  

 

Varga Gergő: Az ülés vezetésével kapcsolatban, az SZMSZ 32. §-a alapján kérem 

Polgármester urat, hogy Novák Elődöt utasítsa helyre, hogy a Testület méltóságát 

őrizzük meg, hogy a dekorációt és társait tüntesse el az asztaláról.  

 

Dr. László Imre: Az SZMSZ-nek a módosítását majd nyilvánvalóan be fogjuk 

nyújtani, hogy hasonlóképpen, mint ahogy a Parlamentben van, különböző dekorációk, 

eszközök ne kerüljenek fölhasználásra a Képviselő-testület ülésein.  

Kérdezem a képviselőtársaimat akkor a napirendi vitával kapcsolatosan. 
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Novák Előd: Először is a polgármesteri utasításra fölvett maszkot a beszédek alatt is 

elvárja Polgármester úr, hogy tartsuk? 

 

Dr. László Imre: A legteljesebb mértékben.  

 

Novák Előd: Értettem, akkor igyekszem így artikulálni. A balliberális képviselők 

obstrukciója miatt nem szavazhattunk múlt hónapban a kompromisszumos Horthy park 

elnevezésről. A határozatképtelenség miatt elmaradt júliusi ülés után a munkahelyüket 

kerülő balliberális képviselőket a havi tiszteletdíjuk visszafizetésére szólítom fel. Sem 

Mandela, sem Mengele, sem Hitler – a kompromisszumos Horthy park elnevezésről 

szavazhat ma a Képviselő-testület az utolsó napirendi pontban, ha ezt támogatják egy 

módosító javaslatom alapján. A legutóbbi ülésen Polgármester úr Hitlert méltatta, a 

többi balliberális képviselő pedig a fehérellenes, rasszista Mandelát, így nem tudtak 

megegyezni, leszavazták a parkelnevezési javaslatot. Egyelőre névtelen maradt a 

közterület. De ma lezárhatjuk ezt az ügyet, a kompromisszumos Horthy park elnevezést 

kezdeményezem tehát. Pikáns volt itt a legutóbbi ülésen, ahogy a Momentum 

frakcióvezetője a Nelson Mandeláról szóló testületi vitában tévesen és többször 

kizárólag „árbájthájdnak” nevezte a dél-afrikai apartheid rezsimet, így megint a hitleri 

„Arbeit macht frei” jelszóra asszociálva, miközben magát a nemzetközi kapcsolatok 

szakértőjének titulálja. Polgármester úr pedig később Mandelát Mengelével keverte. Én 

azt gondolom, így elfogadhatatlan, hogy a balliberálisok akarnak kiselőadást tartani, 

illetve leckét adni emlékezetpolitikából a magunkfajtáknak. Polgármester úrnak 

ugyanakkor köszönetet kell mondjon a Mi Hazánk Mozgalom, hogy merész érvelésével 

és az ő egyetlen balliberális ellenszavazatával sikerült elutasítani Karácsony Gergely 

kezdeményezését, amit korábban egyedül a Mi Hazánk ellenzett. Sajnos, még 

Hoffmann Tamás is megszavazta két éve a Fővárosi Közgyűlésben a Mandela park 

elnevezést. De tiltakozásaink nyomán végül a fehérellenes terrorista Mandela nevét nem 

viselheti XI. kerületi park. A kompromisszumos Horthy park elnevezés viszont közös 

büszkeségünk lehet, kérem, támogassák.  

 

Varga Gergő: A napirendhez kapcsolódóan azt javaslom, hogy a 9./ napirendi pontot 

vegyük le napirendről és ne tárgyaljuk, mivel maga a szöveg és a cím nincsen 

köszönőviszonyban sem egymással, illetve hasonló témában az Önkormányzat 

képviselői részéről volt már egy nyilatkozat, ami egyértelműsítette az álláspontot. Tehát 

ez okafogyottá vált, és kérem, hogy ezt a napirendi pontot vegyük le és haladjunk 

tovább a szavazásokkal. 

 

Junghausz Rajmund: Vélhetően akkor levételre kerül majd a napirendi pont, mert 

Varga Gergő útmutatásait valószínűleg követni fogják. Először is nagyon sajnálom, 

hogy nem jöttek el arra a rendkívüli ülésre, és más módom nem lesz, most kell, hogy 

elmondjam, baromira sajnálom, és különösen azt a figyelmetlenséget, hogy ugyan mi 

már tudtuk, amikor a 8 órás időpontot jelölték meg, hogy egy jó mókának tartják, hogy 

majd 8-ra bejövünk, azt kevésbé tartottam viccesnek, hogy a hivatalnokokat már 6-ra 

behívták, hogy itt pakolásszanak és rendezkedjenek, azt a látszatot keltve, hogy itt valós 

feladatuk van. Azt szeretném ügyrendben, vagy nem tudom, napirend előtt, hogy 
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fontolják meg, hogy a kamera, amikor Önt mutatja, Polgármester úr, akkor mennyire 

tág teret ad, mennyire tudják a fókuszt beszűkíteni vagy esetleg eltolni így szemből 

nézve balra, ne hozzák még egyszer ilyen kellemetlen helyzetbe a Jegyző asszonyt, 

ahogy múltkor történt.  

 

Jankó István: Tisztelt Polgámester úr, kérem, engedje meg, hogy kicsit 

személyesebbre vegyem a mondanivalómat, és sajnálom, hogy épp a DK-s képviselői 

oldal, aki levette vagy tervezi levenni ezt a napirendi pontot. Volt a családomban olyan 

ember, aki sajnos, már nincs köztünk, akit nagyon jól ismer Polgármester úr, illetve 

Alpolgármester asszony is, hiszen együtt kampányolt Önökkel, győztek is. Mi politikai 

ügyekben nem voltunk egy platformon, teljesen szöges ellentétben álltunk ilyen téren 

egymással, viszont egy dologban egyetértettünk, hogy fasizmust soha többé. Sajnos, 

nem tudom megkérdezni tőle, hogy vajon mit szólt volna az Ön szavaihoz, amikor 

Hitlert éltetette. Ezt már sajnos nem tudom megkérdezni tőle, de én úgy gondolom, 

hogy ha Polgármester úr tisztességesen akar eljárni, akkor ezt a napirendi pontot 

fönnhagyja most. Hogy egy másik személyes történetet is elmondjak, anno volt a 

Fővárosban egy képviselő, aki csak annyit merészelt mondani, hogy Budapest 

felszabadítása nem mindenkinek volt felszabadítás. Na, ezért őt úgy meghurcolták, több 

millió forintot kellett fizetnie, és nácimosdatónak nevezték el. Pedig az nem volt 

ennyire súlyos kijelentés, mint amit Ön tett. Úgyhogy ezért kérem, Polgármester úr, 

fontolja meg, hogy ezt a napirendi pontot tisztességesen végig tudjuk tárgyalni, és ne 

vegyük le. 

 

Dr. Bács Márton: Igazából az a probléma ezzel a napirendi ponttal, hogy rosszul van 

keretezve. Nem lehet érteni belőle, hogy mi az Önök célja vele. Van egy terjedelmes 

előterjesztés, amiben hosszan támadják a Polgármestert. Ahhoz van rendelve egy 

nyilatkozat, amit persze, el lehetne fogadni, csak a keretezése rossz. Tehát Önök azt 

várják tőlünk, hogy egy semlegesnek álcázott nyilatkozatot fogadjunk el úgy, hogy 

Önök szándékosan arra hangolták, hogy az kvázi egy polgármestert támadó 

előterjesztés, amit mi nyilván nem tudunk támogatni. Értem azt, hogy ez az Önök 

számára egy csibészes csíny, hogy majd a DK-s képviselőket jól betereljük abba a 

sávba, hogy támadják a saját polgármesterüket, de ez nem fog megtörténni. Tehát 

igazából azt szeretném mondani, hogy ha ezt Önök komolyan gondolják, és legközelebb 

bejönnek egy semleges előterjesztéssel, nyilván fogjuk tudni támogatni, mert 

valamennyiünknek az az alapállása, ami a nyilatkozatban benne van. Így nem tudjuk 

támogatni. 

 

Csernus László: Azt gondolom, hogy egy kicsit több, mint csibészes csíny mindaz, 

amit Polgármester úr itt testületi ülésen, nyilvánosan mindenféle módon elmondott. Erre 

reagáltunk. Erre mondtuk ki azt, hogy fogadjuk el közösen ezt a nyilatkozatot, azért, 

hogy azt lehessen mondani, hogy közösen nem hallgatunk. De Önök, baloldaliak, 

hallgatnak. Hallgatnak mindarról, ami itt történt, próbálják így elkendőzni. Akkor, 

amikor Orosz Anna nem alpolgármesterként, de kiáll nagy nyilvánosság elé, és 

beleordítja a mikrofonba, hogy „ne hallgassatok”. Ezt megteszi, de itt, a Testületben 

nem teszi meg azt, hogy azt mondja, hogy igen, Polgármester úr hibázott, Polgármester 
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úr nem jó dolgokat mondott. Az egész ülésről, ami itt történt, nem teszi meg azt, hogy 

azt mondja, hogy a hatalomhoz nem ragaszkodom, és azt mondja, hogy igen, én 

szembemegyek a Polgármesterrel, mert azt mondom, hogy nem értek vele egyet. Inkább 

hallgat a hatalomféltés miatt. Hát, erről szól ez az egész dolog.  

 

Szabó László: Mikor elhangzott közel kettő hónappal ezelőtt ez a kijelentés itt a 

testületi ülésen Polgármester úr szájából, akkor utána kellett néhány nap, hogy 

átgondoljuk, hogy mit is kezdjünk ezzel a helyzettel. És Jankó István 

képviselőtársammal, amikor megfogalmaztuk ezt az előterjesztést és ezt a politikai 

nyilatkozatot, akkor hosszú-hosszú órákat töltöttünk azzal, hogy a politikai nyilatkozat 

az egy olyan semleges, pártpolitikamentes nyilatkozat legyen, ami az ellenzéki 

képviselők számára is elfogadható. Tettük mindezt azért, mert ez alatt a kettő hónap 

alatt nem sikerült ennek a széles koalíciónak kiállnia, és azt mondania, hogy egyetért 

vagy nem ért egyet azzal, ami itt elhangzott ebben a teremben. Ez a nyilatkozat azt 

gondolom, hogy mindannyiunk számára elfogadhatónak kellene, hogy legyen. Tehát ha 

Önök most azt vitatják, hogy erről tárgyaljunk vagy ne tárgyaljunk, akkor ezzel ismét 

azt támasztják alá, hogy továbbra is hallgatni szeretnének, és nem szeretnének 

nyilatkozni azzal kapcsolatban, hogy ezt elfogadják vagy nem fogadják el. Bács 

képviselőtársamnak jelezném, hogy igen, egy hosszadalmas előterjesztés van itt 

előttünk, amelynek a végén azért leírjuk, hogy pontosan mi is a célja ennek, és miért 

csatoltunk hozzá egy ilyen politikai nyilatkozatot, amit hozzácsatoltunk. Ha már erről 

vitázni sem lehet itt ebben a teremben, akkor az szerintem eléggé sajnálatos.  

 

Barabás Richárd: Felhívom a fideszes képviselők figyelmét, hogy június 26-án a 

Polgármester Facebookon egyértelműen bocsánatot kért a szavaiért, ne tegyenek úgy, 

mintha ez nem történt volna meg. Megjegyzem, a mi oldalunk tud korrigálni: kíváncsi 

volnék, hogy Szíjjártó Péter miniszter úr a luxusjachtos nyaralásáért kért-e már 

bocsánatot, Orbán Viktor miniszterelnök úr kért-e már bocsánatot, amiért augusztus 20-

án, Szent István ünnepén a nyugat ellen hergelt, és kért-e azért bocsánatot, hogy 

egyébként bár mindenkit távol óhajt tartani a tengertől, ő maga is az Adrián nyaralt. Ha 

politizálunk, akkor beszéljünk azokról a kérdésekről, amelyek mindenkit érintenek, és 

ne egy nyelvbotlásról és ne bocsánatkérésről, ne inszinuáljanak minket, hanem 

dolgozzanak. És kérném Polgármester urat, hogy fejezzük be ezt a vitát, és szavazzunk 

végre azokról a kérdésekről, amelyek valóban az újbudai városvezetésről szólnak.  

 

Dr. Molnár László: Tisztelt Alpolgármester úr, kicsit meglep, hogy Ön lezárná a vitát. 

Szerintem ez egy helyes és jó vita, és érdemes erről vitatkozni, még akkor is, ha Ön 

ezzel nem ért egyet. Szórakoztató, hogy valakinek a nyaralását összekeverjük egy 

hitleres idézettel. Amikor a mai napra készültem, én arra gondoltam, hogy augusztus 

23-án bizonyára tudják, hogy a totalitárius diktatúrák áldozatainak európai emléknapja 

van, és azért tették a mai napra ezt az ülést, hogy méltóképpen tudjuk ezt a nyilatkozatot 

elfogadni, hiszen így a tegnapi európai emléknaphoz mint európai politikusok is 

tudnánk csatlakozni, és így Újbuda is ki tudná venni a részét ebből az emléknapból. 

Éppen ezért kérem, hogy mivel kerületi ünnepség, megemlékezés úgysem volt ebben a 

kérdésben, akkor ezt akár a mai napon pótoljuk. Pótoljuk ezt azzal, hogy napirendre 
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vesszük ezt a nyilatkozatot, és a Képviselő-testület kinyilvánítja egyértelműen, hogy mit 

gondol a diktatúrákról. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Én Molnár László képviselőtársamnál kicsit pesszimistábban 

közelítem ezt a kérdést, tehát szerintem mi itt nem fogunk nagyon vitatkozni erről a 

napirendi pontról, hiszen ezt a szándékot Önök kinyilvánították, hogy bele se akarnak 

menni ebbe a vitába, hiszen akkor eljöttek volna a rendkívüli ülésre, ahol meg lehetett 

volna ezeket a dolgokat tárgyalni. Most ki lehet fejezni ezt, hogy nem engedik ezt a 

vitát lefolytatni egy testületi ülés keretében, erre ez a fajta, SZMSZ adta joguk megvan, 

hogy nem szavazzák be a napirendi pontok közé ezt a kérdést, annak ellenére, hogy én 

azt gondolom, hogy nem történik baj, hiszen a nyilatkozathoz magához később is lehet 

csatlakozni. Ez egy olyan lehetőség, ami azzal, hogy most ezt a vitát itt éppen nem 

engedik lefolytatni, a lehetőség nyitva áll, tehát én felhívok szívesen mindenkit arra, 

hogy nyilatkozzon bátran és keressen minket ez ügyben, ha megfordult a véleménye, és 

azt gondolja, hogy ez, ami a nyilatkozat kiadása mögöttes állásfoglalás, ez mégiscsak 

erkölcsileg elfogadható és helyes.  

 

Dr. László Imre: Több jelentkező nincsen. Tisztelettel köszöntöm Molnár Gyula 

országgyűlési képviselő urat. Szíveskedjenek megengedni akkor, hogy én is 

hozzáfűzzek néhány szót. A körítéssel van a gond, elhangzott, hiszen ez egyértelműen 

rám irányul különböző idézetekkel. A határozattal, ahogy Bács Márton képviselő úr 

mondta, azzal különösebben nincs gondunk, nincsen problémánk. De hát, ugye, a 

fölvezető rész egy picinykét, uraim, hiányos. Hiányos, hiszen Önök olyan jelzőkkel 

illették Nelson Mandelát, aki ugye, egy apartheid rendszer ellen küzdött, hogy emberek 

szenvedését, gyilkosságokat fűztek a nevéhez. Elhangzott az, hogy kommunista 

terrorista, elhangzott a KGB-vel való kapcsolata, Önök köröztettek egy 32 oldalas 

anyagot, amit állítólag a viselt dolgairól gyűjtöttek le, és hogy el ne felejtsem, hogy 

Csernus képviselő úr pedig említette, hogy ugye, ő egy dalban a fehér faj kiirtására 

szólított föl. Tehát uraim, nem teljes a bevezető anyag. Az Önök része hiányzik. Hiszen 

egy olyan emberről beszélnek vagy beszéltünk, akit nagyon sokan a faji egyenlőség 

küzdelmének egy élharcosának tekintenek, aki Nobel-békedíjat kapott. Azt is oda kellett 

volna tenni, hiszen ugye, meg van sértődve Junghausz és Csernus képviselő úr, hogy 

őket egy hírportál rasszistának nevezte, és jogi elégtételt kérnek. Tehát azért figyeljünk 

oda egy picit. Ha a fölvezetés ezt tartalmazta volna, akkor az én képviselőtársaim 

valószínűleg semmi akadályt nem gördítettek volna ez elé. Úgyhogy ennyi az én 

hozzáfűznivalóm, tekintettel rá, hogy ez egy 48 perces vita volt, amiből kivettek egy 

nem egészen 1 percet – akik itt voltak, pontosan tudták, hogy ami elhangzott a 

részemről, miért hangzott el. Nem kívánok ebbe a vitába újólag belemenni.  

A napirendi vitát lezárom. Jankó István képviselő úr ügyrendben szólna. Szeretném 

fölhívni a figyelmüket, hogy ügyrendi kérdéssel kell kezdeni, és úgy, hogy igennel vagy 

nemmel lehessen rá válaszolni.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 
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Köszönöm, kisegített Jegyző asszony: csak a napirend elfogadása után van lehetőség 

ügyrendi kérdésekre. 

Akkor ennek megfelelően a módosító javaslatról kell szavaznunk, ami úgy hangzik, 

hogy a 9./ Politikai nyilatkozat az önkényuralmi rendszerek áldozatainak védelméről 

című napirendi pontot vegyük ki, és azzal a Képviselő-testület a mai nap ne 

foglalkozzon. Kérném szépen Önöket, hogy szavazzanak. Aki egyetért azzal, hogy 

kivegyük, az szavazzon igennel. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 11 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot.  

 

92/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

1./ A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

2./ Grosics Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./  Intézményvezető jogviszonyának megszüntetése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

               

4./  A Hosszúréti patak átfogó rendezésével kapcsolatos pályázat benyújtása és 

együttműködési megállapodás aláírása Törökbálint Város Önkormányzatával 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  

 

5./ E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel megkötött Együttműködési 

megállapodás módosítására vonatkozó határozat módosítása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

11 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással a mai ülésének napirendi vitája 

során nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 

9./ Politikai nyilatkozat az önkényuralmi 

rendszerek áldozatainak védelméről című 

napirendi pontot levegye a napirendről. 
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6./ Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. tagi kölcsön 

visszafizetésének átütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

      

7./ Előzetes kötelezettségvállalás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

  

8./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztató 

határozatának módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

9./ Politikai nyilatkozat az önkényuralmi rendszerek áldozatainak védelméről 

Előterjesztő: Jankó István és Szabó László képviselő 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

93/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés napirendjét 

az alábbiak szerint fogadta el:  

 

1./ A díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

2./ Grosics Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./  Intézményvezető jogviszonyának megszüntetése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

               

4./  A Hosszúréti patak átfogó rendezésével kapcsolatos pályázat 

benyújtása és együttműködési megállapodás aláírása Törökbálint 

Város Önkormányzatával 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester  
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5./ E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel megkötött 

Együttműködési megállapodás módosítására vonatkozó határozat 

módosítása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

6./ Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és Vendéglátó Kft. tagi kölcsön 

visszafizetésének átütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

      

7./ Előzetes kötelezettségvállalás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

  

8./ A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztató határozatának módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

9./ Politikai nyilatkozat az önkényuralmi rendszerek áldozatainak 

védelméről 

Előterjesztő: Jankó István és Szabó László képviselő 

 

Dr. László Imre: Most már lehet ügyrendben szólni, illetve közérdekű tájékoztatásra is 

két perc erejéig a képviselőknek lehetőségük van. Úgy látom, hogy a Rendőrkapitány úr 

nincs itt, tehát ennek megfelelően Junghausz Rajmund képviselő úr következik 

ügyrendben. 

 

Junghausz Rajmund: Személyes megszólíttatás okán szólok. A következő a helyzet, 

Polgármester úr, amikor rólam, illetve Csernus képviselőtársamról azt jelezte a maga 

furcsa módján, hogy mi meg vagyunk sértődve, hogy minket rasszizmussal vádolnak – 

ez nem sértődés kérdése. Szerintem rossz irányba motoszkál. Egész pontosan azt írta 

egy oldal vagy portál, hogy a dél-afrikai apartheid nyílt támogatói vagyunk. Ez nem 

sértődés kérdése, és nem szeretném, hogy ezt így minősítse. Úgy gondolom, hogy egy 

ilyen ügyben, függetlenül attól, hogy mi mit gondolunk a politika egyéb területeiről, egy 

ilyen ügyben, amikor Ön is tudja, hogy ez nem igaz, akkor ki kell, hogy álljunk egymás 

mellett. Úgyhogy ezt szerettem volna elmondani. 

 

Novák Előd: Közérdekű tájékoztatást adnék az SZMSZ szerint. Ugyanis titkosította a 

Transparency International elnöke a saját közmegbízatását. „Havi 1 millió heti 1 

munkanapért”, ezzel a címmel hívtam fel a figyelmet a titkosítási jéghegy csúcsára, 

majd e sajtótájékoztatóm után három nappal az ujbuda.hu-n végre nyilvánosságra 

hozták az általam írásban egy hónappal korábban hiába kért szerződést és annak 

módosítását, ugyanis a lelepleződés után fél millió forinttal csökkentették a még így is 

pofátlan megbízást. Titkosítja a kényes szerződéseket a polgármesteri vezetés, és még a 

képviselői iratbetekintési jogomat se biztosítják, közben pedig volt képük egy 

úgynevezett átláthatósági megbízottal szerződni több mint 1 milliós havi díjazással 

átláthatatlan tanácsadásra. A Transparency International Magyarország kuratóriumi 
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elnöke párhuzamos újbudai megbízatásának szerződését nem közölték az ujbuda.hu-n, 

és hiába kértem a sajtótájékoztatóm előtt 25 nappal írásban is az Önkormányzattól, 

ahogy hiába kérdeztem magától Nagy Zoltán átláthatósági megbízottól is az őt bemutató 

képviselő-testületi ülésen három felszólalásban is fizetésének pontos mértékéről, 

vagyonnyilatkozatának nyilvánosságáról és e-mailcíméről, semmilyen érdemi választ 

nem adott az átláthatósági megbízott. Egészen szürreális volt itt a legutóbbi ülésen: 

feltettem a kérdést az átláthatósági megbízottnak, hogy mennyi pénzt kap az 

Önkormányzattól, erre csak mellébeszélt. Ismét megkérdeztem a számot, ismét nem 

válaszolt. Majd újra, de hiába, ehhez a momentumos képviselők is asszisztáltak, sajnos. 

És mindezt van képük pont az átláthatóság jelszavával művelni. Tehát csak 

kifizetőhelynek használja Újbuda Önkormányzatát a Transparency International, 

gátlástalanul titkosítva még saját közmegbízatásait is. Bár a közérdekű adatigénylés 

megtagadása miatti per kilátásba helyezésével sikerült végül a szerződést 

nyilvánosságra hozatnom és a megbízási díjat megfelezni, de még így is több mint 

félmillió forintot kap havonta bármilyen kézzelfogható eredmény nélkül, miközben az 

átláthatósági biztos vagyonnyilatkozata és e-mailcíme sem nyilvános, és szó nélkül 

hagyja a polgármesteri titkosításokat is. A küzdelmet tehát folytatom a balliberális 

titkosítások és a korrupció ellen. 

 

Dr. László Imre: Úgy látom, hogy több közérdekű tájékoztatási igény nincsen. Szabad 

legyen elmondanom, és pontosan egyébként a Képviselő úr után, hogy az 

Önkormányzat vezetése a leghatározottabban és a legteljesebb mértékben elzárkózik az 

elől a cselekedet elől, és elítéli, amit Ön folytatott az elmúlt napokban a szivárványos 

zászlóval kapcsolatosan. Természetesen ez pusztán egyébként megítélés kérdése és az 

Önkormányzat vezetésének a véleménye. Tovább fogunk lépni minden körülmények 

között, amikor a rendőrség és az ügyészség ez a dolgot lezárja, annak a döntésnek a 

birtokában fogjuk javasolni a Képviselő-testületnek azt, amit ilyenkor meg kell tenni. 

Akkor elindulunk a kilenc napirendi ponttal. 

 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: A díszpolgárrá választásról, valamint a 

kerületi kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

 

Barabás Richárd: Nagyon örülök, hogy eljutottunk a kitüntetési rendeletnek egy ilyen 

konszenzusos elfogadásáig. Két dologgal szeretném kiegészíteni. Az egyik, hogy a 

Kulturális és Köznevelési Bizottság a mostani ülésén egy apró jogtechnikai pontosítást 

tett a rendeletben, mégpedig a 18/A. §, a díszpolgári cím át nem vevésével kapcsolatos 

ponttal kapcsolatban. Egy picit pontatlan volt a korábbi megfogalmazás, hogy 

„amennyiben a díszpolgári címben, kitüntetésben, elismerésben részesített személy nem 

veszi át a díjat, és ezt írásban jelzi”, és mondom a kiegészítést, „azzal, hogy a jövőben 

sem kívánja azt átvenni”, „úgy az az adott díjról történő lemondást jelenti.” Tehát itt 

egy egyértelmű és akaratlagos szándék kifejezése az, ami a díjról való lemondásnak a 
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feltétele. Ezt a módosítást kéri a Kulturális és Köznevelési Bizottság. A magam részéről 

én ezt befogadom, mint előterjesztő.  

A másik, hogy sok gondolat felmerült ezzel a kitüntetési rendelettel kapcsolatban, hogy 

érdemes lenne fejleszteni. A magam részéről azt szeretném kérni a jelenlévő tisztelt 

frakcióktól, hogy november közepéig küldjék meg a további fejlesztési javaslataikat. 

Több irányban is elindulhatunk. A jelenleg, mondjuk, ami hozzám eljutott gondolat, az 

leginkább arról szól, hogy érdemes megfontolni – és ezt tényleg csak így mondom, 

hogy érdemes megfontolni –, hogy esetleg kevesebben kapjanak díjat, de nagyobb 

összeggel, érdemes revízió alá venni ezt a rendeletet. Azért kérném a november közepi 

időpontot, mert ha november közepéig egy valamifajta közös gondolkodást el tudunk 

indítani, akkor a jövő évi költségvetésbe esetleg be is tudjuk tervezni. Próbáljunk meg 

ilyen okosan előre gondolkodni. Köszönöm és kérem az előterjesztés elfogadását. 

 

Novák Előd: Először is örömmel látom, hogy beépült az a módosító javaslatom, hogy 

közvetlenül egy elhalálozást követően, kegyeleti időszakban ne lehessen javaslatot tenni 

díszpolgári címre, ahogy utcanév-elnevezési javaslatot sem lehet tenni. Talán ott egy 

évnél hosszabb idő is indokolt lehetne, hogy az elsőéves évfordulón még hasonló 

érzelmi felindultsággal ne lehessen tenni és ne lehessen tulajdonképpen ellenezni se. 

Viszont nem igazán értem, hogy miért került be az, hogy 1989-től elhunyt személyeket 

lehet csak posztumusz felterjeszteni. Úgy vélem, hogy értem, hogy ez kifejezetten 

Horthy Miklós emlékének ápolása ellen irányul, hiszen az egyetlen személy, akinek a 

neve felmerült, ráadásul széles körben, széles társadalmi támogatottsággal, az egyetlen 

elmaradás, amely Újbuda Önkormányzatát is érinti, hiszen itt vonult be, itt mondta el 

híres bevonulási beszédét, itt lakott a Gellért Szállóban, éppen 100 éve volt a 

kormányzóvá választása idén, amikor a Gellért Szállóból vonult be a megválasztását 

követően a Parlamentbe. Tehát ezer szállal kötődik a XI. kerülethez. Joggal merül föl 

széles társadalmi körben, amikor tavaly is, idén is nemzetközi összefogással felvonulást 

tartottunk utolsó kormányzónk emlékére, ahogy díszpolgári cím is indokolt volna akár 

fővárosi, de akár újbudai szinten is. Ezek után ezt látni, hogy egy önkényesen 

meghatározott 1989-es, mint elhalálozási, tehát ha mondjuk ’89 előtti cselekedetet nem 

lehet esetleg méltatni, vizsgálni, díszpolgári címmel illetni, az még talán politológiailag 

értelmezhető kifejezés, de hogyha valaki 1989-ben hunyt el, akkor már méltó lehet a 

díszpolgári címre, de ha 1988-ban hunyt el, akkor még nem, ez számomra 

értelmezhetetlen. Tehát ez egy értelmezhetetlen dolog. Én azt gondolom, hogy nem 

volna jó ennyire személyre szabott rendeletalkotás az Önkormányzat részéről, én erre 

ezért mindenképp várok egy magyarázatot. Nyilvánvalóan ettől az Önkormányzattól a 

politikai szándék sincs meg, ha pedig a későbbiekben meglesz, akkor a rendeletet is 

lehet módosítani. Tehát hiába próbálják bebetonozni azt, hogy utolsó kormányzónk, 

Horthy Miklós méltó emlékét ne lehessen megörökíteni, erre nyilvánvalóan lesz 

lehetőség – kérdés, hogy mikor jön el az ilyen emlékezetpolitikai fordulat. Mert bár 

lehet – én azt gondolom – őt kritizálni, jobbról és balról is, jogosan is, de mégis, azért az 

ő kormányzásának időszakát összehasonlítva akár a rendszerváltás óta eltelt 

évtizedekkel, akár kulturális szempontból, ugye, Klebelsberg Kunónak, a korszak 

legismertebb miniszterének már áll szobra Újbudán, és azt gondolom, hogy még a 

balliberálisok is nem szégyellik a szájukra venni, és merik méltatni az ő munkásságát, 
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de mégis, az egész korszak elismerése, az mégiscsak Horthy Miklós kormányzónak akár 

díszpolgári címmel való elismerésével válna valóra, az ő rehabilitálására úgy tűnik, még 

várni kell, és úgy tűnik, hogy még egy rendeletmódosításra is szükség lesz előtte. 

 

Barabás Richárd: Azt, hogy Ön elmondta a politikai beszédet, amit el kell mondani, 

azt nem kívánom minősíteni. Azt viszont nagyon nagy örömmel fogadom, hogy mély 

konszenzus van közöttünk ennek a rendeletnek az elfogadása kapcsán, különösen a 

tekintetben, hogy Ön – hogy is fogalmaztak az Önök kongresszusán? – tulajdonképpen 

sátáni erőkkel működik közre ennek a kitüntetési rendeletnek az elfogadása kapcsán. 

Engem ez szórakoztat valahol, és köszönöm, hogy elmondta azt a beszédet, amit 

egyébként el kell mondania. 

 

Dr. Bács Márton: Kedves Novák Előd képviselőtársam! Értem azt, hogy ha valaki egy 

csövet tart a szeme elé, aminek a végén zsírpapíron Horthy Miklós képe van, akkor 

bármerre fordul, Horthy Miklós fog látszani. Szeretném mondani, hogy ’89 előtt mások 

is haltak meg, és hogyha leveszi ezt a csövet a szeme elől, akkor maga is fogja látni, 

hogy milyen parádésan ki tud tágulni a horizont. Azt meg szeretném mondani szintén, 

hogy bár a rendszerváltás óta sok minden történt, ami nem az ízlésem szerint való, azért 

nem lövettek választási gyűlésbe, mint egyébként Horthy Miklós idején.  

 

Novák Előd: Tisztelt Bács Márton képviselő úr! Azért a tömegbe igenis lövettek, nem 

is olyan régen, 2006. október 23-án például. Akkor engem is előállítottak, sőt azóta öt 

különböző ügyemben állapította meg a bíróság jogerősen, hogy jogszerűtlenül állítottak 

elő a Gyurcsány-Bajnai rezsim idején. Tehát lehet természetesen törvénytelenségeket 

látni, tapasztalni azóta is. Igaz, házkutatás egyetlen alkalommal sem volt nálam, ahhoz 

most egy fideszes kormányzat kellett, mely letérdelt a homoszexuális lobbi előtt, és két 

évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget egy zászló leeresztése miatt, emiatt tartottak 

éjszakai házkutatást, vettek DNS-mintát, ujjlenyomatot, fényképfelvételt készítettek, 

tehát a megfélemlítést természetesen látjuk azóta is. Én azt gondolom, hogy hibás az a 

történelmi szemlélet, hogyha a mai kor szemüvegével próbálja vizsgálni egy adott 

kornak az eszközrendszerét, hogy mondjuk István esetleg fel is négyeltette a politikai 

ellenségeit, tehát azt hiba volna ide hozni nyilvánvalóan akkor, amikor mondjuk Szent 

Istvánra emlékezünk augusztus 20-án. Horthy Miklós, azt gondolom, hogy igenis méltó 

volna a rehabilitálására. 

 

Dr. Bács Márton: Bár egy picit gyerekes vita, de élvezem.  

 

(Nevetés a teremben.)  

 

Tehát azért ne keverjük össze azt, hogy valakikre éles lőszerrel, egy egyébként 

választási gyűlést tartó kisgazdákra éles lőszerrel rálövetnek, vagy hogy egyébként egy 

tankot elkötő, egyébként autókat gyújtogató, az Andrássy úton…  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 
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… – hála Istennek, vannak erről videók –, azokra gumilövedékkel lőnek. Tehát értem 

azt, hogy maguk szeretnének ezek közé egyenlőségjelet tenni, de ez nem fogja 

vigasztalni azokat a kisgazdákat, akik ott akkor meghaltak.  

 

(Novák Előd képviselő ügyrendben jelentkezik.) 

 

Dr. László Imre: Képviselő úr, szeretném kérni, hogy ha ügyrendi, akkor annak a 

szabálynak megfelelően járjon el, és ne is egy se vége, se hossza vitába bonyolódjunk 

bele, énszerintem mindenki elmondta. Parancsoljon. 

 

Novák Előd: Csak azt javaslom, hogy utasítsa rendre Bács Márton képviselő urat, mert 

a 2006-os áldozatok, akik között közvetve, áttételesen egyébként halálos áldozat is volt 

a szemkilövetések nyomán, az ő kegyeleti szempontjaik miatt is méltatlan mindenkire 

ráhúzni, hogy tankot kötött el. Nemcsak azokra lőttek – a tömegbe lőttek. 

 

Junghausz Rajmund: Én Bács képviselőtársam gondolataira reagálnék néhány 

mondattal, kicsit másképp. A varjú indiánok nemzetségének mondása, hogy minél 

többet adsz, annál több jó dolog történik veled. Közel húsz éve figyelem és sokat 

tanultam Öntől, mi tagadás, felnézek Önre, és nemcsak a kiemelkedő képviselői 

munkássága miatt a példaképem, hanem az emberi nagysága előtt is meghajolok. 

Tűpontos a logikája, és utolérhetetlen humora szintén nagy hatással volt rám. Annak 

ellenére gondolom így, hogy a politikai nézeteink közötti különbség zongorázható. Bár 

ezek a különbségek messze nem számítanak annyit, mint amik összekötnek minket. 

Kamaszként hallgattuk a Piramist, PUF-ot, Depeche Mode-ot, odavoltunk Sophie 

Marceau-ért, amikor megláttuk a Házibuliban, olvastuk a Zabhegyezőt, a Halálra ítélt 

szakaszt, a Csontbrigádot és sok mást, papírgyűjtésnél kerestük a Rakéta Regényújság 

pikáns képeit és csillogó szemmel ittuk az első dobozos üdítőket, annyira menő volt. 

Megéltük a rendszerváltást is. Talán nem is annyira furcsa, de nem kellett hozzá 

találkoznunk gyerekkorunkban, hogy közös élményeink legyenek. A hopi indiánok úgy 

tartják, hogy az igazság nem történik, hanem van. Így gondolom én is, örülök, hogy 

ismerhetlek. 

 

Dr. László Imre: Mivel jelentkezés nincsen, ezért a vitát lezárom. A módosítás az 

előterjesztő révén befogadásra kerül, ennek figyelembevételével kérem a 

képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. 

 

Szavazásra teszem fel a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és 

elismerő címek adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint, a Kulturális és 

Köznevelési Bizottságnak az előterjesztő által befogadott módosító javaslatával egyben. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal 

és 1 tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 29/2020. (VIII. 25.) 



14 

 

önkormányzati rendeletét a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi 

kitüntetések és elismerő címek adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Dr. László Imre: Még egy határozatunk van ebben a kérdéskörben. 

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

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

határozott, hogy a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi kitüntetések és elismerő 

címek adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) XI.ÖK rendelet 8. §-ában eddig 

meghatározott elismeréseken felül a rendelet módosítása kapcsán további 2 elismerő 

címhez is biztosítja a szükséges, a rendeletben meghatározott összeget az 

Önkormányzat mindenkori költségvetésében. Határidő: 2020. augusztus 24., felelős:     

dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

94/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi 

kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló 36/2012. (VI. 6.) 

XI.ÖK rendelet 8. §-ában eddig meghatározott 

elismeréseken felül a rendelet módosítása 

kapcsán további 2 elismerő címhez is 

biztosítja a szükséges, a rendeletben 

meghatározott összeget az Önkormányzat 

mindenkori költségvetésében.  

 

Határidő: 2020. augusztus 24.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Grosics Alapítvány támogatása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Lévén, hogy én vagyok az előterjesztője, egyetlen egy mondatban 

indokolnám: alapítványról van szó, és ezért kerül a tisztelt Képviselő-testület elé ez a 
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kérdés, hiszen nem sportegyesületről van szó, aminek a támogatásáról az Önkormányzat 

pályázat alapján gondoskodik. 

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 Grosics Alapítvány (Grosics 

Gyula Kapusiskola) részére 400.000 Ft támogatást nyújt az Újbuda Önkormányzata 

által Sportegyesületek, Sportszervezetek számára kiírt 2020. évi pályázat 

keretösszegéből, előfinanszírozással a 2020. évi költségvetés Sportszervezetek 

támogatása 1.7.24. sor terhére. Határidő: 2020. szeptember 30., felelős: dr. László Imre 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

95/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Grosics Alapítvány (Grosics Gyula 

Kapusiskola) részére 400.000 Ft támogatást 

nyújt az Újbuda Önkormányzata által 

Sportegyesületek, Sportszervezetek számára 

kiírt 2020. évi pályázat keretösszegéből, 

előfinanszírozással a 2020. évi költségvetés 

Sportszervezetek támogatása 1.7.24. sor 

terhére.  

 

Határidő: 2020. szeptember 30.  
Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Intézményvezető jogviszonyának megszünte-

tése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: A GAMESZ vezetőjének a személyéről van szó. A TTR-ben fönt van 

az anyag. Kérdés nem lévén megnyitom a vitát. 
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Dr. Hoffmann Tamás: Most nem vitatkozni akarok, hanem megköszönni Marosdi 

Jánosnak azt a 9 éves munkáját, amelyben Újbudáért dolgozott, Újbuda intézményeiért, 

iskoláiért és óvodáiért és bölcsődéiért. Úgyhogy egy nagyon fontos és nagyon igényes, 

komoly munkát végzett el, ezért hálás vagyok neki, és még egyszer innen is köszönöm 

ezt a munkát, amit végzett. 

 

Dr. László Imre: Igen, azt hiszem, ez így van rendjén. Mivel nem látok több képviselő 

részéről jelzést, ezért a vitát lezárom. 

Két határozatról van szó, kérdezem a képviselőtársaimat, hogy lehet-e csomagban 

szavazni?  

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti két határozati 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) az Újbuda Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.) 

intézményvezetője, Marosdi János kérelmének helyt ad és határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyát és határozott idejű magasabb vezetői megbízását 2020. 

szeptember 1. hatállyal, közös megegyezéssel megszünteti. Felkéri a Polgármestert a 

fentiekből eredő feladatokkal összefüggő intézkedések megtételére és a dokumentumok 

aláírására. Határidő: 2020. augusztus 31., felelős: dr. László Imre polgármester; 

b) az Újbuda Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.) 

intézményvezetői feladatainak ellátásával 2020. szeptember 1-jétől a vezetői álláshelyre 

kiírt pályázati eljárás eredményes lezárásáig Thaisz Ágnes gazdasági vezetőt bízza meg. 

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

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

következik. 

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

javaslatot. 

 

96/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül – minősített szótöbbséggel – úgy határozott, 

hogy 

  

a) az Újbuda Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.) 

intézményvezetője, Marosdi János 

kérelmének helyt ad és határozatlan idejű 

közalkalmazotti jogviszonyát és határozott 

idejű magasabb vezetői megbízását 2020. 

szeptember 1. hatállyal, közös megegyezéssel 

megszünteti. 
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Felkéri a Polgármestert a fentiekből eredő 

feladatokkal összefüggő intézkedések 

megtételére és a dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2020. augusztus 31. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester 

 

b) az Újbuda Gazdasági Műszaki Ellátó 

Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny utca 2-4.) 

intézményvezetői feladatainak ellátásával 

2020. szeptember 1-jétől a vezetői álláshelyre 

kiírt pályázati eljárás eredményes lezárásáig 

Thaisz Ágnes gazdasági vezetőt bízza meg. 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

                

Határidő: 2020. augusztus 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester       

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: A Hosszúréti patak átfogó rendezésével 

kapcsolatos pályázat benyújtása és 

együttműködési megállapodás aláírása 

Törökbálint Város Önkormányzatával 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

 

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

 

Csernus László: Alpolgármester úrtól szeretném akkor kérdezni, mert a bizottsági 

ülésen elkezdtük ennek a témának a kifejtését, hogy az Önkormányzat a nyolc 

településsel tárgyalt-e egységesen, vagy pedig Törökbálint tette meg ezt a dolgot, és ők 

az összefogói? Legalábbis a pályázat alapján, meg úgymond az elmondottak alapján, 

ami a bizottsági ülésen zajlott? Ha jól értettem akkor, amit a bizottsági ülésen mondott, 

az azt jelenti, hogy ami a költségvetésben elkülönített 160 millió forint, az most 

gyakorlatilag akkor felfüggesztésre kerül, amit a Kána-tóval kapcsolatban terveztek 

megtenni. Ha nem így van, akkor mi lesz ebben az évben? Illetve az időbelisége annak a 

tanulmánynak, ami ugye, ott le van írva, hogy sok pontban megvalósítható ez az egész 

víztározós rendszer, ez hogy nézne ki? Tehát abban az esetben, hogyha ez a pályázat 

eredményes lesz és megnyerik az adott települések ezt a pályázatot, akkor ezt körülbelül 

mennyi idő alatt lehet megvalósítani, milyen ütemezésben? Tehát hogy egy picit úgy 

lássunk tisztább képet. 
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Hintsch György: Nem jól értette, Képviselő úr, mert nem ezt mondtam. Én azt 

mondtam, hogy ez a 160 millió forint nagy valószínűséggel idén nem kerül 

felhasználásra. Ezt a pályázatot most előkészítjük, Törökbálinttal egyetemben, a többi 

önkormányzat külön fog szerződni a Törökbálinti Önkormányzattal, azért van most csak 

ez a kétoldalú megállapodás. Be fogjuk indítani ezt a pályázatot. Arról most 

felelősséggel nyilatkozni, hogy maga a munka, tehát a Hosszúréti pataknak a felújítása, 

rendbetétele, a Kána-tónak a problémájának a megoldása mikor lesz, ezt most nem 

tudom Önnek felelősen megmondani. Nekünk határozott célunk, hogy ebben a 

ciklusban a Kána-tó valamilyen formában kitisztításra kerüljön, rendezésre kerüljön, 

akár a teljes környezete, a partja, maga az iszapkotrás. Nagyon bízom benne, hogy ez a 

pályázat sikeres lesz, és ez alapján még forrást is fogunk tudni szerezni, tehát nemcsak 

önkormányzati forrásból kell megcsinálni. Ezt most még korai mondani. 

 

Csernus László: Lehet, hogy akkor rosszul fogalmaztam. Tehát én nem azt kérdeztem, 

hanem hogy ha nyertes ez a pályázat, körülbelül mennyi idő alatt lehet megvalósítani 

ezt a pályázati anyagot a leírt lépcsősorok tekintetében. Tehát 1-2 év alatt akár 

megvalósítható, hogyha rendelkezésre állnak a források, vagy pedig ez egy hosszabb, 

közép-hosszú távú tervezés, amiről itt most beszélünk? 

 

Dr. László Imre: Látom, hogy a vita kialakul a két fél között. 

 

Hintsch György: Ez nem egy 1-2 éves munka. Még egyszer mondom: nekünk az a 

célunk, hogy ebben a ciklusban ez a folyamat elinduljon, illetve eredményeket tudjunk 

felmutatni. Pályázattól is függ, hogy megnyerjük-e, ez egy többéves folyamat. Idáig 

egyébként, ha jól értettem, az volt a probléma, hogy a Polgármester úr lakása alatti tavat 

milyen sok pénzért akarjuk rendezni, és ez egy pénzkidobás, most örülök, hogy 

változott a vélemény, és most egy aggodalom fogalmazódik meg Önökben. Partnerek 

leszünk ebben, szeretnénk megcsinálni. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen, Kádi Gergely osztályvezetőé a szó. 

 

Kádi Gergely: A pályázati anyagnak a része lesz egyébként, van egy becsült 

megvalósítási ütemterv, de ugye, ez tényleg nagyban függ, ahogy Alpolgármester úr is 

mondta, attól, hogy ez nyertes lesz-e, és ez tényleg többéves kifutású. Annak, hogy egy 

ilyen nagy volumenű mederrendezés megvalósulhasson, ehhez komoly vízjogi létesítési 

engedélyek, üzemeltetési engedélyek, több szintű környezetvédelmi hatásvizsgálat és 

tanulmányok kellenek. Ez az első lépése annak, hogy egyáltalán megindulhasson 

valami, ehhez szükség van egy ilyen, úgymond, kistérségi összefogásra. Ez valósulna 

meg ezzel a pályázatbenyújtással. 

 

Dr. László Imre: Mivel több kérdés nincs, a vitát megnyitom.  

Hozzászóló nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztői módosítás szerinti 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy támogatja a Hosszúréti patak 

mederrendezésére irányuló kezdeményezést, továbbá az engedélyezési tervek 
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elkészítéséhez szükséges források elnyerése érdekében Beruházási Előkészítési Alaphoz 

a pályázat beadásához a szükséges 65.000.- Ft + ÁFA, azaz bruttó 82.550.- Ft önerőt az 

Önkormányzat a 3.6.5. számú Kána-tó fenntartása és rehabilitációja költségvetési sorról 

biztosítja. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a Törökbálint Város 

Önkormányzatával az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: 2020. 

december 31., felelős:     dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik. 

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

javaslatot. 

 

97/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

támogatja a Hosszúréti patak 

mederrendezésére irányuló kezdeményezést, 

továbbá az engedélyezési tervek 

elkészítéséhez szükséges források elnyerése 

érdekében Beruházási Előkészítési Alaphoz a 

pályázat beadásához a szükséges 65.000.- Ft + 

ÁFA, azaz bruttó 82.550.- Ft önerőt az 

Önkormányzat a 3.6.5. számú Kána-tó 

fenntartása és rehabilitációja költségvetési 

sorról biztosítja.  

Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a 

Törökbálint Város Önkormányzatával az 

együttműködési megállapodás aláírására. 

 

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

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: E-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel 

megkötött Együttműködési megállapodás 

módosítására vonatkozó határozat módosítása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az 

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

Képviselő-testület 58/2020. (VI. 25.) XI.ÖK számú határozatát a használati díj és a 

szerződés időtartama vonatkozásában az alábbiak szerint módosítja: A Gazdasági 

Bizottság javaslata alapján a használati díj minimum 5.000,- Ft/töltőberendezés/hónap 

(alapdíj), amennyiben azonban a fogyasztás alapján mért 1,5,- 

Ft/kWh+ÁFA/töltőberendezés havi összege meghaladja az alapdíj összegét, úgy a 

fogyasztás alapú díj utólag elszámolásra kerül. A havonta minimum 5.000,- 

Ft/töltőberendezés (alapdíj) használati díjat az e-Mobi Nonprofit Kft. félévente, előre 

köteles megfizetni az Önkormányzat részére. Az e-Mobi Nonprofit Kft. 2021. év július 

31. napjáig megküldi az Önkormányzat részére havi bontásban a Töltőoszlop 

fogyasztásmérő berendezése által mért éves kWh villamosenergia-felhasználást. 

Amennyiben a havi bontás szerinti forgalmi adatok alapján számított használati díj 

összege meghaladja a minimum díj (alapdíj) összegét, úgy a 1,5,- 

Ft/kWh+ÁFA/töltőberendezés szerint számított különbözeti összeget utólag köteles 

megfizetni a Használó az Önkormányzat részére. A módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Együttműködési szerződés 1 év határozott időtartamra jön létre. Az 

58/2020. (VI. 25.) XI.ÖK számú határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. Határidő: 2020. szeptember 30., felelős:     

dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

98/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Képviselő-testület 58/2020. (VI. 25.) XI.ÖK 

számú határozatát a használati díj és a 

szerződés időtartama vonatkozásában az 

alábbiak szerint módosítja: 

 

A Gazdasági Bizottság javaslata alapján a 

használati díj minimum 5.000,- 

Ft/töltőberendezés/hónap (alapdíj), 

amennyiben azonban a fogyasztás alapján 

mért 1,5,- Ft/kWh+ÁFA/töltőberendezés havi 

összege meghaladja az alapdíj összegét, úgy a 

fogyasztás alapú díj utólag elszámolásra kerül. 

A havonta minimum 5.000,- 

Ft/töltőberendezés (alapdíj) használati díjat az 

e-Mobi Nonprofit Kft. félévente, előre köteles 

megfizetni az Önkormányzat részére. 
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Az e-Mobi Nonprofit Kft. 2021. év július 31. 

napjáig megküldi az Önkormányzat részére 

havi bontásban a Töltőoszlop fogyasztásmérő 

berendezése által mért éves kWh 

villamosenergia-felhasználást. 

Amennyiben a havi bontás szerinti forgalmi 

adatok alapján számított használati díj összege 

meghaladja a minimum díj (alapdíj) összegét, 

úgy a 1,5,- Ft/kWh+ÁFA/töltőberendezés 

szerint számított különbözeti összeget utólag 

köteles megfizetni a Használó az 

Önkormányzat részére. 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe 

foglalt Együttműködési szerződés 1 év 

határozott időtartamra jön létre. 

 

Az 58/2020. (VI. 25.) XI.ÖK számú határozat 

jelen módosítással nem érintett rendelkezései 

változatlan tartalommal hatályban maradnak. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 ……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és 

Vendéglátó Kft. tagi kölcsön visszafizetésének 

átütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 23 igen szavazattal, ellenszavazat 

nélkül, 1 tartózkodással úgy határozott, hogy hozzájárul az Önkormányzat (mint 

Kölcsönadó) és a Hadik Kávéház Kft. (mint Kölcsönvevő) között 2006. december 22-én 

létrejött tagi kölcsönszerződés 4. pontjának módosításához az alábbiak szerint: A 

Kölcsönvevő a tagi hitel visszafizetését 2021. március 1-től bérleti díj bevételeiből 

megkezdi, melynek visszafizetési ütemezését felek külön megállapodásban rögzítik. A 

szerződés egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak. Felkéri a Hadik 

Kávéház Kft. ügyvezető igazgatóját a tagi kölcsönszerződés módosításával kapcsolatos 

intézkedések megtételére. Felhatalmazza a Polgármestert a tagi kölcsönszerződés 



22 

 

módosításának aláírására. Határidő: 2020. szeptember 30., felelős: dr. László Imre 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

99/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy hozzájárul 

az Önkormányzat (mint Kölcsönadó) és a 

Hadik Kávéház Kft. (mint Kölcsönvevő) 

között 2006. december 22-én létrejött tagi 

kölcsönszerződés 4. pontjának módosításához 

az alábbiak szerint: 

A Kölcsönvevő a tagi hitel visszafizetését 

2021. március 1-től bérleti díj bevételeiből 

megkezdi, melynek visszafizetési ütemezését 

felek külön megállapodásban rögzítik. 

A szerződés egyéb rendelkezései változatlanul 

érvényben maradnak. 

Felkéri a Hadik Kávéház Kft. ügyvezető 

igazgatóját a tagi kölcsönszerződés 

módosításával kapcsolatos intézkedések 

megtételére. 

Felhatalmazza a Polgármestert a tagi 

kölcsönszerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2020. szeptember 30.  
Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Előzetes kötelezettségvállalás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés és hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az 

előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat folyamatos feladatellátásának biztosítása érdekében – a 2021. évi 

költségvetés jóváhagyását megelőzően – az önkormányzati tulajdonú lakások, nem 
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lakás célú helyiségek karbantartására, felújítására kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás 

fedezetére 120 000 E Ft összegben előzetes kötelezettséget vállal az Önkormányzat 

2021. évi költségvetése terhére. Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása, felelős: dr. 

László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

100/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

Önkormányzat folyamatos feladatellátásának 

biztosítása érdekében – a 2021. évi 

költségvetés jóváhagyását megelőzően – az 

önkormányzati tulajdonú lakások, nem lakás 

célú helyiségek karbantartására, felújítására 

kiírásra kerülő közbeszerzési eljárás 

fedezetére 120 000 E Ft összegben előzetes 

kötelezettséget vállal az Önkormányzat 2021. 

évi költségvetése terhére. 

 

Határidő: 2021. évi költségvetés elfogadása  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: A lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztató határozatának módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Mint ahogy képviselőtársaim tudják, egy tévedés van mögötte, hiszen 

a polgármesteri rubrika mögött jegyzői határozatok kerültek fölsorolásra.  

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 2020. május 1. és 2020. 

május 31. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal a 88/2020. (VI. 25.) XI.ÖK határozat d) pontját 

visszavonja.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

101/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

2020. május 1. és 2020. május 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

Egyúttal a 88/2020. (VI. 25.) XI.ÖK határozat 

d) pontját visszavonja. 

 

Dr. László Imre: Görög András képviselőé a szó ügyrendben. 

 

Görög András: A Demokratikus Koalíció frakciója nevében szeretnék kérni 20 perc 

frakciószünetet. 

 

Dr. László Imre: 20 perc szünetet rendelek el.  

 

(Szünet után folytatódott az ülés.) 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Politikai nyilatkozat az önkényuralmi 

rendszerek áldozatainak védelméről 

Előterjesztő: Jankó István és Szabó László 

képviselő 

 

 

Dr. László Imre: Előterjesztőké a szó. 

 

Szabó László: Szeretném azért röviden ismertetni az előterjesztést, már ha így 

lehetőségünk adódott rá. Önkormányzati választási rendszerünk lehetővé teszi, hogy 

lakóhelyünkön az a jelölt legyen a polgármester vagy a képviselő-testület tagja, akit a 

választópolgárok legalkalmasabbnak találnak arra, hogy a település és az ott élők 

érdekeit képviselje. Az önkormányzati működésben a képviselő-testület elsődlegessége 

elvitathatatlan, de a polgármester hagyományos és meghatározó résztvevője a helyi 

önkormányzat szervezetének, lényegében a választópolgárok számára ő az 

„önkormányzat arca”, bizalmat közvetlenül a választópolgároktól kapott, így 

kijelentései Újbuda és a kerületi polgárok megítélésére is hatással vannak, amelyre 
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tekintettel szavaihoz markánsabb politikai felelősség is kötődik. Polgármester úr a 

Képviselő-testület 2020. június 25-i ülésén, a 22. napirendi pont tárgyalása során az 

alábbi kijelentést tette: „'36-ban vagy '37-ben a Time magazin Hitlert az év emberének 

választotta. Megérdemelte? Meg. Mert az a munkája, amit addig kifejtett, az 

gyakorlatilag Németország felemelkedését hozta, méghozzá látványosan, a 

világgazdasági válság után. Aztán ami utána történt, az már nem igazán fér ebbe a 

képbe bele.” Polgármester úr kijelentését követően politikusok, vallási vezetők, 

történészek adtak felháborodásuknak és elégedetlenségüknek hangot, melyek a teljesség 

igénye nélkül az alábbiak voltak – nem szeretném teljes egészében ismertetni az itt leírt 

idézeteket, mindenki elolvashatta az előterjesztésben, néhány mondatot ragadnék ki 

belőlük. „Ez nyilvánvalóan az én számomra egy elfogadhatatlan mondat. (…)ennek 

egyetlen szavával sem értek egyet.” – mondta Niedermüller Péter, a Demokratikus 

Koalíció Erzsébetvárosi polgármestere. „Én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül 

szerencsétlen kijelentés, ezekkel nagyon kell vigyázni” – ezt Bősz Anett, a 

Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselőcsoportjának tagja mondta a kijelentést 

követően. Dr. Brenner Koloman, a Jobbik országgyűlési képviselője, akit azóta a 

Magyar Országgyűlés alelnökének választottak, azt a kijelentést tette ezzel 

kapcsolatosan, hogy „Egy rendkívül szerencsétlen mondatnak tartjuk, a konzekvenciák 

levonását a Demokratikus Koalícióra bízzuk.” Az LMP országgyűlési 

képviselőcsoportjának vezetője is megnyilvánult a témában, Keresztes László Lóránt 

azt mondta, hogy „A teljes ellenzékre egyébként kihat egy ilyen kijelentés, egy ilyen 

hiba, úgyhogy itt ennél én többet várnék személy szerint, minthogy bocsánatot kér az 

érintett.” Kanász-Nagy Máté, az LMP szóvivője azzal a mondattal illette a kijelentést, 

hogy „Nyilván Adolf Hitlernek a munkássága az teljes mértékben elfogadhatatlan. Nem 

lehet szétválasztani”. Az Európai Zsidó Szövetség elnöke azt mondta, hogy „Egy 

közéleti személyiségnek tisztában kell lennie szavai súlyával. László Imre kijelentése 

elfogadhatatlan, elkerülhetetlen, hogy felelősséget vállaljon és bocsánatot kérjen azért, 

amit mondott.” Az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbija az 

alábbiakban nyilatkozott: „László Imre nyilvánosságot elért megnyilatkozását csak 

elítélni lehet. A szöveg – bármi is volt mögötte a gondolat – védhetetlen. Ha politikus 

mondja, vállalnia kell a következményeket.” Magyarország Alaptörvényének IX. cikke 

kimondja, hogy a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat 

mások emberi méltóságának a megsértésére, de a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási 

közösségek méltóságának megsértésére sem. Fenti vélemények ismeretében 

egyértelműen megállapítható, hogy dr. László Imre polgármester úr kijelentése 

semmiképpen sem felel meg ezen alapelveknek, és a holokauszt áldozatainak 

hozzátartozóit és leszármazottjait mélyen sérti emberi méltóságukban. Mindezt 

véleményünk szerint súlyosbítja, hogy Polgármester úr ezen kijelentése Újbuda teljes 

lakosságára nézve kellemetlen, mivel azt közfeladata ellátása közben tette. Az újbudai 

emberek méltóságának, a kerület jó hírének és a közbizalom visszaállításának 

érdekében elengedhetetlennek tartjuk, hogy a Képviselő-testület elfogadja azt a politikai 

nyilatkozatot, amit az előterjesztésünk 1. számú mellékleteként csatoltunk. Ebben a 

politikai nyilatkozatban, ahogy a napirendi vitában is elmondtam, igyekeztünk teljesen 

pártsemleges mondatokat megfogalmazni, azokat a gondolatokat illesztettük bele, 

amiben azt gondoljuk, hogy minden képviselő ebben a teremben egyet tud érteni. 
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Hogyha jól értettem a napirendi vitában, akkor ezt Bács képviselőtársam igazolta is, 

hogy a határozati javaslat az számukra is elfogadható és egyetértenek az ebben 

foglaltakkal. Ennek fényében kérném a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg ezt az 

előterjesztést.  

 

Jankó István: Sajnálom, hogy a DK-s képviselők javasolták, hogy vegyük le ezt a 

napirendi pontot, bár ez nem sikerült, köszönhetően a Momentumos képviselőknek. Én 

azt gondolom – de nem vagyok benne biztos –, hogy ők szeretnének erről vitázni, és 

szeretnék kifejteni az álláspontjukat, hogy mi a véleményük erről a történetről. Én is 

Bács képviselő úrhoz fordulnék: biztatónak tartom, hogy ha az előterjesztés szövegét – 

bár az előterjesztés szövege idézetekből áll, ezeket nem mi mondtuk, meg kell nézni –, 

de mi nem az előterjesztésről döntünk, hanem a határozati javaslat arról szól, hogy ezt a 

politikai nyilatkozatot közösen elfogadjuk. Semmi többről nem szól. Úgyhogy arra 

kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy mondja el álláspontját, aki még eddig nem 

tette meg, illetve fogadjuk el ezt a politikai nyilatkozatot. 

 

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

 

Novák Előd: Nem egészen értem, miért kért 20 perc tanácskozási szünetet a DK a 

Horthy Miklós parkra vonatkozó javaslatom megfogalmazását követően, hiszen ez talán 

legfeljebb a Fidesz képviselői számára kellemetlen ügy, hogy bár széles körű nemzeti 

összefogással javasoltuk kompromisszumos javaslatként a Horthy park elnevezést, de a 

Fidesz tulajdonképpen nem csatlakozott ehhez a széles körű nemzeti összefogással 

megtartott felvonulásunkhoz. És hát, ennél is beszédesebb, hogy a máskor vadul nácizó 

Karácsony Gergely most Adolf Hitler méltatásának ügyében lapított, hiszen a 

Főpolgármester rasszista provokációnak minősülő Mandelás közterület-elnevezési 

javaslata elbukott egy szoros, 11/10 arányú zárószavazáson itt az Újbudai 

Önkormányzatban, amit a Mi Hazánk Mozgalom saját sikerének tekint. A 

kompromisszumos Horthy park elnevezés viszont egy közös büszkeségünk lehet, hát 

kérem, hogy támogassák. A kirobbant hisztéria, én azt gondolom, hogy valójában egy 

balliberális belső háború része, hiszen ugyanazon a testületi ülésen veszítette el vezetői 

pozícióját a DK az önkormányzati vezetésen belül, mivel az MSZP, a Párbeszéd, a 

Jobbik és az LMP bejelentette frakciószövetségük megalapítását Gyurcsány pártjával 

szemben itt, a DK fővárosának tekinthető Újbudán. Polgármester úr, én abszolút értem, 

miről beszélt az előző ülésen Hitler méltatása kapcsán. Nem kell ezt magyarázni. 

Kimagyarázni meg amúgy sem lehet. Önnek ez a véleménye, ne engedje, hogy 

Gyurcsány határozza meg az Ön személyes álláspontját is, mert csak belezavarják, és 

„mengelézés” lesz belőle. Álljon a sarkára, vagy ha mindenáron visszavonulót fúj a 

Hitler-méltatásból, s kompromisszumot szeretne, akkor érje be egy Horthy Miklós 

parkkal, amit a Mi Hazánk Mozgalom most tálcán kínál. Miután a balliberális 

demokraták leszavazták azt a képviselői javaslatomat, hogy a Mandela park 

elnevezésről kérjék ki az ott lakók véleményét, a közterületről döntő zárószavazáson 

végül dr. László Imre polgármester úr is vállalhatatlannak érezve nemmel voksolt a 

terrorista Mandelára, így egy fideszes képviselő távolmaradása ellenére születhetett 

elutasító döntés. A Mi Hazánk antikommunista sikere volt 2018-ban, hogy 
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tiltakozásunk után a Fővárosi Közgyűlés visszavonta a kommunista, fehérgyűlölő 

terrorista Nelson Mandeláról egyhangúan, a XI. kerület akkori fideszes polgármestere, 

Hoffmann Tamás által is megszavazott parkelnevezést. Túl azon, hogy Nelson Mandela 

egy olyan rendszert hozott létre, amely nyíltan diszkriminálja a fehéreket, és egy olyan, 

egyre kevésbé élhető országot, ahol egekbe szökött a bűnözés, ahol fehér farmerek 

ezreit gyilkolták le válogatott kegyetlenséggel, Nelson Mandela ráadásul kommunista is 

volt, az egyik vezetője a Dél-Afrikai Kommunista Pártnak. 

Tisztelt Képviselő-testület, módosító javaslatom azt szolgálja, hogy a határozati 

javaslatot egészítsük ki egy olyan mondattal, hogy „A Képviselő-testület továbbá úgy 

határoz, hogy javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 3261/3 hrsz.-ú 

névtelen közterületet Horthy Miklós parkra.” Köszönöm a figyelmet. 

 

Junghausz Rajmund: Én majd ezt a módosítást nem fogom támogatni, bár a 

kormányzó úr tetteiben is vannak olyanok, amiket abszolút elismerek, de ugyanolyan 

megosztó személyiségnek tartom, mint Nelson Mandelát, és pont ezt szeretném 

elkerülni, amikor majd nevet adunk egy parknak. Ez a napirendi pont nem is a park 

névadásáról szól, de ha nevet adunk, akkor bízom benne, hogy találunk olyat, ami nem 

ütköztet minket, illetve a szomszédokat egymással. Én azt gondolom, hogy ez egy 

nagyon tanulságos sztori, amin végigmegyünk a hitlerezős kijelentés kapcsán. Nyilván 

megvan az előnye, minimum annyi, hogy legalább olyan nagy ismertségre tett szert 

Polgármester úr ennek a kijelentésnek köszönhetően, mint Pumped Gabo az indexes 

videónak. Elhangzott az, hogy nyelvbotlás történt. Nyilvánvalóan nem volt nyelvbotlás, 

amit mondott, azt mondta – kicsit lehet, másként gondolta vagy mást szeretett volna 

mondani, de nyelvbotlás az nem volt. A mengelézés az valóban nyelvbotlás volt, de 

maga az a kijelentés, amit tett, nem. Amit a kérdésben elfelejtettem feltenni, hogy 

igazából az érdekelt volna engem, hogy amikor volt az utolsó mondat ebben a 

kiragadott pillanatban, hogy „aztán, ami azután történt, az már nem igazán fért bele a 

képbe”, és ekkor, ha visszanézzük a videót, akkor egy ilyen kis huncut félmosollyal 

kitekintett ide az Elődre, nem tudom, mire gondolt, de erre kíváncsi lettem volna, hogy 

ami azután történt, az nem igazán fért bele, hogy ez így, ezzel a szövegkörnyezettel 

mennyire lehet azonosulni, nem tudom. A lényeg az, hogy örülök neki, hogy 

beszélhetünk erről a napirendi pontról, és ezeket az összegyűjtött, az előterjesztésben 

szereplő szövegeket én akár módosítanám arra is, hogy sok sikert kívánok a 

Polgármester úrnak, mindent kitörölnék szívem szerint, és hogy kérem, fogadjuk el ezt a 

nyilatkozatot, hogyha ezt tehetném – nem tehetem, nem én vagyok az előterjesztő. 

Úgyhogy kérem, hogy támogassák, fogadjuk el, legyünk ezen túl, és akkor többet erről 

nem kell beszélnünk. 

 

Csernus László: Már a napirendi vitában is megemlített egy-két dolgot. Nem jól 

emlékszik, Polgármester úr erre sem, hogy én hoztam föl ezt a dalt, hanem Molnár 

képviselő úr hozta föl, de ugyanúgy gondolom én is azt, amit Molnár képviselő úr 

elmondott, hogy azért annak a szövege mind a mai napig fönt megtalálható a 

videomegosztó portálon, hogy énekli lelkesen Nelson Mandela. Annak azért elég erős 

szövege van, ezt mindannyian megtalálhatjuk. Azért azt is, amikor ugye, azt hiányolta 

Polgármester úr csak Mandela kapcsán, hogy azt nem mondtuk el, hogy Nobel-
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békedíjas. Nézzük meg a történelmet, még ki nem volt Nobel-békedíjas, és talán sokkal 

jobban megérdemelte volna akár úgy is, mint Nelson Mandela. Tehát én azt gondolom, 

hogy volt néhány ember, aki sokkal többet tett a békéért és a világbékéért, akár 

mondjuk azt, hogyha Gandhiról beszélünk, szerintem százszorta több lehetősége lett 

volna mindenkinek neki Nobel-békedíjat adni, mint neki. Tehát én azt gondolom, 

amikor egy vita van, akkor ugye megpróbáljuk meghallgatni a másik álláspontját is, és 

azt mondjuk, hogy mérlegeljük ezt. Akkor, amikor elhangzott ez a hitlerezés, én 

először, megmondom őszintén, hogy kétkedve fogadtam, én azt hittem, hogy miután az 

egyik legtávolabb ülő képviselő vagyok, talán azt hittem, hogy rosszul hallok ebben a 

helyzetben, és utána beszéltünk képviselőtársaimmal, hogy „ez tényleg így volt?”. Tehát 

én azt gondolom, hogy ez egy gondolkodásmód, Polgármester úr, és néha ezek a 

gondolkodásmódok talán így kijönnek, és akkor ezért is mondtam azt, hogy számomra 

megdöbbentő volt, hogy a baloldali koalíciós társak hallgattak ebben az ügyben, és nem 

mondták azt, hogy ezt mi nem így gondoljuk. És nem azt kellett volna mondani, hogy 

„na, akkor tessék, itt valami kegyetlenséget követelünk”, de azt mondani, hogy „állj, ezt 

mi nem így gondoljuk”. És azt gondolom, hogy ettől demokratikus valami, nem azért, 

mert elnevezem Demokratikus Koalíciónak. És ne haragudjon Polgármester úr, lehet, 

hogy ez egy személyes dolog lesz, de azt gondolom, hogy különösen Ön, aki azt mondta 

abban a bocsánatkérésben, hogy zsidó származású, azt gondolom, hogy még 

érzékenyebb téma bárki számára is az, hogy ilyenkor egy ilyen példát hozni. Az én 

családomban én soha nem fogok hozni senkit, aki kommunista, hogy annak bármilyen 

jó dolga történt, mert annyi sérelmet, vihart, szenvedést kaptunk. Nem tud olyan példát 

hozni senki, aki azt mondja, hogy akkor innentől kezdve az jó. De azt gondolom, hogy 

ezért a személyes felelőssége mindig az, hogy hogyan és miként nyilatkozik meg. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Hallgatva a vitát, aminek megvan a konkrét napirendi 

előterjesztése, határozati javaslata, egy kicsit meg vagyok lepődve, hogy állandóan 

belekeverjük a Mandela és egyéb ügyeket, miközben persze kapcsolódik hozzá, de nem 

ez a lényeg az egészben. A lényege az egész ügynek az, hogy az az inkriminált 

kijelentés elfogadhatatlan és tarthatatlan egy polgári világban, egy polgári 

demokráciában, amit Ön mondott. Ehhez képest nyilván az, hogy milyen reakciók 

fűződnek hozzá, ezek pedig elgondolkodtatóak. Elgondolkodtatóak egyrészt azokról, 

akik az Ön politikai családjához tartozó emberek, akik elmondták, hogy milyen 

következményei kéne, hogy legyenek az ő elképzeléseik szerint ennek a kijelentésnek, 

valamint az is elgondolkodtató, hogy aki nem szólal meg, az miért nem szólal meg. És 

ebben a helyzetben én azt látom, hogy a leginkább kérdéses a Momentum szerepe, hogy 

miért nem határolódik el, miközben úgy tűnik, hogy igyekszik érzékenyen társadalmi 

kérdésekhez hozzászólni és befolyásolni a közvéleményt. És itt csatlakozik be egy 

Mandela parknak az elnevezési ügye, ami ehhez képest, én azt gondolom, hogy másod- 

és harmadrangú kérdés, hogy hogyan nevezünk el egy ilyen közterületet. Nyilván nem 

mindegy, hiszen ez egy állásfoglalás arra is, hogy mit tekintünk fontosnak. Abban a 

vitában nem az hangzott el csak és kizárólag, hogy Mandela személye egyrészt 

megosztó, hanem az is elhangzott, hogy rengeteg olyan, a magyar történelemben fontos 

személyiség lenne, akiről parkot lehetne elnevezni, aki megérdemelné azt, hogy 

Újbudán, a főváros legnagyobb kerületében is legyen elnevezve. Hogy ez kicsoda és 
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micsoda, ezen kéne vitatkozni igazán a jövőben, én azt gondolom. Egy megoldás 

nyilván, amit Novák Előd mondott, azzal a csúsztatással egyébként, amit nagyon 

nagyvonalúan és elegánsan folyamatosan állít, hogy én a Fővárosi Közgyűlésben 

megszavaztam ezt. Nem azt szavaztuk meg, Ön erre nem akar emlékezni. Azt szavaztuk 

meg, hogy majd a kerületi vélemény meghallgatása után fog dönteni, a kerületi 

véleményalkotásban én pedig akkor sem foglaltam másként állást, mint most, hogy 

nemmel szavazok, pontosan ebből kifolyólag, mert én azt gondolom, hogy egy ilyen 

ügyet sokkal jobban meg kell gondolni. Én továbbra is fenntartom azt, hogy igenis 

foglaljon állást egyrészt a Momentum, most már konkrétan, hogy milyen 

következményeket lát elfogadhatónak ennek a konkrét ügynek a lezárásaként, illetve 

hogy csatlakozzanak ehhez a nyilatkozathoz, ha ne adj isten a határozati javaslatot 

mégsem fogadják most el. 

 

Novák Előd: Csak Hoffmann Tamás képviselő urat kell pontosítsam: tehát 2018-ban a 

Fővárosi Közgyűlés egyhangúan, még az akkori Jobbik szavazatával – tehát van, akinek 

még kellemetlenebb, mint akár Önnek –, tegyük hozzá, hogy még az akkori Jobbik 

szavazatával is kezdeményezte a Nelson Mandeláról való XI. kerületi parkelnevezést. 

Ez egy támogató kezdeményezés volt, amihez természetesen szükséges volt a kerület 

hozzájárulása is. Hogy a két döntés között a Mi Hazánk Mozgalom tiltakozása, 

Toroczkai László kerületi sajtótájékoztatója, vagy pedig független értelmiségiek 

megszólalása, a saját szavazóik lincshangulata, vagy mi vezette Önt arra, hogy végül is 

itt már a Kerületi Önkormányzatban ezt nem támogatta, azt nem tudom, bizonyos 

szempontból mindegy is. Való igaz, hogy sikerült 2018-ban ezt megakadályozni, ezt a 

korábbi egyhangú döntést végül maga Tarlós István is visszavonta, és sajnálom, és 

kicsit ilyen rasszista provokációnak tartom, hogy Karácsony Gergely ezzel ismét 

előhozakodott. Örülök, hogy ezt most másodszor is sikerült megakadályozni, remélem, 

nem kerül harmadszor is az Önkormányzat elé. 

 

Dr. László Imre: Nem látok több hozzászólót. Engedjék meg, egyébként akár úgy is, 

mint a személyemet ért véleményekre történő kötelező reagálást, hogy elmondjam én is 

a véleményemet. Én sajnálom, hogy az a 48 perces vita, ami erről a Nelson Mandela-

féle históriáról szólt, hogy azon nem voltak itt. Mert gyakorlatilag hogyha itt lettek 

volna, akkor pontosan értették volna azt is, amit én mondtam – nem jól. Ezért kértem 

bocsánatot. Szerencsétlen volt. Arról beszéltem, hogy nem szabad egy embernek 

egyetlen egy cselekményét kiragadni és abszolutizálni, és annak alapján véleményt 

formálni, mert akkor egy tömeggyilkos is egy ilyen vélemény alá eshet. Szó nincsen 

róla. Én pontosan tudtam a Mein Kampfot, a zsidótörvényt, tudtam nagyon jól azt, hogy 

bedarálták az ellenzéket, koncentrációs táborokat hoztak létre, sorban voltak azok a 

dolgok, amik a 2. világháború kirobbanását készítették az Anschluss-on keresztül is elő. 

Tudtam. Csak azt kívántam negatív példaként mondani, hogy nem lehet, mert Önök 

kiragadtak Nelson Mandela életéből egy periódust, ráadásul egy olyan periódust, ami 

nemzetközileg abszolút értelemben támogatásra lelt. Hiszen nem véletlen, hogy a Dél-

Afrikai Uniót az apartheid rendszernek a viselkedése miatt izolálta és kizárta a 

nemzetközi közvélemény. Nem véletlen egyébként, hogy az ENSZ-ben nem lehetett 

jelen, nem véletlen, hogy nemzetközi sporteseményeken, olimpiákon, Afrika- és 
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világbajnokságokon nem vehetett részt, mert ez volt. És ez az ember, aki több mint húsz 

évet töltött börtönben, és aki utána a Dél-Afrikai Köztársaság megbecsült elnöke volt, 

aki igenis, megkapta a Nobel-békedíjat, az ma a faji egyenlőségért folyó küzdelemnek a 

példaképe. Önök egyetlen egy szóval nem tették. Abszolutizálták azt, hogy ő fegyveres 

küzdelmet hirdetett meg a rendszer ellen, az, hogy voltak ezzel kapcsolatosan nagyon 

komoly gondok és problémák, és azért hadd kanyarodjak egy picikét vissza. Önöknek 

ez a kijelentés kapóra jött, gratulálok. Karaktergyilkosságban fantasztikus tapasztalatuk 

van. Ne felejtsék, én nem felejtettem: tavaly októberben az, amit ellenem  elkezdtek a 

kampányidőszakban, ez Fidesz-KDNP, méghozzá az a mocskos politika, amit az 

emberek lejáratására fordítanak. Hogy is volt? Ki volt az, aki a DK frakciót a saját 

Facebook-oldalán lenácizta? Nincs véletlenül Önök között? Ugye, most föltekintett. 

Tehát azért vigyázzunk azzal, hogy mit próbálunk abszolutizálni. Örülnek ennek? 

Örülnek. Elhiszem, hiszen napirenden kívánják tartani. Borzasztóan örültem volna, és 

nagyon örülnék, hogyha a járvánnyal kapcsolatos küzdelembe ilyen vehemenciával 

kapcsolódtak volna be. Hogyha áldoztak volna arra a saját pénzükből, amit mi 

megtettünk, hogy a VICUS Alapítványon ott legyenek azok a segélyre fordított 

forintok, amit mi oda tettünk. Önök semmit nem tettek. Közérdekű adatigényléssel 

próbálták a mi munkánkat nehezíteni a járvány időszakában. És most szép hosszan 

elmondták ezt a hozzászólásukat. Értem én ezt a történetet, nem tudom a végeredményt, 

mert a végeredmény, az, hogy mi mit beszéltünk, ez nem kifejezetten arról szólt, hogy 

pro vagy kontra. Ha megszavazzák, igen, természetesen tudom, hogy mi a cél. Ha nem 

szavazzák meg, akkor gyakorlatilag én mondom Önöknek, be fogjuk hozni ezt a 

kérdéskört, ami az Európai Unióra, az ENSZ-re tartozik, legfeljebb tartozik az 

Országgyűlésre, de nem egy kerületi önkormányzatra vagy városi önkormányzatra, mert 

enyhén szólva egy picinykét nagy a kabát. Ez a téma nem önkormányzati szintre való 

téma. De Önök ide hozták, itt volt, megbeszéltük, túl vagyunk rajta. Úgyhogy mivel 

nincs jelentkező, a vitát lezárom.  

Szabó Lászlónak adom meg a szót előterjesztői zárszóra. 

 

Szabó László: Megmondom őszintén, kicsit kellemetlenül érzem magam, Polgármester 

úr, amikor ilyen vehemenciával adja itt elő azokat az elveket, ami mellett Polgármester 

úr szerint kiállunk itt, ebben a Testületben, és közben egy ilyen előterjesztésről 

vitázunk, ami teljesen pártpolitika-mentes, és egy olyan nyilatkozatot valósítana meg az 

Újbudai Önkormányzat nevében, amiben véleményem szerint vitatható mondatot nem 

találunk. Polgármester úr belevonja itt a Mandelával kapcsolatos gondolatmenetet – 

ennek az előterjesztésnek nincsen köze Nelson Mandelához. Nincsen köze a Nelson 

Mandela parkhoz vagy Horthy parkhoz – ez egyetlen egy mondatról szól, amit 

Polgármester úr elmondott a június 25-i testületi ülésen, hogy „Hitler megérdemelte azt, 

hogy a TIME Magazin az év emberének választotta”. Ezt az egy mondatot vitatjuk. 

Nem vitatkozunk arról, hogy Mandelát milyen színben tüntették fel, ki mit mondott 

Nelson Mandeláról, milyen díjat kapott – ennek az előterjesztésnek ehhez már nincsen 

köze. Másodsorban szeretném a Momentumnak ezúton én is megköszönni, hogy 

tartózkodó szavazatával egyáltalán napirendre kerülhetett ez a kérdés itt a Testületben, 

illetve szeretném felhívni Bába Szilvia, illetve Kreitler-Sas Máté képviselőtársaimnak a 

figyelmét arra, ami az előterjesztésben szerepel, melyek az ő párttársaiktól hangoztak el 
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kijelentésként – szerintem a szavazáskor érdemes meggondolniuk, hogy milyen gombot 

nyomnak.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Hát úgy tudom, hogy a Jobbik országgyűlési képviselőcsoportjának a vezetője az 

párttársa valamennyire. 

 

Jankó István: Sajnálom, hogy ilyen irányba ment el ez a vita, hogy bekevertük itt 

Horthy Miklóst, meg Mengelét, Mandelát – nem erről szól az előterjesztés. Én 

sajnálom, hogy nem arra koncentráltunk, ami a lényege, a politikai nyilatkozat 

elfogadására. Ennyi volt és semmi több. A másik hozzászólásom, hogy nagyon 

csodálkozom Polgármester úron, hogy az utolsó mondatával azt mondta, hogy nem ide 

való, miért hozunk olyan témákat ide, ami nem ide való. Emlékezzen vissza 

Polgármester úr, hogy pont én voltam az, hogy egy pár olyan napirendi pontot vegyünk 

le, ami nem ide való. Emlékezzen vissza, amikor leveleket irkáltunk Orbán Viktornak, 

merthogy át akarja venni az óvodákat – ennek én nem látom jelét se, de azért itt 

vitatkoztunk, és politikai nyilatkozatokat tettünk, amiről én azt mondtam, hogy ez 

politika, ne hozzuk ide. Önök fölvették, és napirenden volt.  

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Köszönöm szépen, valaki beszél, úgyhogy… 

 

Dr. László Imre: Befejezte, képviselő úr, vagy folytatja? 

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

Befejezte, köszönöm.  

További hozzászólás nem lévén Novák Előd képviselő módosító javaslatáról kell külön 

szavaznunk. Egy picit Jankó képviselő úr figyeljen, hiszen Önök voltak az előterjesztők 

Szabó képviselő úrral. Úgy gondolom, hogy ez egyértelműen eldőlt, tehát nem kell 

megkérdeznem Önöket, hogy befogadják-e vagy sem, hanem szavazásra teszem fel 

Novák Előd módosító javaslatát, miszerint az előterjesztés szerinti határozati javaslat a 

következő szövegrésszel egészülne ki: „A Képviselő-testület továbbá úgy határoz, hogy 

javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 3261/3 hrsz.-ú névtelen 

közterületet Horthy Miklós parkra.”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 1 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 
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102/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

1 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással a 9./ Politikai nyilatkozat az 

önkényuralmi rendszerek áldozatainak 

védelméről című napirendi pont tárgyalása 

során nem fogadta el azt a módosító 

javaslatot, miszerint az előterjesztés szerinti 

határozati javaslat a következő szövegrésszel 

egészülne ki: „A Képviselő-testület továbbá 

úgy határoz, hogy javasolja a Fővárosi 

Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 3261/3 

hrsz.-ú névtelen közterületet Horthy Miklós 

parkra.”. 

 

Dr. László Imre: Ennek megfelelően, mivel ez elutasításra került, szavazásra teszem 

fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a következők szerint: „Budapest 

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

jó hírének és méltóságának megőrzése érdekében elfogadja az előterjesztés 1. számú 

mellékleteként csatolt politikai nyilatkozatot az önkényuralmi rendszerek áldozatainak 

védelméről, és felkéri a Polgármestert, hogy a nyilatkozatról a legszélesebb körben 

(minimum a kerületiek elsődleges tájékozódási forrásaként számon tartott Újbuda 

újságban, Újbuda TV-ben és az ujbuda.hu honlapon) tájékoztassa a lakosságot. 

Határidő: 2020. szeptember 30., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű 

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 16 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

103/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 16 

tartózkodással úgy határozott, nem fogadja el 

az előterjesztés 1. számú mellékleteként 

csatolt politikai nyilatkozatot az önkényuralmi 

rendszerek áldozatainak védelméről.  
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Dr. László Imre: Szeretném tájékoztatni Önöket, ahogy mondtam, hogy be fogjuk 

hozni ezt a napirendi pontot megfelelő megfogalmazásban. Szeptember 24-én lesz 

rendes képviselő-testületi ülés. Addig is minden jót, jó egészséget kívánok! 
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