
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-198-7/2020. 

 

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2020. augusztus 24-i rendkívüli, 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

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.      

 

92/2020. (VIII. 24.) XI.ÖK határozat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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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 

 

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 

 

 

 

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

kerületi kitüntetések és elismerő címek 

adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 

 

 

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.) 

önkormányzati rendeletét a díszpolgárrá választásról, valamint a kerületi 

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

önkormányzati rendelet módosításáról. 
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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 

 

 

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 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 3./ PONTJA: Intézményvezető jogviszonyának megszünte-

tése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

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. 

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       

 

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

kapcsolatos pályázat benyújtása és 

együttműködési megállapodás aláírása 

Törökbálint Város Önkormányzatával 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

 

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 

 

 

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 
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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 

 

 ……………………………………… 
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A NAPIREND 6./ PONTJA: Hadik Kávéház Ingatlanhasznosító és 

Vendéglátó Kft. tagi kölcsön visszafizetésének 

átütemezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

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 

 

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 
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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 

 

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. 

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Politikai nyilatkozat az önkényuralmi 

rendszerek áldozatainak védelméről 

Előterjesztő: Jankó István és Szabó László 

képviselő 

 

 

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 
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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.”. 

 

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.  

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2020. szeptember 2. 
 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

Erhardt Attila s. k. 

 

 

 

Szabó László s. k. 

 

 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 

 


