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Jegyzőkönyv 

 

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

október 15-én (csütörtök) 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal földszinti 

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

üléséről. 
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A Képviselő-testület tagjai: dr. László Imre polgármester, Bakai-Nagy Zita alpolgármester, 
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Márton, Bedő Dávid, Budai Miklós, Csernus László, Daám Alexandra, Erhardt Attila, 

Görög András, dr. Hoffmann Tamás, Jankó István, Junghausz Rajmund, Keller Zsolt, 

Kreitler-Sas Máté, dr. Molnár László, Nagyné Antal Anikó, Németh Gyöngyvér Valéria, 

Novák Előd, Rádi Károly, Szabó László, Tóth Márton, Varga Gergő (25 fő) 
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dr. Szentandrási-Sárkány Tamás aljegyző, 
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igazgató, Nemessné dr. Bérczi Szilvia igazgatóhelyettes, 

Chvála Tibor, Hégli Imre, Mayer Péter, Mozsár Beatrix, Pápai Magdolna, Alexa Csaba 

osztályvezetők,  

dr. Anga Anikó, Hubicsák-Gódor Ildikó, dr. Kósa Marianna referensek, 

dr. Szende Dávid jogtanácsos, 

Kozma Levente kabinetvezető, Kis-Fleischmann Éva kabinetvezető-helyettes 

 

Különmeghívott:  

Molnár Gyula országgyűlési képviselő, 

Jáger István alezredes, a BRFK XI. Kerületi Rendőrkaptányság vezetője, 

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

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

dr. Lehoczky Péter, a Szent Kristóf Szakrendelő és Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, 

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

Molnár Tibor, a Zsombolyai Kft. ügyvezető igazgatója, 

Simon Károly, az Újbuda Sportjáért Kft. ügyvezető igazgatója, 

dr. Cseke László könyvvizsgáló 
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Az ülést vezeti: dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Jó reggelt kívánok mindenkinek. Tisztelettel köszöntöm Újbuda 

önkormányzati képviselőit, illetve mindazokat, akik a helyszínen, illetve az internet, 

valamint az Újbuda televízió segítségével kísérik figyelemmel az ülésünket.  

Megállapítom, hogy a 25 fős Képviselő-testületből 23 fő jelen van, ennek megfelelően az 

ülésünk határozatképes.  

Javaslatot teszek jegyzőkönyv-hitelesítőkre Csernus László és Keller Zsolt képviselők 

személyében. Más javaslat nem lévén arra kérem a képviselőtársaimat, hogy szavazzanak. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

151/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Csernus László és  

Keller Zsolt képviselőket megválasztotta.      

 

Dr. László Imre: Mielőtt a mai testületi ülést megkezdenénk, szomorú kötelességünk 

megemlékezni egy kiváló emberről, egy egyedülállóan tehetséges sportolóról, annak az 

elvesztéséről. Életének 86. évében elhunyt Tauber Zoltán, az első magyar aranyérmes 

paralimpikon asztaliteniszező, Újbuda életműdíjas sportolója. Tauber Zoltán 11 évesen 

veszítette el mindkét alkarját. Részt vett az 1956-os forradalomban, személyesen élte át a 

Kossuth téri vérengzést, kézikocsiján kenyeret szállított a barikádokon harcoló 

forradalmároknak. Az 1976-ban, Torontóban megrendezett V. paralimpiai játékokon 

szerezte meg Magyarország történetének első paralimpiai aranyérmét. 1970-ben alapítója 

volt a Halassy Olivér Sport Klubnak, az első hazai, mozgássérülteket segítő 

sportegyesületnek, amelynek február 22-ei alapítási napja 2018 óta minden esztendőben a 

Magyar Parasport Napja. Kérem Önöket, hogy 1 perces néma csenddel emlékezzünk az 

elhunytra. 

 

(A teremben a jelenlévők felállnak a megemlékezéshez, majd azt követően folytatódik az 

ülés.) 

 

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy 19 kiküldött nyilvános ülési és 3 kiküldött zárt 

ülési napirendi pont szerepel a meghívó szerint, ezenkívül 1 sürgősségi előterjesztés. 

Tájékoztatom Önöket, hogy Daám Alexandra képviselő asszony visszavonta az 

előterjesztését, és napirend előtt kíván hozzászólni. Sürgősséggel nyújtotta be a javaslatát 

Novák Előd képviselő úr „Az azonos neműek közti szexuális kapcsolatot és más 
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devianciákat propagáló kiadványok távol tartása az önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézményektől” címmel.  

Gyorsított eljárásban a következő napirendi pontokat javasoljuk – kérem, hogy a napirend 

nyomon követésével jegyezzék fel: 3./, 4./, 5./ 8./, 9./, 10./ 11./ 17./, 19./, 20./ és 23./. 

Megnyitom a vitát a napirenddel kapcsolatosan, parancsoljanak. 

 

Novák Előd: Először is egy kis technikai segítséget kérnék a kivetítés, illusztráció 

bemutatására. 

 

(A teremben megtörténik a prezentáció előkészítése.) 

 

„Az azonos neműek közti szexuális kapcsolatot és más devianciákat propagáló kiadványok 

távoltartása az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményektől” című 

előterjesztésem sürgősségi napirendre vételét kérem. Az óvodai LMBTQ – XYZ – 

propaganda betiltását kezdeményezi a Mi Hazánk Mozgalom, miután a Meseország 

mindenkié c. könyv előszava szerint óvodai és iskolai foglalkozástervek is készültek a 

mesékhez. Gyermekvédelmi intézkedésként államilag kellene bevonni ezeket a fertőző 

könyveket, azonban kormányzati támogatással is folyik a homokszexuális és egyéb 

deviáns propaganda a mesékben. A Nemzeti Kulturális Alap támogatta ezt a másik 

mesekönyvet, amelyben például a tanítónéni azon örvendezik, hogy az egyik kisgyereknek 

normális szülők helyett két anyja van. Ezzel ráadásul olyan szerzőt támogatott a Fidesz 

kormány 2019-ben az adófizetők pénzéből, aki a 2013-as úgynevezett Pride-on megnyitó 

beszédet is mondott. Már vannak olyan óvodák Magyarországon, ahol külső nyomásra 

ilyen kiadványokkal és hozzá kapcsolódó propagandafüzet segítségével népszerűsítik a 

homoszexuális propagandát a legvédtelenebb korosztályok számára. Legutóbb Óbudán 

történt ilyesmi, ott például a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány üzemelteti azt a 

honlapot, amely többek között arra tanítja a gyerekeket és a szülőket, hogy a nemi 

identitásuk a legkevésbé sem a biológiai nemükkel áll összefüggésben. Illetve borzongató 

részletességgel tájékoztatja őket a nemváltásról vagy éppen az azonos nemű párok közötti 

szexszel kapcsolatos témákról. Ezt az Alapítvány nyomatta – ma visszavont 

előterjesztésében a Momentum frakcióvezetője itt, Újbudán is, álságosan az újbudai 

gyermekek védelmére hivatkozva. Örülök, hogy ebben meghátrált, azonban javaslatom 

elfogadására mindenképp szükség van, hiszen az LMBTQP lobbi fellegvárává vált sajnos, 

a XI. kerület. Az úgynevezett Pride legtöbb rendezvényének önkormányzati kultúrházat is 

biztosított a balliberális szivárvány koalíció, ráadásul abban a hónapban semmilyen más 

rendezvény nem volt a művelődési házban. Itt és most viszont tárgyalhatnánk az 

előterjesztést az óvodai deviáns propaganda betiltása érdekében.  

 

Dr. László Imre: Varga Gergő frakcióvezető úr módosító javaslatot nyújtott be – 

parancsoljon. 

 

Varga Gergő: Kérem szépen a Testületet arra, hogy a 21./ napirendi pontot vegyük le 

napirendről, mivel hogy ez nem a kerületet érintő, vagy nem kerületi téma. A pedagógiai 

programoknak és a pedagógusoknak a munkája az az oktatási intézményekben zajlódjon, 

ne a testületi ülésen. Novák „Bourne” Előd előterjesztésével kapcsolatban pedig azt 
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javaslom a Testületnek, hogy ezt se vegyük napirendre, mert a Mi Hazánknak a 

showműsorához ne csatlakozzunk.  

 

Csernus László: Első kérdésem Polgármester úrhoz, hogy a cégek átvilágítása az egyik 

zárt napirendi pont: miért nem tárgyalta a GB, mikor az SZMSZ-ben jelen pillanatban a 

GB hatásköre ez? Tehát gyakorlatilag akkor SZMSZ-t sértett a Testület, amikor ezt nem 

tette meg, hogy a GB elé terjessze ezt a dolgot. A másik, hogy a 8./ napirendi pontot 

szeretném kérni, hogy ne sürgősséggel tárgyaljuk. A harmadik pedig, hogy szeretném 

kérni, hogy a 21./ napirendi pontot tárgyaljuk, és esetleg ha már az óvodavezetőkről 

beszélünk, akkor az óvodák kapcsán gyakorlatilag ott egyben, az óvodákat érintő 

programokkal, ott elől tárgyaljuk.  

 

Jankó István: Nagyon csodálkozom, hogy Frakcióvezető úr le kívánja vetetni ezt a 

napirendi pontot. Nem tudom, emlékszik-e, pár hónappal ezelőtt majdnem ugyanezzel a 

szöveggel, és igyekeztem azokat a szófordulatokat, mondatokat használni, amit Orosz 

Anna alpolgármester asszony is előterjesztett, ami arról szólt, hogy az állam át kívánja 

venni az óvodákat. Akkor jeleztük, ez valóban nem ide való téma. Én ezt az előterjesztést 

kicsit átírtam, mást írtam bele, a pedagógiai program védelmét, hogy ne lehessen 

módosítani olyan irányba a pedagógiai programokat – és ez szerintem kerületi ügy is –, 

amely nem jó irányba tereli a gyerekeket. Úgyhogy nagyon csodálkozom ezen a kettős 

mércén, hogy azt elfogadták, napirendre tűzték, illetve szavaztak is a nyilatkozatról, ezt 

meg nem hajlandóak még napirendre venni sem. Jelezném, hogy a Kulturális és 

Köznevelési Bizottság sem vette napirendjére.  

 

Novák Előd: Javaslom módosító javaslatomban, hogy a zárt ülésként történő 

titkosításokkal szemben nyílt ülésen tárgyaljuk az önkormányzati cégek átvilágítását, és 

hozzák nyilvánosságra ezt a teljes jelentést, amiről még mi, képviselők sem kaphattunk 

ilyen másolatot – köszönöm persze a szivárogtató munkatársak lelkiismeretességét. Persze, 

értem én ezt a titkosítási kísérletüket, miután a Momentum azt nyilatkozta ez ügyben, 

idézem: „Átláthatatlan üzleteket bonyolító offshore cégeket tulajdonolt üzletember 

érdekeltségének felkérése egy ilyen átvilágításra nagyon rossz fényt vet a kerületi 

önkormányzatra.” De hát, erre mégsem a titkosítás a korrekt válasz. Ugyanígy a már 2010 

előtt is jogerősen elítélt Czeglédy Csaba ügyében is csak szavakban tiltakozott 

vállalhatatlan megbízatása ellen a Momentum, a Jobbik és az LMP, amikor 

előterjesztésemre viszont szerződést is bonthatott volna az Önkormányzat, azt már nem 

támogatták. A mostani, 10 millió forintba került átvilágításnál jóval többet zsebelt már be 

Czeglédy Csaba, részben átvilágításra, azonban még semmit sem tett le az asztalra egy év 

alatt, csak kifizetőhelynek használják. A heti egy munkanapért havi 1 millióért felvett, 

majd tiltakozásom után felére csökkentett, de még így is botrányosan nagy fizetésű 

átláthatósági biztosunk, a Transparency International Magyarország kuratóriumi elnöke hol 

van egy ilyen titkosítási kísérletüknél? Eddig még csak mosolyogni láttuk, dolgozni 

azonban nem. A Fidesz is lapít, hiszen az átvilágítás leszögezte a kampányidőszak kapcsán 

– idézem a titkosított jelentést: „Javasoljuk, hogy a felügyelőbizottság vizsgálja felül a 

kedvezményes burgonyavásárok beszerzéseit és lebonyolítását.”. Na, jó, azért bizony, 

komolyabb megállapítások is vannak, és jórészt még a fideszes vezetés felelőssége. A 
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legnagyobb önkormányzati cégnél ezt állapította meg a jelentés, idézem: „A megvásárolt 

termékek, az igénybe vett szolgáltatások kiválasztása egyáltalán nem piaci szokványok 

szerint történt.” Hát, mi ez, ha nem korrupció? … 

 

Dr. László Imre: Képviselő úr, ez önálló napirendi pont lesz, ahol a hozzászólásának 

nincs akadálya. 

 

Novák Előd: De arról szeretnék most vitatkozni, hogy … 

 

Dr. László Imre: Ez a napirendi pontokról szóló vita jelen pillanatban. 

 

Novák Előd: És azt kívánom… 

 

Dr. László Imre: Már bocsánatot kérek, ez egy komplett hozzászólás. Most nem tudom, 

hogy a napirend előtti hozzászólását mondja el, vagy azt a hozzászólását, amit az 

átvilágítással kapcsolatban terjesztettünk be, de mindenesetre maradjunk a napirendnél 

egyelőre.  

 

Novák Előd: Polgármester úr, én csak azt kívántam indokolni, hogy miért nem szabad ezt 

titkosítani, hisz csak egy utolsó mondat, idézem: „A társaság gazdasági tranzakciói nem 

voltak minden esetben szükségesek, nem voltak minden esetben ésszerűek és nem voltak 

minden esetben racionálisak.” Ezt több cégnél is megállapították, ezeket ne titkosítsuk, ez 

korrupció a javából. Itt az ideje, hogy ezeket nyilvánosságra hozzuk, ne fokozzák, hanem 

inkább nyíltan tisztázzuk a hibákat. 

 

Orosz Anna: A Fidesz-KDNP és a Mi Hazánk képviselőinek felvetésére szeretném 

jelezni, hogy az, hogy az Önkormányzat óvodáiban milyen könyveket használnak a 

gyerekek fejlesztésére, nevelésére, ez az óvodapedagógusok saját szakmai döntése, ebbe az 

Önkormányzat fenntartóként nem szól bele, és ez így is helyes, ez így marad a jövőben is. 

Hadd emlékeztessem ugyanakkor Önöket arra, hogy a Fidesz-KDNP kormány volt az, 

amelyik 2013-ban államosította a magyar tankönyvpiacot. Nem emlékszem arra, hogy 

Önök egy felszólalásban is véleményezték volna ezt a döntést, ami világos, hogy az 

iskolák autonómiáját súlyosan csorbította. Azt is hadd jegyezzem meg, hogy 2019. október 

13-a óta van olyan vezetése Újbuda Önkormányzatának, amelyik nem fotózkodik 

gyerekekkel, nem használja a gyerekeket kampánycélokra, és egyébként mi vagyunk azok 

is, akik a koronavírus alatt cselekedtek, és nem azon morfondíroztak, hogy a gyerekek, 

nők, férfiak elleni erőszakot hogyan nevezzük, hanem arról gondolkoztunk és azért 

cselekedtünk, hogy az ilyen szörnyű cselekedeteket visszaszorítsuk. Én nagyon örülök 

annak, hogy Önök aggódnak a gyerekekért, de egyrészt kérem szépen, hogy ne egy, a 

könyvesboltokban százával, ezrével szabadon megvásárolható, vagy nem megvásárolható 

mesekönyvtől féltsék őket, nem mindenki gondolkodik úgy, mint Önök, nem mindenki 

akarja központosítani a gondolkodást, a szabad véleménynyilvánítást, vagy bármit, ami a 

magyar sajtóban vagy a magyar oktatásban, nevelésben történik.  

Végezetül arra is szeretném Önöket megkérni, hogy lássanak túl a 

propagandaminisztérium megbízásából árasztott üzeneteken, és foglalkozzanak valódi 
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kérdésekkel. Ott van például Kaleta Gábor, volt perui nagykövet, aki 17 ezer 

gyermekpornográf kép birtoklásáért összesen pár százezer forint bírságot kapott, vagy ott 

van az a volt fideszes alpolgármester, Fohsz Tivadar, aki a saját nevelt lányát molesztálta, 

és továbbra is a Fidesz helyi szervezetének sorait erősíti.  

 

Dr. Molnár László: Az lenne az első kérdésem, hogy az átvilágításnál a cégekhez 

egyesével lehet hozzászólni, vagy az összes cég egy napirendi pontban tárgyalandó? Ez 

ugye, az időkeret miatt nem mindegy. A másik pedig, Alpolgármester asszonynak 

mondom, hogy sajnos, találtunk olyan fényképet, amin a jelenlegi vezetés gyermekekkel 

fotózkodik. Én örülök annak, hogyha ezt átgondoljuk. Ugyanakkor, ahogy Alpolgármester 

asszony is jelezte, a pedagógiai programot ezek szerint nem kell félteni, hiszen Önök sem 

kívánnak beleszólni mint fenntartók, a pedagógiai programba. Akkor tulajdonképpen nem 

értem, hogy miért nem lehet nyugodt szívvel elfogadni ezt a nyilatkozatot, ami ezt pusztán 

csak megerősítené.  

 

Junghausz Rajmund: Erősíteném Molnár László hozzászólását azzal, hogy a 2./ 

napirendi pontnál, az önkormányzati tulajdonú cégek ügyének tárgyalása során célszerű 

lenne valóban, hogyha szétszednénk, hogyha ez egy komoly történet. Ugye, itt már a 

múltkor testületi ülésen bejelentette, hogy ez most ide kerül, és láthatóan ez nagyon 

foglalkoztatja Önöket, és kell, hogy foglalkoztasson minket is, a betekintés is egy ilyen 

külön szeánsz volt, ahogyan és amit láthattunk. Tárgyaljuk egyenként ezeket, a kerületnek 

fontos, hogy minden céget rendesen át tudjunk beszélni, hogy melyikkel milyen 

következtetésre jutottak. Ha ez egyetlen egy napirendi pont, akkor igen szűkös lesz a 

lehetőség, és nem jutunk a végére, egyszerűen nem kapunk teljes információt majd így. 

 

Görög András: Ahogy István is említette, a Kulturális és Köznevelési Bizottság ülésére 

sürgősséggel jött be ez a bizonyos napirendi pont, nem is vettük fel és nem tárgyaltuk. A 

pedagógiai programokat egyébként a Testület fogadja majd el, ott majd lehet erről vitázni, 

ha ez szóba kerül, tehát azért nem támogattuk. 

 

Dr. László Imre: A vitát lezárom, tekintettel rá, hogy más jelentkező nincs, és a módosító 

javaslatokról szavaznánk.  

Szavazásra teszem fel Novák Előd képviselő módosító javaslatát – néhány fideszes 

képviselő is erre szavazott –, miszerint a 2./ Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló 

gazdasági társaságok és az Újbuda GAMESZ gazdasági átvilágításának megállapításai és 

kapcsolódó feladatok című napirendi pont nyilvános ülésen kerüljön megtárgyalásra.  

Csak csendben és zárójelben jegyzem meg, ez a fölvezetése, egy tájékozató jellegű 

napirendi pont, mert részleteiben igen, majd vissza fog kerülni a Testület elé egyébként, 

majdnem azt mondhatom, hogy egyenként a különböző cégeknél talált anomália. 

Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

Hadd tegyem hozzá egyébként, hogy ami a konkrét dolgokat fogja illetni, az nem lesz 

titkos. 

 



7 

 

Csernus László képviselő úrnak két javaslata volt.  

Szavazásra teszem fel Csernus László képviselő módosító javaslatát, miszerint a 21./ Az 

óvodák pedagógiai programjának védelmében című napirendi pontot 2./ napirendi pontként 

tárgyalják. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 7 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Csernus László képviselő másik módosító javaslatát, miszerint a 8./ 

A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása című napirendi pont ne gyorsított eljárásban 

kerüljön megtárgyalásra. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 9 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel Varga Gergő frakcióvezető módosító javaslatát, miszerint a 21./ Az 

óvodák pedagógiai programjának védelmében című napirendi pontot vegyék le 

napirendről.  

 

Csernus képviselő úré a szó ügyrendben. De kérem, hogy ügyrendi legyen. 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.) 

 

Bocsánatot kérek, tekintettel rá, hogy ez ügyrendi, ami jelen pillanatban nem lehet.  

 

Szavazzunk tehát Varga Gergő képviselő úr javaslatáról. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetésben hallatszik, hogy Novák Előd képviselő javasolta, 

hogy a 2./ napirendi pontot szedjék szét és gazdasági társaságonként tárgyalják.) 

 

Novák Előd képviselő úrnak említettem az előbb, illetve mindenkinek elmondtam, hogy a 

2./ napirendi pont egy általános tájékoztatás lesz, és erre későbbi képviselő-testületi ülésen 

vissza fogunk térni, akár úgy, hogy egyenként. Attól függően egyébként, hogy milyen 

súlyú az egy-egy cégnél talált anomália, eltérés.  

 

A sürgősséggel előterjesztett napirendi pontról kell szavaznunk.  

Szavazásra teszem fel, hogy a Novák Előd képviselő által beterjesztett, „Az azonos 

neműek közti szexuális kapcsolatot és más devianciákat propagáló kiadványok távol 

tartása az önkormányzati fenntartású köznevelési intézményektől” című napirendi pont 

sürgősséggel kerüljön megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot. 
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A gyorsított eljárásban tárgyalandó napirendi pontokról kell szavaznunk. Kérdezem, hogy 

csomagban szavazhatunk-e róla? 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Nem? Akkor egyenként fogunk szavazni a napirendi pontokról.  

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 3./ Szociális ügyek elbírálása című napirendi 

pont gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás 

következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 4./ Javaslat „Újbuda kiváló 

intézményvezetője, intézményvezető-helyettese” elismerő cím adományozására című 

napirendi pont gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy az 5./ A személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról szóló rendelet módosítása című napirendi pont gyorsított eljárásban kerüljön 

megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

A 8./ napirendi pontról már történt szavazás. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 9./ Közalkalmazottak házában lévő 

ingatlanok bérbeadásához kapcsolódó bérlőkijelölés rendje című napirendi pont gyorsított 

eljárásban kerüljön megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 10./ Önkormányzati tulajdonban lévő üres 

lakás pályázaton kívül történő értékesítése lakásbővítéshez című napirendi pont gyorsított 

eljárásban kerüljön megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 11./ Budapest XI., 4042/113 hrsz.-on 

megvalósított út és kapcsolódó létesítmények térítésmentes önkormányzati tulajdonba 

vétele című napirendi pont gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 17./ Az Újbudai Bölcsődei Intézmények 

alapító okiratának módosítása című napirendi pont gyorsított eljárásban kerüljön 

megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 19./ Bölcsődei fejlesztési pályázat című 

napirendi pont gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű 

szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 20./ A Polgármester 2020. évi 

szabadságtervének módosítása című napirendi pont gyorsított eljárásban kerüljön 

megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

Szavazásra teszem fel azt a javaslatot, hogy a 21./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról című napirendi pont gyorsított eljárásban kerüljön 

megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

152/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– nem fogadta el azt a javaslatot, miszerint a 

2./ Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában 

álló gazdasági társaságok és az Újbuda 

GAMESZ gazdasági átvilágításának 

megállapításai és kapcsolódó feladatok című 

napirendi pont nyilvános ülésen kerüljön 

megtárgyalásra; 

 

b) 7 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 
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módosító javaslatot, miszerint a 21./ Az 

óvodák pedagógiai programjának védelmében 

című napirendi pontot 2./ napirendi pontként 

tárgyalják; 

 

c) 9 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a 8./ A 2020. 

évi költségvetési rendelet módosítása című 

napirendi pont ne gyorsított eljárásban 

kerüljön megtárgyalásra; 

 

d) 15 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta azt a módosító 

javaslatot, miszerint a 21./ Az óvodák 

pedagógiai programjának védelmében című 

napirendi pontot vegyék le napirendről; 

 

e)  8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– nem fogadta el azt a módosító javaslatot, 

miszerint „Az azonos neműek közti szexuális 

kapcsolatot és más devianciákat propagáló 

kiadványok távol tartása az önkormányzati 

fenntartású köznevelési intézményektől” című 

napirendi pont sürgősséggel megtárgyalásra 

kerüljön; 

 

f) 17 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 3./ Szociális 

ügyek elbírálása című napirendi pont 

gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra; 

 

g) 16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 4./ Javaslat 

„Újbuda kiváló intézményvezetője, 

intézményvezető-helyettese” elismerő cím 

adományozására című napirendi pont 

gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra; 

 

h) 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy az 5./ A 
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személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló rendelet módosítása című napirendi pont 

gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra; 

 

i) 17 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 9./ 

Közalkalmazottak házában lévő ingatlanok 

bérbeadásához kapcsolódó bérlőkijelölés 

rendje című napirendi pont gyorsított 

eljárásban kerüljön megtárgyalásra; 

 

j) 15 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 10./ 

Önkormányzati tulajdonban lévő üres lakás 

pályázaton kívül történő értékesítése 

lakásbővítéshez című napirendi pont 

gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra; 

 

k) 18 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 11./ 

Budapest XI., 4042/113 hrsz.-on 

megvalósított út és kapcsolódó létesítmények 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele 

című napirendi pont gyorsított eljárásban 

kerüljön megtárgyalásra; 

 

l) 16 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 17./ Az 

Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító 

okiratának módosítása című napirendi pont 

gyorsított eljárásban kerüljön megtárgyalásra; 

 

m) 17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 19./ 

Bölcsődei fejlesztési pályázat című napirendi 

pont gyorsított eljárásban kerüljön 

megtárgyalásra; 

 

n) 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 
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elfogadta azt a javaslatot, hogy a 20./ A 

Polgármester 2020. évi szabadságtervének 

módosítása című napirendi pont gyorsított 

eljárásban kerüljön megtárgyalásra; 

 

o) 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

elfogadta azt a javaslatot, hogy a 21./ 

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról című napirendi 

pont gyorsított eljárásban kerüljön 

megtárgyalásra. 

 

Dr. László Imre: Most tisztelettel arra kérem Önöket, hogy az egész napirend 

elfogadásáról döntsünk. 

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

napirendjét az alábbiak szerint fogadta el: 

 

Nyilvános: 

 

1./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Zárt: 

 

2./ Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok és az Újbuda 

GAMESZ gazdasági átvilágításának megállapításai és kapcsolódó feladatok 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

4./ Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője, intézményvezető-helyettese” 

elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

Nyilvános: 

 

5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

6./ A művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester  
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7./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

8./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

9./ Közalkalmazottak házában lévő ingatlanok bérbeadásához kapcsolódó 

bérlőkijelölés rendje 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester   

 

10./ Önkormányzati tulajdonban lévő üres lakás pályázaton kívül történő értékesítése 

lakásbővítéshez  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

11./ Budapest XI., 4042/113 hrsz.-on megvalósított út és kapcsolódó létesítmények 

térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 
 

12./ Csereerdősítés során keletkezett faállomány Magyar Állam részére történő 

tulajdonba adása    

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

13./ Albertfalvai piac vagyonkezelői szerződésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

14./ Névtelen közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

15./ Szakkollégiumi pályázaton alapítványok támogatása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

16./ Újbuda GAMESZ feladataival kapcsolatos döntések, az igazgatói és a gazdasági 

vezetői munkakörök betöltésére pályázatok kiírása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

17./ Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

18./ Házi gyermekorvosi ellátás biztosításához kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

19./ Bölcsődei fejlesztési pályázat 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 
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20./ A Polgármester 2020. évi szabadságtervének módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

21./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

153/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

15 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 5 

tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

Nyilvános: 

 

1./ Óvodavezetői pályázatok elbírálása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

Zárt: 

 

2./ Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaságok és az 

Újbuda GAMESZ gazdasági átvilágításának megállapításai és 

kapcsolódó feladatok 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke 

 

4./ Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője, intézményvezető-

helyettese” elismerő cím adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

Nyilvános: 

 

5./ A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
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6./ A művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester  

 

7./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

8./ A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

9./ Közalkalmazottak házában lévő ingatlanok bérbeadásához kapcsolódó 

bérlőkijelölés rendje 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester   

 

10./ Önkormányzati tulajdonban lévő üres lakás pályázaton kívül történő 

értékesítése lakásbővítéshez  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

11./ Budapest XI., 4042/113 hrsz.-on megvalósított út és kapcsolódó 

létesítmények térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 
 

12./ Csereerdősítés során keletkezett faállomány Magyar Állam részére 

történő tulajdonba adása    

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

13./ Albertfalvai piac vagyonkezelői szerződésének meghosszabbítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

14./ Névtelen közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

15./ Szakkollégiumi pályázaton alapítványok támogatása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

16./ Újbuda GAMESZ feladataival kapcsolatos döntések, az igazgatói és a 

gazdasági vezetői munkakörök betöltésére pályázatok kiírása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

17./ Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító okiratának módosítása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

18./ Házi gyermekorvosi ellátás biztosításához kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
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19./ Bölcsődei fejlesztési pályázat 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

20./ A Polgármester 2020. évi szabadságtervének módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

21./ Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: Tisztelt Képviselőtársaim! Egy emberöltő telt el azóta, hogy 1990 

októberében, azaz 30 évvel ezelőtt megalakultak az önkormányzatok Magyarországon. A 

tanácsrendszer helyébe közvetlenül választott helyi képviselőkből álló testületek léptek. 30 

évvel ezelőtt nehéz anyagi helyzetben, de mégis szabadon kezdhették meg intézni ügyeiket 

a falvak, a kis- és nagyvárosok, a főváros és annak kerületei. Tudták, hogy a legjobb 

rálátása a helyi ügyekre az ott élőknek van. Akkor is voltak viták, éles szócsaták liberálisok 

és konzervatívok, szociáldemokraták és kereszténydemokraták között, de tudták, hogy a 

viták az általuk képviselt emberek érdekében történnek. Az 1950-ben alakult és 

kinevezettekre épülő tanácsi rendszer tehát 30 éve fölváltotta a már választott képviselők 

által működtetett önkormányzatiság. Mindez történt akkor, amikor még szovjet csapatok 

állomásoztak Magyarországon, a Varsói Szerződésnek és a KGST-nek voltunk tagjai. Most 

ünnepelünk, de örömünk nem lehet felhőtlen, hiszen munkánkat és annak hatékonyságát 

komoly kihívások és veszélyek fenyegetik. A központosító törekvések folyamatos 

jogköröket, és ezzel párhuzamosan forrásokat vontak el az önkormányzatoktól. 

Napjainkban mindezt a koronavírus elleni küzdelem, az ezzel kapcsolatos extra kiadások 

és állami megvonások súlyosbítják. Az elmúlt három évtizedben különböző politikai 

oldalak adták a XI. kerület, későbbi nevén Újbuda polgármestereit és képviselőit. A viták 

és nézetkülönbségek ellenére egy dolog mindig közös volt: a képviselők a kerület 

fejlődését szolgálták, és döntéseik során az itt élők érdekeit tartották szem előtt. Tisztelet 

és megbecsülés mindazoknak, akik képviselőként, alpolgármesterként és polgármesterként 

az elmúlt évtizedekben ennek szellemében tették a dolgukat. A jelen vezetés szinte napra 

pontosan egy éve, mindezt elfogadva és szem előtt tartva vette át Újbuda vezetését. Ezért 

azt várom ettől a Képviselő-testülettől is, hogy soha ne feledjék, kiktől kapták a bizalmat 

és a felhatalmazást. Mi az újbudaiakat, az itt élőket szolgáljuk, erre tettünk esküt. Ennek 

szellemében kívánok most boldog születésnapot a magyar önkormányzatiságnak, és 

eredményes munkát, jó egészséget a benne és érte dolgozóknak.  

Kérdezem Rendőrkapitány urat, hogy van-e hozzászólása, valamilyen információátadása, 

amit szeretne. Parancsoljon. 

 

Jáger István: Csak nagyon röviden szeretném tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy 

amióta nem találkoztunk, naponta történt hatósági házi karantén elrendelése a kerületben. 

Gyakorlatilag ez napról napra rendelődik el, illetve szűnik meg. Jelen pillanatban 173 házi 

karantén elrendelése van életben a kerületben, és 11 db appos regisztráció van életben, 

amit ugye, mobiltelefonos alkalmazás segítségével tudunk ellenőrizni. Gyakorlatilag 

ezeket az ellenőrzéseket naponta végzi a rendőrhatóság. A továbbiakban szeretném Önöket 
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tájékoztatni arról, hogy a rendőrség állományában – hála a jó istennek, illetve hát, a 

szabályok betartásának – nincsenek fertőzött kollégák jelen pillanatban, nincs 

koronapozitív kollégánk. Úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Amennyiben kérdésük 

van, állok rendelkezésre. 

 

Novák Előd: Alezredes úr, sajnálom, hogy csak én sérelmeztem itt, hogy a kerületi 

Rendőrkapitányság tavalyi beszámolóját nem tárgyalta az Önkormányzat. Sajnálom, hogy 

csak én sérelmeztem, hogy ebben az szerepel, hogy a kerületi rendőrség 

nyomozáseredményességi mutatója egyetlen év alatt 55-ről 35%-ra csökkent tavaly, sőt a 

lakásbetöréseknél ugye, már sajnos, csak 9%. Az előző Önkormányzat fideszes vezetése a 

rácsprogramjára volt büszke, ők nem a bűnözőket, hanem a lakosokat kívánták rács mögé 

dugni. A Mi Hazánk Mozgalom viszont mást képvisel. Újbuda egy gazdag kerület, gazdag 

önkormányzata van. Azt kérem Rendőrkapitány úrtól, mondja meg, hogy milyen 

támogatásra van szüksége – több térfigyelő kamerára, más támogatásra? – annak 

érdekében, hogy elmozdulhassunk, méghozzá pozitív irányba. Másrészt pedig a múltkor is 

említett hajléktalanok ügyében én sajnos nem látok eredményes fellépést. Szeretném 

bátorítani Önöket – életvitelszerűen nem tartózkodhatnának ugye, közterületen, 

szemetelnek, drogot és alkoholos italokat fogyasztanak közterületen, másokban 

megbotránkozást keltő, garázdaságot kimerítő módon viselkednek – ezért bátorítanám 

Önöket a fellépésre.  

 

Dr. László Imre: Bedő Dávid képviselő úr következik, én azt kérném a Kapitány úrtól, 

hogy vegye már ezeket és akkor egyben válaszoljuk meg. 

 

Bedő Dávid: Nekem az lenne a kérdésem Kapitány úrhoz, először egy rövid történet: pár 

héttel ezelőtt sajnálatosan ellopták a házunk udvarából a biciklimet. És nem is ez a lényeg, 

ugyanis amikor kicsit jobban utánanéztem a történetnek, és ilyen csoportokban kutakodtam 

a bicikli után, láttam, hogy azon a héten, csak arról a környékről 500 méteres körsugárban 

itt, a bel-budai részen – ez a Móricz Zsigmond körtér környékén történt – öt másik, nagy 

értékű biciklilopás történt ugyanazon a héten, ugyanúgy házak udvarából. Az lenne a 

kérdésem, hogy az elmúlt hónapokban mennyire növekedett meg a biciklilopások esete, 

illetve hogy Önök mit tudnak tenni annak érdekében, hogy minél hatékonyabban 

előkerítsék ezeket a bicikliket. Úgy tudom, hogy nagyon nehéz elkapni ezeket a bandákat, 

akik bicikliket lopnak. 

 

Dr. László Imre: Most kérném a Kapitány urat akkor, hogy ezt a két kérdést, amit 

föltettek – illetve, hát több kérdés elhangzott természetesen –, hogy szíveskedjen 

megválaszolni. 

 

Jáger István: Pontosabban, ugye, három kérdés. A kerékpárlopás meglehetősen bosszantó 

jelenség a kerületben. Valóban vannak időszakok, amikor elszaporodnak a 

kerékpárlopások. Ennek gyakorlatilag a legnagyobb hátulütője az, hogy igazából pillanatok 

alatt értékesítik az eltulajdonított kerékpárokat, és a vázszám átütésére, illetve a kerékpár 

átfestésére kerül sor, és a későbbiekben igen nehezen bizonyítható ettől kezdve a 

bűncselekmény elkövetése. És itt csatlakoznék igazából a hajléktalantémához is: amivel 
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lehetne a felderítés hatékonyságát, illetve a fellépés hatékonyságát javítani, az 

mindenféleképpen a térfigyelő kameráknak a sűrítése, illetve a meglévő kameráknak a 

felújítása lenne. Gyakorlatilag a kerületi Rendőrkapitányság épületében figyelt, frekventált 

helyeken elhelyezett térfigyelő kameráknak jó része nem működik megfelelőképpen, 

úgyhogy mindenféleképpen szükség lenne ezeknek a javítására. Illetve ezen a téren 

szeretném felhívni a tisztelt Képviselő-testület figyelmét arra is, hogy a jövő év 

vonatkozásában szükség lenne mindenféleképpen a térfigyelő kamerák további figyelésére 

is a rendőrség részéről. Ezzel mindenféleképpen lehetne javítani a felderítésen a 

kerékpárlopások szintjén is, illetve a hajléktalanjelenség megelőzésében is. Nem akarom 

lekicsinyleni a kerékpárlopásnak a jelentőségét, nyilván az is bosszantó jelenség, de a 

gépjárműfeltörések, illetve gépjárműlopások megelőzésében is nagyon nagy segítséget 

jelentene számunkra a térfigyelő kamerahálózat bővítése, illetve felújítása. Statisztika: a 

statisztikához annyit szeretnék hozzátenni, hogy én azt gondolom, hogy a felderítés igen 

fontos dolog, és az elkövetők felelősségre vonása igen fontos dolog, viszont az elmúlt 

években abban léptünk nagyon előre, ami szerintem, tehát az én álláspontom szerint a 

lakosságot kiváltképp érdekli, hogy kevesebb bűncselekmény történik. Tehát az az ember, 

aki sértetté válik, nekem az a véleményem, hogy őt kevésbé érdekli az a dolog, hogy 

megvan-e az értéke, mint inkább az, hogy ne történjen meg a bűncselekmény. És ezen a 

téren elég nagy előrelépést ért el a kerületi Rendőrkapitányság évről évre, több évre 

visszamenőleg összehasonlítva a számokat, gyakorlatilag. Majd remélem, a következő éves 

beszámolómat már meg tudom tartani vírusmentesen, és abból egyértelműen kiderül, hogy 

egy javuló tendenciát mutatunk ezen a téren. Úgyhogy köszönöm szépen, hogyha nincs 

más. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen a XI. kerület rendőrkapitányának a tájékoztatását és 

válaszait. És áttérnénk a napirend előtti fölszólalásokra. Három napirend előtti fölszólalás 

van: Novák Előd képviselő úr kezdi, „Tisztességes önkormányzatot!” címmel. 

 

Napirend előtt: 1./ Novák Előd 

 

Novák Előd: Tisztelt Képviselő-testület! Most titkosították Önök az önkormányzati cégek 

átvilágítását. De van, ami még abban sem szerepel. Bár több cégnél megállapította a 

jelentés, hogy a társaság léte nem alapul gazdasági racionalitáson, a ballib szivárvány 

koalíció még két új céggel növeli is a kifizetőhelyek számát. Újbuda polgármestere 

önkormányzati testületi döntés nélkül határozott új parkolási cég létrehozásáról, ahogy 

médiacéget is alapított, a vezetőket pedig pályáztatás nélkül, az önkormányzati képviselőket 

sem kérdezve meg, nevezte ki a Polgármester a veszélyhelyzetben hozott első döntéseivel. 

Az Önkormányzat mindegyik új cégében csendben felügyelőbizottsági helyet kapott a 

Fidesz, mely olyan kompromittált személyeket delegált, akik FB-tagként, sőt egyikük 

felügyelőbizottsági elnökként nem akármihez asszisztált, épp a Hoffmann-éra eddig feltárt 

legnagyobb korrupciós ügyében, a Las Vegas-i és hasonló utakra 25 millió forintot 

„elhabonyárpádozott” igazgatójuk cégében voltak felügyelőbizottsági tagok az érintett előző 

ciklusban. Egyikük FB-elnökként képes volt Fidesz-irodába összehívni felügyelőbizottsági 

ülést az önkormányzati cégnek. Így már bizonyította, kitűnően fognak asszisztálni például a 

parkolási maffiához is az új parkolási cég felügyelőbizottságában. Ilyen alakok kellenek 
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tehát a DK vezette Önkormányzatnak, míg a Mi Hazánk Mozgalom nem láthat bele a 

mutyikba, mandátumarányos képviseletről szó sem lehet az ellenőrző testületekben, ha 

választaniuk kell, látjuk, csak a Fidesz. A különböző tisztségek, FB-helyek elosztása során 

már eddig is jelentős hátrányban volt a Mi Hazánk az ellenzéken belül a Fidesszel szemben, 

Hoffmann Tamás frakcióvezető úrral korábban írásban is megállapodtunk a 

mandátumarányos számításról, miután Polgármester őr miközénk dobta úgymond a gyeplőt, 

és hogyha lehetőség adódna például valamilyen új cégben, akkor korrigáljuk a Mi Hazánk 

hátrányát. Ebben is megállapodtam Hoffmann Tamással. Ennek ellenére meglepődve 

értesültem róla utólag, hogy az új média- és parkolási cégbe is fideszes delegált került, tehát 

őfelsége ellenzéke. Hoffmann Tamás tehát nem tartotta be a szavát. László Imre 

polgármester úrnak emiatt hiába nyújtottam be panaszt több hónapja, arra válaszra sem 

méltatott, pedig a Mi Hazánknak mandátumarányosan járna minimum még egy 

felügyelőbizottsági hely a Fidesz helyett, hogy legalább ott beletekinthessünk a 

szerződésekbe. Ez számunkra nem pénzkérdés, én is egy havi tiszteletdíjamat is átutaltam az 

Önkormányzat jótékonysági közalapítványának, amelynek kuratóriumában szintén úgy 

kapott két helyet csak a Fidesz, hogy azt az ellenzéki lehetőséget is elhallgatták a Mi Hazánk 

elől. S hogy például minek szeretnénk véget vetni az önkormányzati cégek 

felügyelőbizottságaiban? A gátlástalan cégvezetői prémiumoknak, melyekre nem tér ki a 

most majd zárt ülésen tárgyalt jelentés sem, sajnos, melyekkel sunyin s nem éppen 

átláthatóan megduplázzák a 750 ezres fizetésüket. Polgármester úr, én azt gondolom, hogy 

Ön kijátszotta az Önkormányzat testületi döntéseit is, hiszen a határozatok szerint – idézem 

– „az ügyvezető feladatait munkaviszonyban látja el, munkabére bruttó 750 ezer forint/hó”. 

Idézet vége és pont van a mondat végén, ugye. Szó sem volt állandósult prémiumról, pláne 

így a fizetés lényegében duplázásáról. Én a Gazdasági Bizottságban is szóvá tettem ezt, de 

nem tudom elfogadni azt a válaszukat, amit kaptam, hogy a Fidesz vezetése idején is így 

volt ez az előző ciklusokban, hiszen az is helytelen volt.  

Beszéljünk hát az önkormányzati cégek prémium-mutyijairól, mivel kiszivárgott hozzám 

néhány vérlázító eset. Prémiumot érő célként alapfeladatokat határoznak meg, mint például 

az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója képes volt azt előterjeszteni 

prémiumfeladatként már tavalyra is, a december 1-jétől hatályos megválasztása után, hogy 

„a cégvezetés átvétele”. Mintha ez valami prémiumfeladat, és nem alapfeladat volna, amiért 

neki prémium jár. De említhetnénk a Hoffmann-érából a közpénzből fizetett Las Vegas-i 

útjairól elhíresült informatikai cégvezetőt, akinek sokmilliós prémiummal díjazott feladat 

célkitűzése az volt, amit előterjesztett, hogy vegyen magának egy új céges autót. És ezt még 

prémiummal jutalmazzuk, ha ez neki sikerül. Hát, ez már a pofátlanság netovábbja. És pont 

ezekhez a pofátlanságokhoz asszisztáló FB-tagokat nevezte ki a Polgármester úr, amit én 

tarthatatlannak tartok.  A Mi Hazánk Mozgalom viszont a prémium-mutyi titkosításának 

feloldását és megszüntetését követeli és mandátumarányosan járó helyet az egyik új cég 

felügyelőbizottságában – akár a parkolási cégben, hiszen a parkolási maffiának is hadat 

üzentünk, ugyebár –, hogy beletekinthessünk az ilyen iratokba és feltárhassuk azokat.  

 

Dr. László Imre: Hát, a minősítések azok fantasztikusak. Most hogyan szólítsam, 

Képviselő úr? Gyanúsítottként, aki ellen rendőrségi vagy ügyészségi eljárás folyik – én 

minősítsem Önt így? Mert ugye, eljárás folyik Ön ellen. Nem tenném, nem követném ezt a 

példát. Ön, hogy fölruházta itt különböző címszavakkal, és különböző bűnözői kategóriába 
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tartozó jelzőkkel a különböző szervezeteket és képviselőket – hát, én azt szeretném 

mondani, hogy próbáljunk meg a tisztes tárgyalás mezsgyéjén maradni.  

Hoffmann Tamás képviselő úr ügyrendit szeretne – kérném szépen azt, hogy valóban 

ügyrendi legyen, mert személyes megtámadtatás hozzászólásra nincs lehetőség. 

 

Dr. Hoffmann Tamás: Polgármester úr, igazából az ügyrendi javaslatom tulajdonképpen 

annyiban most megvalósult, hogy Ön helyreigazította Novák Elődöt, aki folyamatosan 

hazudozik és folyamatosan olyan valótlanságokat állít, amit se nem támaszt alá, semmiféle 

bírósági döntés nem alapozza meg ezeket a hazugságokat. Hivatkozik olyan dolgokra, amik 

nem történtek meg, csak azért, hogy politikai hangulatkeltésre alkalmas legyen ez az egész 

történet. Úgyhogy én köszönöm, hogy helyreigazította, de azt gondolom, hogy 

erőteljesebben is helyreigazíthatná a legközelebbi ilyen felszólalásakor. Köszönöm. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen. Daám Alexandra képviselő asszonyé a szó. 

 

Napirend előtt: 2./ Daám Alexandra 

 

Daám Alexandra: Bevallom, megdöbbenve hallgattam a napirendi vitát. Szerintem nagyon 

is fontos, hogy beszélgessünk a gyermekek védelméről, de ha már beszélünk róla, akkor 

beszéljünk róla egyenesen. Szerintem ebben a teremben egyetlen párt jelent valódi veszélyt 

gyermekekre, és ez a párt – vagy elnézést kérek, pártszövetség – a Fidesz-KDNP. A maguk 

politikusai azok, akik minden alkalmat megragadnak arra, hogy sárba tiporják a gyermekek 

jogait. A maguk képviselői azok, akik hideg betonon térdepeltetnek óvodásokat egy 

kampányfotó kedvéért. A maguk miniszterelnöke volt az, akit megbüntettek, miután 

becsörtetett egy óvodába a kampány kellős közepén. És persze, tudom, mindig megkapjuk, 

hogy ne hozzunk országos politikát, hát, nem hozok. Szívesen hozok kerületi példákat is. 

Van bőven. Itt van például a volt polgármester, aki tavaly a saját fejét nyomtatta egy ovis 

kifestőkönyvbe. Aztán persze beszélhetünk az országgyűlési képviselőjükről is, Simicskó 

Istvánról, aki inkább kiveszi egy beöltözött mikulás kezéből a csokoládét, csak hogy aztán ő 

adhassa oda ezt a gyerekeknek. És aztán ott van a személyes kedvencem, amikor szinte a 

komplett, most velem szemben ülő Fidesz frakció, név szerint Hoffmann Tamás, Molnár 

László és Junghausz Rajmund, no majd persze Simicskó az Őrmezei Óvodában kiültettek 

szépen egy csapat óvodást, hogy beszéljenek nekik – na miről? – az épület energetikai 

korszerűsítéséről. Természetesen ezekről az eseményekről majd szépen megszerkesztett 

fényképek készülnek, majd láss csodát, ezek bekerülnek az aktuális kampányújságba.  

Tisztelt Képviselő-testület, ezek az esetek kivétel nélkül a gyermekek politikai részvételi 

jogával való visszaélések voltak. Magyarországon a politikai kultúra sajnos, odáig jutott, 

hogy a politikusoknak meg kell tanítani, hogy hogyan viselkedjenek gyermekek közelében. 

Azt gondolom, hogy felelős újbudai képviselőként mindannyiunk felelőssége, hogy a 

jövőben példát mutassunk ezen a téren. Az a javaslatom, hogy tanuljunk a múlt hibáiból, és 

kezdjük meg a közös gondolkodást arról, hogy milyen szabályok és elvek mentén 

biztosíthatjuk az újbudai gyermekek védelmét a kerületi közéletben. Merthogy ez az igazán 

fontos kérdés. 
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Napirend előtt: 3./ Csernus László 

 

Csernus László: Én egy kis technikai segítséget szeretnék kérni ahhoz, hogy el tudjam 

kezdeni a napirend előttit.  

 

(A teremben megtörténik a prezentáció előkészítése.) 

 

Tisztelt Polgármester úr, Doktor úr! Maga kinek szokott panaszkodni? Immár egy éve 

annak, hogy Önöket bízta meg a választók többsége Újbuda irányításával. 2019 őszén sok 

ígéret elhangzott, több is, ami azonnali cselekvést vetített előre. Azonban mit tapasztaltunk? 

Első lépésként megduplázták az alpolgármesterek számát, ez évente több mint 30 millió 

forintot jelentett a kasszából, és azonnal megjelentek a haverok is. Egy mozgássérült-

parkolót átalakítottak, hogy a polgármesteri autó kényelmesebben parkoljon a Hivatal előtt. 

Teljesítmény és együttműködés helyett panaszkodás, kifogáskeresés és Hitler méltatása 

jutottak ebben az évben. Emlékszünk, ugye?  

 

(Elindul a prezentáció.) 

 

A teljesítményeket különböző módon értékeljük. De van, amiről hasonlóan tudunk 

gondolkodni. Persze, azt mondják, hogy a vereség miatt savanyú a szőlő. A vereség igenis 

fáj, nem tagadjuk, mert tudtuk, láttuk, hogy a kampányban olyat ígértek, amelyről Önök is 

tudták, hogy nem tudják betartani. Mégis megtették. Na, de nézzük a tényeket! Október 22-

én, amikor átvette a mandátumigazolását, azt mondta, hogy nem hagyja, hogy a nagypolitika 

beférkőzzön a testületi munkába. Betartotta? Nem. Október 23-án a kerületi ünnepségen 

belekiabálta a mikrofonba, hogy gyűlölöm az egypártrendszert. Ezt miért titkolta 1964-től, 

amikor egypártrendszert szolgált? A kampányban: Buda Gardens – akár kisajátítás árán is 

növeli a játszóteret. Betartotta? Nem. Aláírta. Aláírta 17 képviselőjelölt nevében is. 

„Megduplázzuk a kerületi szakrendelő támogatását. Megszüntetjük a várólistákat. Zajvédő 

létesítmények telepítése, építése, nyilvános vécék telepítése, tiszták lesznek a parkok, 

játszóterek, utcák.” Betartotta? Nem, nem, nem és nem. Az egyik kedvencem: „Több ezer 

fát ültetünk már az első évben.” És akkor ott mellette a szöveg: „Ha én leszek a 

polgármester, azonnal leállítom ezt a kopaszi gáti projektet.” Betartotta? Nem, nem, nem. 

De vegyük a kerületi rendőrség támogatását. Betartotta? Nem. Csökkent. Átlátható 

önkormányzat. Itt vannak a szerződések: Czeglédy, Nagy Zoltán, Lakos Imre. Ezek a 

szerződések nem láthatóak, nem nyilvánosak. Átvilágítási anyagok? Nem hozzáférhetőek. 

De Ön megígérte. „A kerületi feladatokat nem áthárítjuk, hanem vállaljuk a felelősséget.” 

Betartotta? Nem. Csak a panaszkodás ment és a kormány hibáztatása. „Új 

bérlakásprogramot indítunk, megvizsgáljuk a panelfelújítási program újraindításának a 

lehetőségét. Elindítom a 25- programomat, amiben kifejezetten a fiataloknak fogunk 

segíteni, nyelvvizsgát és jogosítványt szerezni. Arra szövetkezünk, hogy tiszta, rendezett és 

zöld városrész legyünk. A már leburkolt területeket is visszaállítjuk zöld felületre. 

Újraindítjuk a Közbiztonságért Alapítványt.” Egyiket sem tartotta be. Elmaradtak a 

megemlékezések, értékvesztés – ez jellemzi Újbuda jelenlegi vezetését. Emlékszik, mit 

ígért? „A kerületi feladatokat nem áthárítjuk, hanem vállaljuk a felelősséget.” Polgármester 

úr, tisztelt Baloldali Koalíció! Igen, maguk sem elégedettek az elmúlt egy év történéseivel, 
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ahogy láttuk is. Molnár Gyula maga is elismeri, hogy a baloldali vezetés tapasztalatlan, és új 

terep Önöknek az Önkormányzat, és ezzel magyarázza, ahogy mondja, az iránykeresést. 

Iránykeresés egy év után? Ez azt jelenti, hogy fogalmuk sincs, hogy kell vezetni a Kerületet, 

merre menjenek. Egyetlen dolgot tudnak: panaszkodni. Panaszkodni ránk, a Kormányra, a 

helyzetre, a vírusra és még sorolhatnám. Emlékszik, mit ígért? Panaszkodni viszont csak az 

újbudai lakosoknak van joguk, akiket átvertek. Hajléktalanok mindenütt, mocsok, szemét a 

közterületeken. Polgármester úr! Nem ezt ígérték. Becsapták azokat, akik Önökre szavaztak. 

Még csak időarányosan sem teljesült semmi. Személyesen pedig Ön azzal, hogy a pandémia 

ideje alatt csak home office-ban, otthonról próbált vezényelni, koalíciós társait is kétségben 

tartva, hogy melyik DK-s haverral köt újabb szerződést aznap. Azt pedig jó lenne 

megjegyezni, hogy hetente az ATV-ben és a liberális médiában való szereplése nem számít 

bele sem a fizetésébe, sem a teljesítményébe. Érdemes lenne inkább Újbudáért tenni és az 

ígéreteket betartani. 

 

Dr. László Imre: Hát, sokat köszönni nem tudok, mert hogyha ennyi energiát fektettek 

volna a XI. kerület életének, az itt élők életszínvonalának a javításába, mint ennek a 

Képviselő-testületnek a lejáratására, akkor fantasztikusan jó lett volna. De Uraim és tisztelt 

Hölgyem! Önök semmit nem tettek ezért a kerületért. Fárasztó munka lehetett összegyűjteni, 

fárasztó munka lehet egyébként a különböző, Önök által elérhető televízió, rádió útján 

hirdetni egyébként a hamisságokat. Fárasztó lehet öt év programjába tett ígéretet tíz hónap 

után számon kérni. Fárasztó lehet leemelni egy negyvennyolc perces vitáról egy harmincöt 

másodperces megjegyzést, ami ugye, ezt mondom, Urak, ez Önöknek szólt, Önök 

tömeggyilkosnak nevezték Nelson Mandelát – én pedig azt mondtam, hogy minden ember 

életében van olyan szakasz, amit ki lehet emelni. De ezt nem lehet megtenni, mert egy 

embert az életpályája alapján kell megítélni. Mert minden ember életében van olyan pillanat, 

amit pro vagy kontra, negatív vagy pozitív irányba el lehet tolni. Önök kedvesen ezt 

eljátszották. Ezt úgy, ahogy szokta a Fidesz-KDNP, megszoktuk, mi csináljuk tisztességgel 

a dolgunkat, és várjuk, a VICUS Alapítványon mikor jelenik meg Fidesz-KDNP-képviselő 

részéről hozzájárulás ahhoz, hogy a kerületért tegyünk. Ugyan, tessék már mondani, mikor 

osztogattunk mi úgy maszkot például a piacon, közel mi is tízezret elosztogattunk csak a 

piacon, hogy mellétettük volna a képviselőnek a fényképét, vagyis a járványt kampánynak 

használjuk? Nem megyek bele tovább ezekbe a dolgokba. Ez a Képviselő-testület 

tisztességgel dolgozik, tisztességgel teszi a dolgát, Önök pedig felesküdtek a XI. kerületre, 

én meg azt kérem, hogy Önök is tisztességgel tegyék a dolgukat.  

Csernus László képviselő úré a szó ügyrendben. 

 

Csernus László: Ügyrendben annyi csak, hogy Ön válaszol erre a dologra. Nagyon sokszor 

elhangzik az, hogy egyedül a VICUS Alapítvány az, ami mértékadó ebben a helyzetben... 

 

Dr. László Imre: Bocsánat, de itt nincsen válaszra lehetőség.  

 

Csernus László: Igen, akkor egy mondat… 

 

Dr. László Imre: Ezt szíveskedjen tudomásul venni, és megvonom Öntől a szót. Elmondta 

egyébként nagyon szépen, összeszedetten, sokat dolgoztak rajta, a mondandóját. Tudomásul 



23 

 

vettük, Önöknek ez az álláspontja, kész, nincs tovább. Csak megjegyezném egyébként, hogy 

a napirend előtti hozzászólásokhoz a Polgármesternek, az alpolgármestereknek és a 

jegyzőnek van lehetősége hozzászólni. Tessék szíveskedni ezt betartani. 

Orosz Anna alpolgármester asszonyé a szó. 

 

Orosz Anna: Arra szeretném felhívni a figyelmét tisztelt képviselőtársamnak, hogy ezt a 

prezentációját, nyilvánvalóan a keresztényi értékeknek a képviseletében azzal kezdte, hogy 

hajléktalan emberek fotóit rakta oda, amit én nem tartok teljesen erkölcsösnek. De biztosan 

Önök jobban tudják, hiszen Önök képviselik a legjobban a keresztényi értékeket. A másik, 

amihez semmi hozzáfűznivalójuk nincs, hogy a keresztényi értékek nevében luxusjachton 

nyaralnak, miközben a koronavírus második szakaszára várunk, 50 milliárd forintot költenek 

vadászkiállításra, 80 milliárd forintot költenek a Budapest-Belgrád vasútvonalra és Mészáros 

Lőrinc zsebeinek kitömésére. Mindeközben csak az Újbudai Önkormányzattól csaknem 4 

milliárd forint értékben vontak el adóbevételeket – gépjárműadó, idegenforgalmi adó, 

parkolási bevételek, közterület-használat, reklámadó. Azt gondolom, hogy ezzel 

kapcsolatban egyszer sem szólaltak fel, pedig, ha valami, akkor ez a kerületiekről szól. És 

akkor még nem is tettem említést arról, hogy hány száz millió forintot költünk a kerületi 

lakók és dolgozóknak a védőfelszerelésére, a fertőtlenítőszerekre, a maszkokra. Úgyhogy ha 

igazán a kerületiek érdekeit képviselik, akkor szólaljanak föl ezekben az ügyekben is. Ezt 

javaslom Önöknek. 

 

Dr. László Imre: Közérdekű tájékoztatás következik. Szeretném tájékoztatni a tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a Momentum frakciójának a vezetését Bedő Dávid képviselő úr 

vette át, akinek a helyettese Erhardt Attila. Szeretném arról is tájékoztatni Önöket, hogy a 

Fidesz-KDNP frakció vezetését pedig Csernus László képviselő úr vette át. 

Valamennyiüknek nagyon jó egészséget és vírusmentes napokat kívánok!  

Jegyző asszonynak a tájékoztatása következik. 

 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna: Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy október 15-ével 

dr. Téglási László jegyzői igazgatónak a jogviszonya megszűnik, és október 16-tól 

Nemessné dr. Bérczi Szilvia lesz a megbízott igazgatója a Jegyzői Igazgatóságnak. Téglási 

úrnak köszönöm a munkáját, Szilviának pedig jó munkát kívánok a továbbiakban. 

A másik ügy, amiben szeretném tájékoztatni a tisztelt Képviselő-testületet, hogy 2020 

júliusában szakmai segítségnyújtás iránt fordultam a Főváros Kormányhivatalához, és ennek 

az állásfoglalás-kérésnek az volt a tárgya, témája, hogy a nyári időszakban a települési 

képviselők egynegyede kérte a rendkívüli Képviselő-testület összehívását, és gyakorlatilag a 

sürgősség indokára szerettem volna állásfoglalást kérni a Kormányhivataltól. Ami egyébként 

meg is érkezett szeptember 25-i aláírással, és ennek a végén a Kormányhivatal kéri a 

Jegyzőt, hogy tájékoztassa az állásfoglalásáról a tisztelt Képviselő-testületet. Ezt teszem 

most meg. De előtte szeretném megjegyezni, hogy a jogszabálynak megfelelően jártunk el, 

hiszen az SZMSZ-ünk alapján összehívtuk 15 napon belül, július végére a rendkívüli 

képviselő-testületi ülést. A Fővárosi Kormányhivatalnak az röviden az álláspontja ebben a 

témában, hogy mind az Mötv., mind pedig a mi SZMSZ-ünk szabályozza és konkrétan 

megmondja, hogy mikor kell összehívni a Képviselő-testületnek a rendkívüli ülését. Ugye, 

ez azért merült fel, mert az SZMSZ szerint júliusban és augusztusban nem tart a Képviselő-
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testület rendes ülést, csak rendkívüli ülésre van lehetőség, és az álláspont pedig az, hogy ha 

fennállnak a jogi feltételek, jelen esetben, hogy a képviselőknek az egynegyede kérvényezte 

az ülés összehívását, akkor a szükségesség vizsgálata nélkül össze kell, hogy hívjuk a 

Képviselő-testületet. 

 

Dr. László Imre: Képviselői kérdések következnek. Jankó István képviselő Bakai… 

 

(Mikrofon nélkül hallatszik, hogy Novák Előd képviselő közérdekű tájékoztatás keretében 

szeretne szólni.) 

 

Parancsoljon, Képviselő úr! 

Novák Előd: Tisztelt Újbudaiak! A Mi Hazánk Mozgalom értelmiségi holdudvarából 

alapított Fekete István Szabadegyetem épp Újbudán működik, Önök is büszkék lehetnek rá. 

Legközelebb épp ma dr. Papp Lajos szívsebész professzor tart előadást 18 órakor a Mi 

Hazánk Bartók Béla út 96. alatti irodájában. Dr. Papp Lajos sívszebész professzorral együtt 

tüntettem 2006. október 23-án a Gyurcsány-rezsim ellen, a szemkilövések előtt ő mellette 

tepertek le engem a rohamrendőrök, jogtalanul természetesen. A civil kurázsi nagyszerű 

megtestesítője Papp Lajos, aki most előadást is vállalt nálunk, és lesznek további előadások 

is itt, hiszen az idei Trianon Emlékévben – bár sajnos, Újbudán még mindig nincs kijelölt 

helye sem egy Trianon-emlékműnek, hogy végre a magyarság legnagyobb tragédiájának 

emléket állítsunk –, de addig is egy kiállításmegnyitóval szolgálunk a Bartók Béla út 96. 

alatti Mi Hazánk-irodában, ahol a Fekete István Szabadegyetem igazgatója, dr. Popély 

Gyula történész, az MTA doktora, a Károly Gáspár Református Egyetem korábbi 

rektorhelyettese tart előadást és nyitja meg a kiállítást. November 12-én, csütörtökön 18 

órakor, illetve december 10-én, szintén csütörtökön 18 órakor pedig Raffai Ernő történész 

Elmulasztott revíziós lehetőségek a rendszerváltás óta címmel tart előadást. Szeretettel 

látunk mindenkit. 

 

Dr. László Imre: Csernus képviselő úré a szó. 

 

Csernus László: A közérdekű tájékoztatásban egy picit Polgármester úrhoz is fordulnék, 

mert ugye, a tegnapi nap folyamán megjelent az, hogy két óvodában is a járvány sajnos, 

felütötte a fejét, és emiatt az Oktatási Hivatal elrendelte az ideiglenes szünetet. De én úgy 

tudom, hogy más intézményben is van fertőzött, jelesül a Szent Kristóf Szakrendelőben. 

Erről akár a Testületet vagy a közvéleményt is tájékoztassuk szerintem, mert én úgy 

hallottam, hogy akár hat fertőzött is van a Szent Kristóf dolgozói között. Erről kevesebbet 

hallottunk. 

 

Dr. László Imre: Hát most, ebben az időszakban meglehetősen gyakori az, hogy valaki 

pozitívvá válik, vagy egy pozitív szoros kontaktusává. Minden olyan információt 

közzéteszünk, ami ezzel kapcsolatos, de nemcsak információt teszünk közzé, hanem 

folyamatosan, egy terv alapján, meghatározott időközönként szűrjük az Önkormányzat, a 

szociális területen dolgozók, óvodák és bölcsődék, rendelőintézet dolgozóit, kiemelten 

azokat, akik ügyfelekkel állnak szorosabb kapcsolatban. Természetesen ez, hogy például ott 

pozitív eset jön elő, ez történetesen a Szent Kristóf Rendelőben is ennek köszönhető, annak 
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a folyamatos szűrővizsgálatnak, amit pontosan az emberek egészségének megőrzése 

érdekében csinálunk. Javasolnám kedves képviselőtársaimnak, hogy ezt terjesszék ki az 

iskolákra, és a pedagógusokat is szűrjék, hogy ne legyen olyan eset, mint amiről a híradások 

beszámolnak. Egyébként kérdezem azt, hogy a Rendelőintézetnek a főigazgatója, Lehoczky 

doktor itt van-e? 

 

(Mikrofon nélküli válasz.) 

 

És nyilván egyébként az igazgató asszony, Molnár Ilike – kérdezem őket, hogy akarnak-e 

hozzászólni Csernus képviselő úr felvetéséhez.  

 

(Mikrofon nélkül hallatszik, hogy dr. Lehoczky Péter jelzi, hogy kinn volt és nem hallotta 

teljesen a kérdést.) 

 

A Képviselő úr fölvetette azt, hogy az Önkormányzat területén, óvodák, bölcsődék, illetve a 

Szent Kristóf Rendelőben pozitív esetek voltak, és ezzel kapcsolatosan, hogy mi a helyzet. 

Parancsoljál ide kifáradni, és itt a mikrofon. 

 

Dr. Lehoczky Péter: Valóban pozitív eredmények születtek, de ez ugye nem csoda, hiszen 

aki kint jár, az tudja, hogy eléggé sok pozitív van, sőt tünetmentes pozitívak is. Annyit tudok 

elmondani, hogy a Szakrendelőben egyedül a gyereksebészet, ahol öt embert érintett, 

egyébként pedig elszórtan, és sikerült izolálnunk annak révén, hogy biztosítva van a szűrés. 

Tehát nagyon hamar ki tudtuk emelni, és ugyanez vonatkozik itt is, hogy meg tudtuk 

csinálni, hogy az óvodákban még a kezdetkor leszűrtünk mindenkit, minden dolgozót. Most 

is lehetőség van rá, hogy ugye a veszélyeztetett helyeken automatikusan két hetente szűrünk. 

Ez az IGM-kimutatás, amit megint csak az Önkormányzat révén meg tudtunk oldani, de 

rendelkezésre áll a víruskimutatásra a PCR is. Tehát én azt tudom mondani, hogy 

tulajdonképpen akik megkapták és pozitívak voltak, pénteken fognak bejönni PCR-

vizsgálatra, és vissza tudnak állni a munkába a Szakrendelőben. Tehát ez nagyon fontos, 

hogy időben ki tudjuk szűrni és kiemelni, ha véletlenül valaki pozitív. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm szépen. Más, úgy látom, közérdekű bejelentés nincsen. Akkor 

a képviselői kérdések következnének, Jankó István képviselő úr Bakai-Nagy Zita 

alpolgármester asszonyhoz intézett kérdést.  

 

Képviselői kérdés: 1./ Jankó István 

 

Jankó István: Az elmúlt testületi ülésen nem sikerült választ kapnom a kérdésemre. Most 

nem mondanám el, csak a lényegét. Tehát az lenne a kérdés lényege, hogy volt egy 

sajtótájékoztató, amelyen Alpolgármester asszony és Gyurcsány Ferenc felesége, Dobrev 

Klára is részt vett, amelyben beszámoltak arról, hogy az Önkormányzat az Európai Uniótól 

egy jelentős összeget kapott egy pályázatra. Viszont azt is mondta, hogy amit megígért, az 

valóság lett: a Kormány kikerülésével az önkormányzatok is most már közvetlenül 

pályázhatnak az Európai Unióhoz pénzért. A kérdésem a következő lett volna: 2008 és 2019 

között volt-e európai uniós pályázat, amelyben az Önkormányzatunk vagy annak cége, 
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intézménye pénzügyi támogatásban részesült úgy, hogy nem kellett hozzá a Kormány? 

Amennyiben igen, kérem, szíveskedjen a pályázat címét és a támogatás összegét is megadni.  

 

Bakai-Nagy Zita: Tisztelt Képviselő Úr! Köszönöm, hogy Dobrev Klára nevét pontosan 

kimondta, reméljük, hogy nem kap ezért büntetést. 30 napon belül írásban megkapja a 

választ. 

 

Dr. László Imre: Novák Előd képviselő úr hozzám intéz kérdést, picit türelmetlenül. 

 

Képviselői kérdés: 2./ Novák Előd 

 

Novák Előd: Tisztelt Polgármester Úr! Nem érzem, hogy türelmetlen volnék, hiszen 10 

hónapja nem tudjuk, hogy a politikusbűnöző Lakos Imre mennyi pénzt kapott a DK-s 

vezetésű Önkormányzattól 1 havi munkájáért és a pofátlan végkielégítéseként, miután 1 

hónap után elbocsátotta őt a polgármesteri kabinetfőnöki posztjáról, miután a leváltását 

szorgalmaztam többször is. Sokadszorra is kérdezem tehát: mennyi pénzt fizettek ki Lakos 

Imrének közpénzből és milyen jogcímeken? Újbuda történetének legnagyobb korrupciós 

botrányában, az úgynevezett Kopaszi Gate-ügyben letöltendő börtönbüntetésre ítélték az 

MSZP-s Molnár Gyulát másodfokon, amíg a XI. kerület polgármestereként elkövetett 

hivatali visszaélés miatt 8 hónapra, míg a szintén politikusbűnöző SZDSZ-es 

alpolgármesterét, Lakos Imrét 6 hónap felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték, azonban a 

politikai maffia összefonódásait jól mutatja, hogy végül az MSZP alkotmánybíró-jelöltje – a 

nyilvánvaló elfogultság ellenére – felmenthette őket a Kúrián. A Fidesz elszámoltatási 

politikájára jellemző, hogy az MSZP-nek ezt a pártkötődés miatti összeférhetetlenségét 

eltűrték, sőt talán nem véletlenül, arra a nyíltan MSZP-s bíróra szignálták ki harmadfokon az 

ügyet. Ezért levélben fordultam korábban Polt Péter legfőbb ügyészhez, valamint Handó 

Tündéhez, az Országos Bírósági Hivatal elnökéhez is, kérve az eset kivizsgálását és új, 

elfogulatlan eljárás lefolytatását, de ők megtagadták azt. Pedig az ügyészség korábban azzal 

vádolta meg őket, hogy 2006-ban a XI. kerületi Kopaszi-gát és a Lágymányosi-öböl 

környékén pályáztatás nélkül játszottak át magáncégeknek egy 38 hektáros telket. A 

börtönbüntetés kihirdetésekor Szabó György, a Jobbik fővárosi képviselője még úgy 

fogalmazott, hogy a fővárosi Demszky-korszak egyik meghatározó alakja kerül börtönbe, 

idézem: „A bűnöző politikus mellett kiálló MSZP-nek és a Gyurcsány-pártnak pedig egy 

elfogadható út maradt, beköltöznek Molnár Gyula mellé a börtönbe, mert előbb-utóbb a 

Jobbik valóban elszámoltatja a balliberális bűnszervezeteket” – írta a Jobbik 2013-ban. Mára 

pedig elvtelenül összefognak velük a hatalom minden áron való megszerzésének 

reményében. Hát ezért jött létre a Mi Hazánk, hogy se Gyurcsány, se Orbán korrupt 

rendszerét el nem fogadva mutassunk harmadik utat. Tehát bár sikerünknek tartjuk a 

polgármesteri kabinetfőnök, Lakos Imre tavalyi kirúgatását többszöri követelésem után, de 

mennyibe került az ő egyhavi munkája és a közös megegyezésükkel való távozása az 

újbudaiaknak? Meddig titkosítják még e közpénz nagyságát? Ráadásul képesek voltak a 

kopaszi-gáti ingatlanpanama ügyében Molnár Gyula és Lakos Imre ellen indult 

büntetőeljárás harmadrendű vádlottját, Zala Lászlót is megbízni Újbuda jogi képviseletével. 

Most tényleg olyan nagy igény a részemről, hogy ne bűnözőket bízzanak meg? A Zala 

László vezette ügyvédi iroda már 2019 novemberében 4,2 millió forintot számlázhatott az 
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Önkormányzatnak, eddig pedig már ki tudja, összesen mennyit. Arra már nem tért ki a 

„Fideszes elődjénél is többet költ ügyvédekre Újbuda DK-s polgármestere” című, a hvg.hu-n 

megtalálható cikk. Várom érdemi válaszát tíz hónapja.  

 

Dr. László Imre: Értem, Képviselő úr. Ezt el akarta mondani, folyamatosan ezért is adja be 

ezeket a kérdéseket. Azért néhány dolgot hadd mondjak el Önnek. Ne simogassa meg a saját 

vállát, mert közös megegyezéssel ment el Lakos Imre, nem az Ön, hogy úgy mondjam, hát 

sokszor nem egészen szalonképes megnyilvánulásai közepette. A másik: ne nevezze 

politikusbűnözőnek azt, aki ellen jogerős bírósági ítélet nem született. Akkor most mit 

szólok én, hogy Ön, aki ellen gyanúsítottként vizsgálat folyik, akkor most mi a csodabogarat 

csináljak? Tehát ne osztogassa, ismételten fölszólítom, ezeket a jelzőket, mert gyakorlatilag 

ezek az emberek Ön ellen jogerősen bírósághoz fordulhatnak, bocsánat, jogerősen 

nyerhetnek Ön ellen pert. Hadd mondjam el, hogy ezek a dolgok, amiket Ön folyamatosan 

elmond, ez egy nagyon érdekes története a XI. kerületnek pro és kontra. És azt is hadd 

tegyem hozzá befejezésképpen, hogy ne mondja, hogy a Kúriánál valaki, egy MSZP-s 

befolyásolt ezt eldöntötte, mert a Kúriában nem egyszemélyes döntés születik. Ott tanács 

van. És ugyan nem tudom, majd jogász kollegák vannak itt néhányan, azok el tudják 

mondani, hogy szerintem már másodfokon sem egy személyben dönt a bíró, hanem van 

mellette más is. Tehát hagyjuk ezeket a jelzőket, hagyjuk ezeket a sejtető 

megnyilvánulásokat. Nem telt le a 30 nap, Ön föltette a kérdést, és megválaszoltam akkor, a 

képviselő-testületi ülésen, hogy a 30 nap leteltével választ fog kapni. Most is ezt mondom. 

Egy kicsit fárasztónak bizonyult egyébként a fölvezetése a képviselő-testületi ülésnek, 

úgyhogy áttérünk az 1./ napirendi pontnak a tárgyalására. 

 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: Óvodavezetői pályázatok elbírálása  

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

 

Dr. László Imre: Két dolgot szeretnék mindenekelőtt kérni. Egyrészt kérdezem az 

előterjesztő Orosz Anna alpolgármester asszonyt, hogy van-e kiegészítése, és kérném szépen 

a Bizottság elnökét, akik tárgyalták a képviselő-testületi ülés előtt ezt az anyagot, hogy 

szíveskedjen elmondani a Bizottságnak a véleményét. Kérném szépen, hogy tessenek 

behívni a vezetőket. 

 

(Az óvodavezetők bejönnek a terembe.) 

 

Köszönöm. Akkor Orosz Anna alpolgármester asszonyé a szó. 

 

Orosz Anna: Üdvözlöm a hat óvodai intézményvezetőt a köreinkben, és először is hadd 

köszönjem meg Önöknek a kerületi szülők és gyerekek nevében azt a munkát, amit az 

újbudai gyerekekért végeznek nap mint nap, amely normál időszakban is nagyon 

emberpróbáló, de a járvány miatt az elmúlt hónapokban aztán különösen nehéz dolguk volt, 

és nagyon köszönjük azt, hogy kiállták ezt a próbát, és hogy biztonságban tudhatjuk a 

kerületi gyerekeket Újbuda óvodáiban.  
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Erre a pályázatra azért került sor, mert 2020. július 31-én lejárt az 5 éves intézményvezetői 

megbízatás, és azt is nagyon köszönöm, hogy pályázatukkal hozzájárultak a tiszta és fair 

versenyhez. Köszönöm szépen, hogy részletes pályázati anyagot nyújtottak be. A 

pályázatokat az intézmények nevelőtestülete, egy független köznevelési szakértő, Bertók 

Zoltánné, valamint a Kulturális és Köznevelési Bizottság is véleményezte, és ennek 

értelmében az Albertfalvai Óvoda élére Khoórné Rápolthy Beátát, a Dél-Kelenföldi Óvoda 

élére Halászné Bogdány Zsuzsannát, az Észak-Kelenföldi Óvoda vezetésére Tóth Ildikót, a 

Gazdagréti Óvoda vezetésére Jánosné Szedlacsek Évát és a Lágymányosi Óvoda élére 

Karkus Mihályné kivezetését támogatta egyöntetűen a nevelőtestület, a szakértői vélemény 

és a Kulturális és Köznevelési Bizottság is. A támogató vélemények közül egyetlen egy 

kivétel van, ez a Szentimrevárosi Óvoda, ahol javaslom a Testületnek a pályázat 

eredménytelennek való nyilvánítását és új pályázat kiírását. Köszönöm szépen még egyszer 

a munkájukat és a pályázatot is, és átadom a szót Győrffyné Molnár Ilona igazgató 

asszonynak.  

 

Győrffyné Molnár Ilona: Alpolgármester asszony elmondta, egyetlen egy bizottsággal 

egészíteném ki: alakult egy 3 tagú szakértői bizottság, mely szakértői bizottság meghallgatta 

a pályázókat részletesen, kérdéseket tett föl, és a szakértői bizottság 5 pályázó pályázatát 

alkalmasnak tartotta szakmailag, hiszen ez volt a feladata, és a hatodik esetben, a 

szentimrevárosi pályázat esetében pedig részben támogatta a szakmai programját. A 

Bizottság határozatát alpolgármester asszony ismertette, kérném a Testületet, hogy ennek 

szellemében döntsön a pályázók kinevezéséről.  

 

Dr. László Imre: Hallgassuk meg a Bizottság elnökét, Görög András képviselő urat. 

 

Görög András: Nem akarom szaporítani a szót, többen is elmondták előttem a Bizottság 

véleményét. Öt estben támogattuk, a Szentimrevárosi Óvoda esetében nem támogatta a 

Bizottság a kinevezést. A magam nevében, illetve szerintem mindannyiunk nevében 

kifejezhetjük azt a köszönetet az óvodavezetőknek, akik az elmúlt öt évet végigcsinálták. Ez 

az első olyan alkalom, amikor a 2015-ös óvodai átszervezések után a teljes időt kitöltött 

óvodavezetőknek járt le mandátuma, és nevezünk ki új óvodavezetőket. És köszönöm 

szépen azt a munkát, amit az elmúlt 5 évben csináltak, és gyakorlatilag a különböző óvodai 

közösségeket egy munkaközösséggé tudták kovácsolni.  

 

Dr. László Imre: Köszönöm. Kérdés nem lévén a vitát nyitnám meg. 

 

Dr. Molnár László: Egyrészről szeretném én is megköszönni az elmúlt, maradjunk csak 

rövid időben, az elmúlt 5 évnek a munkáját. Azt gondolom, hogy azon kevesek közé 

tartozom, akik körülbelül pontosan tudják, hogy mennyire volt megterhelő ez az 5 év az 

Önök életében. Én nagyon szépen köszönöm azt az együttműködést, amit eddig is 

tanúsítottak az Önkormányzattal. Egyik szemem sír, a másik nevet, hogy mindenhol csak 

egy szem pályázó volt, örültem volna annak is, hogyha imitt-amott néha van másik pályázó 

is, de leginkább csak azért, hogy megmutassuk azt, hogy Önök a legjobb versenyzők, és 

ugye, versenyben meg csak úgy lehet nyerni, hogyha többen is beneveznek ebbe a 

versenybe. Mindenképpen támogatom mindnyájuknak a kinevezését, jó munkát kívánok. És 
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egyrészről abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy kint ültek az elmúlt 1 órában és nem 

hallották azt napirend előtti vitát, ami részben érintette az óvodákat is. Úgyhogy azt 

szeretném csak kérni Önöktől, hogy bizonyára pontosan tudják, hogy az elmúlt időszakban a 

közéletben, a közbeszédben a gyermekekkel kapcsolatos mindenféle álláspont az elég nagy 

nyilvánosságot kapott, és elég komoly vitákat váltott ki, én azt kérem Önöktől, hogy őrizzék 

meg továbbra is azt a szakmai függetlenségüket, amit eddig biztosított Önöknek az 

Önkormányzat, tegyék legjobb tudásuk szerint továbbra is a munkájukat, és köszönöm 

szépen, hogy pályáztak, és jó szívvel ajánlom én is a Képviselő-testületnek mindnyájuknak a 

támogatását. 

 

Dr. László Imre: Több jelentkező nincs, a vitát lezárom. És akkor egyenként fogunk 

szavazni. Természetesen én is hadd mondjam azt előzetesen, hogy minden tiszteletem az 

Önök munkájáé, akik, hogy úgy mondjam, az okos, értelmes magyar nemzetnek a 

nevelésébe nagyon aktívan és nem mindig optimális körülmények között vesznek részt. De 

erről majd néhány gondolatot akkor, amikor a szavazás megtörténik.  

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

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

hogy Khoórné Rápolthy Beátát bízza meg az Albertfalvai Óvoda (székhely: 1116 Budapest, 

Ezüstfenyő tér 1. ) óvodavezetői teendőinek ellátásával. A magasabb vezetői megbízás 2020. 

november 1-jétől 2025. július 31-éig szól. 

Garantált illetmény                  438 480 Ft 

Újbudai pótlék                           30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                              90 000 Ft 

Intézményvezetői                      237 510 Ft 

Ágazati szakmai pótlék               43 848 Ft 

Illetmény összesen:                   839 838 Ft 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. október 31., 

felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

154/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy Khoórné Rápolthy 

Beátát bízza meg az Albertfalvai Óvoda 

(székhely: 1116 Budapest, Ezüstfenyő tér 1. ) 

óvodavezetői teendőinek ellátásával. A 

magasabb vezetői megbízás 2020. november 

1-jétől 2025. július 31-éig szól. 
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Garantált illetmény                         438 480 Ft 

Újbudai pótlék                                30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                     90 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék               237 510 Ft 

Ágazati szakmai pótlék                     43 848 Ft 

Illetmény összesen:                         839 838 Ft 

  

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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

 

(Taps a teremben.) 

 

Dr. László Imre: Gratulálok. A második határozati javaslat okafogyottá vált.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti harmadik határozati javaslatot a következők 

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

határozott, hogy Halászné Bogdány Zsuzsannát bízza meg a Dél-Kelenföldi Óvoda 

(székhely: 1119 Budapest, Lecke u. 15-19.) óvodavezetői teendőinek ellátásával. A 

magasabb vezetői megbízás 2020. november 1-jétől 2025. július 31-éig szól. 

Garantált illetmény                         429 345 Ft 

Újbudai pótlék                                  30 000 Ft  

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                     70 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                 237 510 Ft 

Ágazati szakmai                                42 935 Ft 

Illetmény összesen:                         809 790 Ft    

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. október 31., 

felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

155/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy Halászné Bogdány 

Zsuzsannát bízza meg a Dél-Kelenföldi 

Óvoda (székhely: 1119 Budapest, Lecke u. 
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15-19.) óvodavezetői teendőinek ellátásával. 

A magasabb vezetői megbízás 2020. 

november 1-jétől 2025. július 31-éig szól. 

 

Garantált illetmény                          429 345 Ft 

Újbudai pótlék                                 30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                     70 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                 237 510 Ft 

Ágazati szakmai                                42 935 Ft 

Illetmény összesen:                         809 790 Ft    

 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

(Taps a teremben.) 

 

Dr. László Imre: Gratulálok. Ennek megfelelően okafogyottá vált a negyedik határozati 

javaslat. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti ötödik határozati javaslatot a következők 

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

határozott, hogy Tóth Ildikót bízza meg az Észak-Kelenföldi Óvoda (székhely: 1119 

Budapest,Tétényi út 46-48.) óvodavezetői teendőinek ellátásával. A magasabb vezetői 

megbízás 2020. november 1-jétől 2025. július 31-éig szól. 

Garantált illetmény                       438 480 Ft 

Újbudai pótlék                                30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                    80 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                237 510  Ft 

Ágazati szakmai pótlék                     43 848 Ft 

Illetmény összesen:                         829 838 Ft                                 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. október 31.,  

felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 
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156/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy Tóth Ildikót bízza meg 

az Észak-Kelenföldi Óvoda (székhely: 1119 

Budapest,Tétényi út 46-48.) óvodavezetői 

teendőinek ellátásával. A magasabb vezetői 

megbízás 2020. november 1-jétől 2025. július 

31-éig szól. 

 

Garantált illetmény                   438 480 Ft 

Újbudai pótlék                                30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                     80 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                237 510  Ft 

Ágazati szakmai pótlék                     43 848 Ft 

Illetmény összesen:                         829 838 Ft                                 

 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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

 

(Taps a teremben.) 

 

Dr. László Imre: Gratulálok. A hatodik határozati javaslat okafogyottá vált. Szavazásra 

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

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

hogy Jánosné Szedlacsek Évát bízza meg a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in Gazdagrét 

(székhely: 1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.) óvodavezetői teendőinek ellátásával. A 

magasabb vezetői megbízás 2020. november 1-jétől 2025. július 31-éig szól. 

Garantált illetmény                         356 265 Ft 

Újbudai pótlék                                  30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                     80 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                 237 510 Ft 

Ágazati szakmai pótlék                     35 627 Ft 

Illetmény összesen:                         739 402 Ft    

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. október 31., 

felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  
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A Képviselő-testület 24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a 

javaslatot. 

 

157/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy Jánosné Szedlacsek 

Évát bízza meg a Gazdagréti Óvoda 

Kindergarten in Gazdagrét (székhely: 1118 

Budapest, Csíkihegyek u. 11.) óvodavezetői 

teendőinek ellátásával. A magasabb vezetői 

megbízás 2020. november 1-jétől 2025. július 

31-éig szól. 

 

Garantált illetmény                         356 265 Ft 

Újbudai pótlék                              30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                     80 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                 237 510 Ft 

Ágazati szakmai pótlék                     35 627 Ft 

Illetmény összesen:                         739 402 Ft    

 

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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

 

(Taps a teremben.) 

 

Dr. László Imre: Gratulálok. A nyolcadik határozati javaslat okafogyottá vált. 

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti kilencedik határozati javaslatot a következők 

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

határozott, hogy Karkus Mihálynét bízza meg a Lágymányosi Óvoda (székhely: 1117 

Budapest, Bogdánfy u. 1/b) óvodavezetői teendőinek ellátásával. A magasabb vezetői 

megbízás 2020. november 1-jétől 2025. július 31-éig szól. 

Garantált illetmény                         438 480 Ft 

Újbudai pótlék                                 30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                   70 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                 237 510 Ft 
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Ágazati szakmai pótlék                     43 848 Ft 

Illetmény összesen:                         819 838 Ft   

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. október 31., 

felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

158/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy Karkus Mihálynét 

bízza meg a Lágymányosi Óvoda (székhely: 

1117 Budapest, Bogdánfy u. 1/b) 

óvodavezetői teendőinek ellátásával. A 

magasabb vezetői megbízás 2020. november 

1-jétől 2025. július 31-éig szól. 

 

Garantált illetmény                    438 480 Ft 

Újbudai pótlék                              30 000 Ft 

Munkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                     70 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                 237 510 Ft 

Ágazati szakmai pótlék                     43 848 Ft 

Illetmény összesen:                         819 838 Ft   

     

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

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

 

(Taps a teremben.) 

 

Dr. László Imre: Gratulálok. A tizedik határozati javaslat okafogyottá vált.  

Balla Krisztina következik, akivel kapcsolatosan ugye, a Bizottság elnöke nemlegesen 

nyilatkozott.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti tizenegyedik határozati javaslatot a 

következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy Balla Krisztinát bízza meg a Szentimrevárosi Óvoda 

(székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-22. ) óvodavezetői teendőinek ellátásával. A 

magasabb vezetői megbízás 2020. november 1-jétől 2025. július 31-éig szól. 
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Garantált illetmény                            429 345 Ft 

Újbudai pótlék                                    30 000 Ft  

unkáltatói döntésen alapuló 

illetményrész                                       60 000 Ft 

Intézményvezetői pótlék                     237 510 Ft 

Ágazati szakmai pótlék                        42 935 Ft 

Illetmény összesen:                            799 790 Ft   

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. október 31., 

felelős: dr. László Imre polgármester”. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

159/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

8 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – 

nem fogadta el azt a javaslatot, hogy Balla 

Krisztinát bízza meg a Szentimrevárosi Óvoda 

(székhely: 1113 Budapest, Badacsonyi u. 20-

22.) óvodavezetői teendőinek ellátásával.  

 

Dr. László Imre: Itt viszont szükség van a következő határozat megszavazására is.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti tizenkettedik határozati javaslatot a 

következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy a Szentimrevárosi Óvoda (székhely: 1113 Budapest, 

Badacsonyi u. 20-22.) óvodavezetői pályázatát eredménytelennek nyilvánítja és 60 napon 

belül új pályázatot ír ki. Az újabb pályázat sikeres lezárulásáig az intézmény vezetésével 

kapcsolatos feladatokat a Szentimrevárosi Óvoda Szervezeti és működési szabályzatában 

meghatározott helyettesítési rendben foglaltak szerint kell ellátni.  Felkéri a Polgármestert 

a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. december 14., felelős: dr. László 

Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

160/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

18 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

Szentimrevárosi Óvoda (székhely: 1113 
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Budapest, Badacsonyi u. 20-22.) óvodavezetői 

pályázatát eredménytelennek nyilvánítja és 60 

napon belül új pályázatot ír ki. 

Az újabb pályázat sikeres lezárulásáig az 

intézmény vezetésével kapcsolatos feladatokat 

a Szentimrevárosi Óvoda Szervezeti és 

működési szabályzatában meghatározott 

helyettesítési rendben foglaltak szerint kell 

ellátni.   

Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. december 14. 
Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

Dr. László Imre: És most a vitatott zárt ülés következik. Kérem, aki nem illetékes, illetve 

nem vehet részt ezen az ülésen, az kérem, hagyja el a termet. 

 

(A zárt ülést követően a nyilvános ülés folytatódik.) 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról 

szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

 

Dr. László Imre: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

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

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 40/2020. (X. 19.) önkormányzati rendeletét a 

személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 52/2017. (XII. 21.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: A művészeti ösztöndíjak alapításáról és 

adományozásáról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Barabás Richárd alpolgármester 
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Barabás Richárd: Csak az ügyben szeretnék szólni, hogy érkezett két módosító indítvány 

is a Fidesz frakció részéről, és bár tudják, hogy alapvetően nyitott vagyok kulturális 

kérdésekben, ezeket most nem tudom befogadni, mégpedig a következő okok miatt. 

Képviselő asszony javaslata, ha jól emlékszem, egy kicsit enyhébb, mint a Képviselő úré, 

tehát Képviselő asszony javaslatában az szerepel, hogy megfontolásra kerüljön az, hogyha 

valaki régebb óta lakik Újbudán. Szerintem nem érdemes ilyen típusú szűkítésekkel 

korlátoznunk a döntők, a pályázatról döntőknek a gondolkozását. A másik pedig, amit 

Képviselő úr adott be, ami ugye, kitételként bele is venné magába a rendeletbe, meg a 

pályázati adatlapba – ezt ugye, azért nem tudjuk megtenni, mert az Önkormányzatnak 

egyfelől nincs olyan jogosítványa, hogy ellenőrizze, hogy ki milyen régóta lakik a 

kerületben. Tehát szerintem egy olyan önbevalláson alapuló dolgot azért nem lehet most 

ebbe beletenni, merthogy egyfelől jogi kötőereje nincs, másfelől viszont én azt hiszem, 

hogy nem szimpatikus számomra az a fajta gondolkozás, hogy feltételezzük az emberekről, 

hogy mondjuk csak azért átjelentkeznének ide, Újbudára, hogy egy egyébként nem 

túlságosan nagy tételű dologra pályázzanak. Másfelől viszont azt gondolom, hogy egy 

ilyen ösztöndíjnál elsősorban a szakmai munka kell, hogy a prioritás legyen, és miért ne 

lehetne az, hogy az, aki mondjuk nem lakik 3 éve a kerületben, az ugyanolyan magas 

színvonalú tevékenységgel szolgálja Újbudát, mint az, aki 3 éve itt lakik. Ezt nem látom 

szükséges korlátozásnak, úgyhogy ezúttal ezeket most nem tudom befogadni. De 

köszönöm, hogy gondolkoztak rajta, és továbbra is nyitott vagyok minden párbeszédre. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm. Kérdés van-e a napirendi ponthoz? Nagyné Antal Anikóé a 

szó. 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Ez nem gyorsítottan került a Képviselő-testület elé. 

 

(Mikrofon nélküli hozzászólás.) 

 

Lévén, hogy jelentkezés volt, bocsánat, örömmel. Bezárom a kérdéseket, és megnyitom a 

vitát. Helyet cseréltek most akkor ezek szerint, akkor Jankó István képvisel úr következik a 

gép szerint. 

 

Jankó István: Sajnálom, hogy Alpolgármester úr nem vett részt a bizottsági ülésen, mert 

ott azért meg tudtuk volna beszélni, ezt nem itt kellett volna. Ott két javaslat hangzott el, és 

nézek Elnök úrra – képviselő asszonynak a javaslatát nekem úgy tűnt, mintha ő támogatná. 

Ezt nem tudom, ez majd kiderül. Csak hadd mondjak annyit arról, hogy annak idején, 

amikor ezt a Mecénás ösztöndíjat megalkottam, az volt a cél, hogy az Újbudán élő 

művészeket támogassuk. Tehát ne azokat, akik mondjuk nem itt laknak vagy máshonnan 

pályáznak, hanem kizárólag az újbudai művészeket. Én ebben nem látok semmilyen 

kivetnivalót, hogy újbudai pénzből újbudai művészt támogassunk. Kettő: valami féket be 

kell rakni, és ezért gondoltam ezt a módosító javaslatot. Tudom, hogy nem tudjuk 

megnézni, hogy hány éve laknak itt, de talán visszatartó erő lesz, hogyha nyilatkoznia kell. 

Én 3 évet írtam, tehát nem írtam 3-5 évet, hogy nyilatkozzon arról, hogy 3 éve itt lakik. 
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Aztán persze, hogy nem tudjuk ellenőrizni, de gondolom, ki fogjuk azokat szűrni, vagy 

nagy valószínűséggel ki tudjuk szűrni azokat, akik csak azért jelentkeznének át. De 

szerintem lesznek ilyenek, tehát kétségem nincs, hogy lesznek azért ilyenek. Én kérdezném 

az Elnök urat, hogy a másik javaslatot, ami egy kicsit enyhébben fogalmaz, az Anikóét, 

hogy ezt tudná-e támogatni. 

 

Görög András: A Bizottság ülésén megtárgyaltuk a napirendi pontot és javasoljuk a 

Testületnek elfogadásra a rendeletet. És ugyanakkor hozzátettük azt, valóban ott volt 

Istvánnak a javaslata – amiről egyébként nem szavaztunk, mondván azért, mert ott ilyen 

jogi kifogások merültek fel, és hogy módosítót ad be a mai ülésre –, valóban én is azt 

mondtam és azt nem ellenezném, hogyha valamilyen módon – és ezt most hogy az űrlapon 

vagy a rendeletben közvetlenül szabályozzuk – az újbudai kötődést valamilyen szinten 

elismernénk, illetve előnyben részesítenénk azokat a pályázókat, akik Újbudán élnek, 

Újbudán laknak. Abban is van persze igazság, hogy Újbudáért lehet tenni nem újbudai 

lakosként is. Azt nem tudom, hogy lehet szabályozni, hogy az Újbudáért kifejtett célok 

legyenek előnyben, és valóban, bizottsági ülésen is azt mondtam, hogy ha a módosító 

jogilag megfelel, én akkor tudom támogatni. De ez nem a Bizottság álláspontja, ez a saját 

álláspontom egyébként. 

 

Nagyné Antal Anikó: Én valójában képviselőtársam javaslatát támogatnám, csak 

gondoltam, hogy ha ez nem menne át, akkor azért legyen ez az enyhébb javaslat, talán 

sikerrel járna. Igen, és nem attól tenném függővé, hogy hány éve lakik a kerületben, hanem 

egyáltalán előnyt jelent az, hogy már a kerületben lakik. Mondjuk, én 3 évet írtam, de lehet 

akár 2 is, csak nem az, hogy éppen most jelentkezett be egy fél éve, hanem azért már egy 

ideje a kerületben tevékenykedik. Hiszen aki itt él a kerületben, művész, az nyilván 

kötődik a kerülethez valamilyen módon. A másik az, amit Alpolgármester úr mondott, 

hogy feltételezés, rosszhiszeműség, hogy csak azért jelentkezzen be – az is azért 

rosszhiszemű feltételezés, hogy valaki nem azt írja be, hogy hány éve lakik a kerületben 

vagy mikor lett ide bejelentkezve, szóval, hogy azt ellenőrizni kell feltétlenül. Hiszen 

büntetőjogi felelőssége tudatában jelenti ki azt, hogy ő az adatait úgy írja be a jelentkezési 

lapba. Én ezért kérem még egyszer, hogy legalább ezt a bizonyos előnyt azt érvényesítsük 

a pályázóknál.  

 

Barabás Richárd: Én egy dolgot szeretnék mindenki megnyugtatására mondani, hogy 

szerencsére a rendelet eredeti 2. §-ának (2) bekezdése, mely a módosított szerint 3. § (2) 

bekezdése lesz, a következő olvasható: „Az ösztöndíjra a XI. kerületben állandó lakhellyel 

rendelkező művészek pályázhatnak.” Tehát az, hogy ne újbudaiak pályázzanak, azt kizárja 

a mostani rendelet is. Az, hogy ki milyen régóta lakik itt, azt egyébként egy bírálati 

szempontként, ha esetleg úgy ítéljük meg, bele lehet foglalni, de még egyszer mondom, 

azért nem szeretem az ilyen természetű szűkítést, mert elveszi a szakmai fókuszról a 

figyelmet, miközben lehet, hogy valaki most költözik be az egyetemről a kerületbe, és 

most van egy olyan ötlete, ami támogatásra érdemes, de akkor nem tudjuk támogatni, 

hiszen van egy olyan kitétel vagy ilyen korlátozás. Úgyhogy abszolút értem azt az 

igényüket, hogy újbudaiakat támogassunk, ezt a nézetüket maradéktalanul osztom, és 

szerencsére azt nem övezi vita, hogy ez benne van a rendeletben. Én azt javaslom, hogy 
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nézzük meg idén, hogy mi történik, hogyha ezt a korlátozást kivesszük, és nyitott vagyok 

arra, hogyha azt látjuk, hogy – hogy is mondjam – felborulna a rendszer vagy túl sok 

hirtelen átjelentkezés történne, akkor később még szigorítani mindig tudunk. Nyitott 

vagyok arra, hogy erről beszéljünk, de én azt javaslom, hogy itt most – szándékosan ezzel 

a szóval hadd éljek – a szabályzás liberalizálása felé mozdulhassunk el. 

 

Csernus László: A korábbi gyakorlatokat hogyha figyelembe vesszük, akkor pont erre 

szeretném fölhívni Barabás alpolgármester úrnak a figyelmét, hogy azért itt volt még 2010 

előtt olyan rendelet, amit Molnár Gyuláék alkottak meg, és tényleg a jó szándék vezette 

őket, hogy olyan családi támogatást adtak családoknak, amelyek otthon tartották, hogy ne 

kelljen bölcsődébe vinni a gyerekeket. Na most, ezek a jó szándékú rendelkezések 

Csepelen és más pesti kerületekben játszóterek körül hirdetés formájában jelentek meg, 

hogy bejelentkezhetnek különböző XI. kerületi címekre emberek, hogy ehhez a 

támogatáshoz hozzájussanak. Nem mondom, hogy a művészvilágban ez tömegével elő fog 

fordulni, de pontosan a gyakorlat mutatja azt, hogy sajnos figyelnünk kell ezekre a 

dolgokra. És ezért gondoljuk azt, hogy mégis csak legyen valamilyen olyan, mondjuk úgy, 

hogy legalább egy önmérsékletre adó megnyilatkozás, amikor valakinek büntetőjogi 

felelőssége tudatában kell nyilatkozni arról, hogy ő legalább 3 éve itt lakik a kerületben. 

Az, hogy ez most valóban át akar verni minket – én azt gondolom, hogy akinek megvan 

egy adott ötlete, szerintem hogyha az kell hozzá, hogy 3 év múlva megvalósuljon, azt is 

meg fogja kapni, ha meg más módon annyira jó az ötlet, azt gondolom, hogy pályázaton 

kívül is lehet valamilyen módon segíteni a megvalósulását. Úgyhogy kérem, hogy ha és 

amennyiben ez lehetséges… Polgármester úr, kicsit hangos, zajos a többség.  

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 

 

Köszönöm Tehát kérem még egyszer alpolgármester urat, hogy ezt fontolja meg, és 

hogyha mód és lehetőség van rá, akkor ez valamilyen módon maradjon benne. 

 

Görög András: Alpolgármester úr elmondta, maga a támogatás feltétele, hogy XI. kerületi 

lakhellyel rendelkezzen. Egy konszenzusos megoldás, hogy mindenki jól érezze magát, 

esetleg a pályázati adatlapon lehet annyi információ, hogy mióta lakik a kerületben, és 

akkor se nem kizáró ok, se semmi más, tehát nem az, hogy 3 éve, hanem mióta lakik a 

kerületben. Minimum abban az évben már ugye, ott kell laknia, és akkor ezt a döntésnél, 

amikor három teljesen egyforma pályázatunk van és kettőre van pénz, és minden 

pontszáma egyforma, akkor aki régebb óta esetleg, és akkor így kvázi mindenki jól jár. Ezt 

módosítóban nem tudom ezt most, mivel rendeletmódosításról van szó, azt viszont nem 

tudom, hogy az űrlap a rendelet melléklete-e, vagy azt űrlapként a pályázat kiírásakor 

egyébként az űrlapot, amikor a Bizottság kiírja a pályázatot, ott ezt tudjuk-e kérni.  

 

Barabás Richárd: Azt a tájékoztatást kaptam most a Hivataltól, hogy most módosítót nem 

tudunk beadni, egyébként nekem ez az ötlet így nyitott kérdésként felvéve tetszik, úgyhogy 

én azt javaslom, hogy ez kerüljön be a bírálati szempontok közé, és a következő körben 

tudjuk még ezt módosítani szerintem. Ha a Fidesz-frakciónak elfogadható, hogy ez nyitott 

kérdésként kerüljön be, és bírálati szempontok között érvényesüljön, de ne korlátozó 
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szabályként, akkor szerintem ez egy olyan konszenzus, amiben érdemes lehet közösen 

megállapodnunk.  

 

Nagyné Antal Anikó: Igen, hát a módosítómba én is beleírtam pont ezt, hogy nem 3 év, 

hanem csak egy időpontot, hogy mi a bejelentkezésnek az időpontja, ezt írja bele az 

adatlapjába. Úgyhogy igen, akkor ezt így el tudjuk fogadni.  

 

Dr. László Imre: Akkor bezárnám a vitát. Kérdezem az előterjesztőtől, hogy itt a 

módosító javaslatok kapcsán, ugye, voltak módosítások. Hogy befogad-e valamit abból, 

vagy pedig az eredeti szerint menjünk? 

 

Barabás Richárd: Azért kell az eredeti szerint mennünk, mert ugye, Képviselő 

asszonynak is benne van a módosításában az, hogy legalább 3 éve lakik a kerületben, és 

most nem tudunk módosítót beadni, tehát azt tudom vállalni, hogy a kiírásban benne lesz, 

és nagyon szívesen visszahozom ezt a kis módosítást a következő ülésre, hogy nyitott 

kérdésként akkor még bekerüljön, ha ez így elfogadható mindenki számára. Tehát ezek 

most nem mennek, hanem a következőre ezt a kis módosítást még behozzuk. 

 

Dr. László Imre: Köszönöm. Akkor is a módosító javaslatokról természetesen kell …. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés, hogy visszavonják a módosító javaslatokat.) 

 

Akkor egyszerűbb lett a szavazás helyzete, így ennek megfelelően szavazás következik a 

rendelet vonatkozásában.  

Szavazásra teszem fel a művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 

19/2005./IV.27./ XI.ÖK rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés 

szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

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

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 41/2020. (X. 19.) önkormányzati rendeletét a 

művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/2005./IV.27./ XI.ÖK 

rendelet módosításáról. 

 

Dr. László Imre: A Képviselő-testület elfogadta, és akkor nyilvánvalóan én is azt 

javaslom, hogy tessenek tovább dolgozni ezen a kérdésen. 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 
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Dr. László Imre: Előterjesztőként szeretném jelezni, hogy a 11. § (1) bekezdését 

visszavonom. Kérdés nem lévén a vitát nyitom meg. Nincs jelentkező, bezárom a vitát 

akkor. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 

 

Én azért tisztelettel kérem a képviselőtársaimat, természetesen adom a szót, de 

szíveskedjenek odafigyelni és időben jelezni. Novák Előd képviselő úré a szó. 

 

Novák Előd: Csak olyan gyorsan mondta, hogy visszavonja itt a tanácsnokokon való 

könnyítésre vonatkozó javaslatát, hogy nehezen tudtuk azonosítani, hogy mi is az, ami 

törlésre kerül. Én azt gondolom, hogyha a tanácsnokok munkáját olyannyira 

megkönnyítjük, hogy évente elég egy beszámolót tenni a jelenlegi negyedév helyett, akkor 

indokolt volna a javadalmazásukon is csökkenteni, amúgy is inkább kifizetőhelynek 

használják ezt a tisztséget, sokan egy negyedév alatt még egy találkozót sem tudtak 

felmutatni a negyedéves beszámolójukban. Tehát én örülök, hogyha ezt a javaslatot így 

visszavonja, ha pedig esetleg később máshogy hozná be, akkor javaslom az egész 

javadalmazásukat átgondolni, mert ez egyszerűen nem egy korrekt rendszer.  

Másrészt pedig javasolnám Junghausz Rajmund képviselőtársunk módosító javaslatát 

megszavazni, hiszen talán még a fideszes vezetés bűne volt, hogy eltörölték egy ekkora, az 

ország ötödik legnagyobb önkormányzatában jogosan és indokoltan igényelhető 

interpellációs lehetőséget. És hogyha már ezt önkritikával élve ellenzékben, nagyobb 

empátiával, úgy tűnik, ezt most benyújtják, akkor azt gondolom, itt az ideje, hogy ezt 

támogassák. Hozzáteszem, interpellációt lehet intézni tanácsnokokhoz is, tehát fideszes 

képviselők is számíthatnak arra ezáltal, hogy mondjuk én szívesen élnék interpellációval a 

tevékenységük ügyében. Tehát ezt a műfajt, azt gondolom, úgy volna korrekt, hogyha 

ismét az SZMSZ-be foglalnánk. 

 

Junghausz Rajmund: Én a beadványomhoz, vagy azt támogatandó szólnék néhány szót. 

Most egy olyan hozzászólásra jelentkeztem egyébként, ahol a saját frakciómat is, az új 

képviselőket és a másik oldalon ülő régi képviselőket más-más érvekkel kellene 

meggyőznöm. Ismerve a viszonyokat ez egy lehetetlen küldetés, de azért vágjunk bele. 

Néhány gondolatot összeírtam ezzel kapcsolatban.  

Az SZMSZ módosításaként az interpelláció lehetőségének visszavezetésére teszek 

javaslatot. Ez a jogosultság 2014. november 7-én került ki az SZMSZ-ből. A beadott 

javaslat szó szerint megegyező a korábban hatályos interpellációs szabályzással. Bizonyára 

többen gondolják most a teremben, hogy következetlen dolog ez. Hintsch György 

szerintem még pofátlanságnak is gondolja, hiszen megszavaztam az akkori jogfosztó 

verziót. Hölgyeim és Uraim! A következetlenségnél sajnos, lényegesen nagyobb hibát 

követtem el és egyébként nem most, hanem akkor. Kompromisszum vagy megalkuvás? A 

politikában eltöltött idővel sajnos, a megalkuvások száma is növekedhet, ha nem tartunk ki 

az elveink mellett. Aznap velem is ez történt egyébként. Nem értettem egyet a döntéssel, 

de befogtam a számat. Az elveinkkel ellentétesen cselekedni nem kompromisszum, hanem 

megalkuvás. Ismerős lehet Önöknek is, amikor az elveikkel ellentétben cselekszenek. 
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Például a Trianon-emlékműves szavazásnál voltak, akik sunyin kisasszéztak a 

tanácsteremből, nem mondták el a véleményüket, vagy a szivárványos zászló 

kihelyezésénél volt, akinek eltérő véleménye volt, nem vállalta, vagy esetleg éppen a 

Czeglédy-megbízásnál is látványosan elhalkulás történt, ahogy teltek a hónapok. Valami 

ilyesmi történt akkor velem is, de ez sohasem kompromisszum, hanem fájó önfeladás, ami 

mindig visszaüt. 

Azzal folytatnám, hogy bocsánatot kérek Barabás Richárdtól, Hintsch Györgytől, Görög 

Andristól, Budai Miklóstól és Bács Mártontól az akkori szavazatomért. Tényleg sajnálom, 

fiúk. Molnár Gyula..., nem… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás és háttérbeszélgetés.) 

 

Tudom, oké, Gyula. Barabás Ricsi abban a vitában úgy fogalmazott, hogy „nem helyes az 

interpelláció eltörlése, mert a párbeszéd korlátozását jelenti. A válasz elfogadásának 

kiiktatása a kerület érdekében végzett közös munka ellen hathat.” Molnár Gyula – aki 

imént hozzászólt hátulról – mint akkori önkormányzati képviselő szavai többek között a 

következők voltak: „Most egy felfogást lehet ezzel a döntéssel megalapozni. Nagyon 

komoly többségük van,” – ez, ugye, most is igaz – „és ezzel a többséggel sok mindent 

lehet tenni. Önök most dönthetik el azt, hogy a következő években ez a zenekar, amit 

összesodortak a választók, milyen muzsikát fog játszani. Kell-e a testületi kisebbségnek 

alternatív, radikálisabb eszközöket választania a véleménye kifejezésére?” Kell-e? 

Megérkeztünk a mához. Legyenek jobbak, mint akkor mi voltunk. Mutassák meg, hogy 

lehet demokratikusabban csinálni, ahogyan hirdették ezt a választók felé. Alakítsunk ki egy 

új konszenzust Újbuda érdekében. 

A módosító javaslatomhoz szívesen befogadok olyan javaslatot, olyan egyéb módosítást, 

ami érdemben nem változtat rajta. Ilyen lehet például, hogy a bizottsági elnökök és a 

tanácsnokok ne legyenek interpellálhatóak, mert annak nincs sok értelme, ugye. Esetleg az 

is érdekes lehet, hogyha nem a végére, hanem a testületi ülés elejére kerül az interpelláció. 

Kérem, támogassák a módosító javaslatomat egy újragondolt demokratikus Újbuda 

érdekében. Köszönöm, hogy meghallgattak.  

 

Görög András: Nem várt coming outtal jelentkezett itt Rajmund, de ha jól emlékszem, 

akkor arra utaltál, hogy az előző ciklusban a Fidesz-frakció kényszerítés alatt szavazott? 

Akarsz róla még beszélni?  

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 

 

Dr. László Imre: Képviselő úr, ha nem haragszik, hadd adjak szót Varga Gergő képviselő 

úrnak. 

 

Varga Gergő: Hát, engem is meglepett Junghausz Rajmund coming outja. Két dolgot 

szeretnék mondani. Novák „Bourne” Előd hozzászólásához, hogy a tanácsnoki rendszert 

érdemes átgondolni, hogy hogyan működtetjük, és erről zajlik is egy beszélgetés, illetve az 

SZMSZ-ről is zajlik beszélgetés. Ez a beszélgetés ki lesz bővítve, úgy gondolom, és ebbe 

Junghausz Rajmund javaslatát is be lehet majd hozni és lehet róla vitatkozni, erről lehet 
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beszélni, hogy egy egységes gondolkodás legyen. A napirendhez kötődő módosítóját én 

nem támogatnám most, mivel hogy több olyan pontja van a módosítónak, amit érdemes 

átbeszélni, tehát most ne szavazzunk meg ezt a módosítót. De kezdjük el ezt a vitát, és 

bízom benne, hogy több ilyen coming out lesz, amiben elismerik, hogy milyen bűnei 

vannak Fidesznek az elmúlt tíz évben. 

 

Junghausz Rajmund: Hát, először is a hozzászólásomat, nagyon szépen kérem, ne ezzel 

az idegen kifejezéssel illessék, mert esetleg valaki, aki később csatlakozik be, félreérti, és a 

jövőmet illetően ez nem szerencsés. Köszönöm. A másik pedig, hogy én az én 

álláspontomat mondtam el, és azt, hogy hogyan gondolkozom erről. Semmilyen kényszer 

alatt nem álltam ebben az ügyben, nem volt ezzel kapcsolatban még frakciófegyelem se. 

Tehát nem volt egy ilyen nagyon erős politikai dolog. Azt gondolom, hogy megadnám 

Önöknek a lehetőséget, hogy amit akkor fontosnak tartottak, hogyha most más székben 

ülnek, akkor most teljesíthessék az akkori igényeiket. Erre számítottam egyébként, kivéve 

a megjegyzéseket.  

 

Barabás Richárd: Nagyon érdekes volt visszahallani ezt a most már hat évvel ezelőtti 

idézetet, amivel volt kedves Junghausz képviselő úr megtisztelni, és az volt a jó benne, 

hogy egyébként azt gondoltam magamban, hogy mind a mai napig ugyanazt gondolom, 

hogy részemről az interpelláció visszaemelésének kérdése támogatható. Azzal egyetértek 

Varga frakcióvezető úrral, hogy érdemes lenne ezt csomagban, esetleg egy későbbi 

alkalommal, kiegészítve tárgyalni. De maga az elv, abban egyetértünk, hogyha az 

embernek vannak elvei, ahhoz tartsa magát. 

 

Varga Gergő: Kiemelném az előző hozzászólásból és Junghausz Rajmund úrnak 

címezném, hogy egy párbeszédre invitálnám Junghausz urat, hogy beszéljük át ezt az 

SZMSZ-t, amit örököltünk Önöktől, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez egy ilyen Fidesz-

pártközpontban született sablon-SZMSZ, és mi mint demokraták – Önök is fiatalok 

állítólag, meg demokraták –, akkor beszéljük át ezeket, és hogyha több ilyen pont van, amit 

kurtítottak korábban, mint például az akkori ellenzéknek a jogai, lehet, hogy el tudunk 

erről beszélgetni. 

 

Novák Előd: Szerintem egy komoly emberi nagyságról tett tanúbizonyságot Junghausz 

Rajmund ezzel az önkritikájával. Az, hogy politikai ellenszélben is egyedüli képviselőként 

tudott egyéni győzelmet aratni, azt gondolom, önmagában elgondolkoztató és 

megvizsgálandó, hogy mik vezetnek ide, úgyhogy szerintem lehet példát venni róla. 

Egyelőre a válaszok azok nem így tűnnek, tehát nincs hasonló önkritika, sőt. Egy újabb 

pálfordulást látunk most a balliberális képviselők részéről, ha ezt a javaslatot nem 

támogatják mondvacsinált okokkal, hogy erről beszéljünk máskor. Hát mikor beszéljünk, 

ha nem egy ülésen? Ez ráadásul írásban, előre be lett nyújtva, ezt ráadásul lehet később 

módosítani, ez ráadásul egy korábban hatályos szöveg, ha jól értelmezem. Ugyanúgy, 

ahogy örökölték és elfogadták az egész eddigi SZMSZ-t, semmi problémájuk nem volt 

vele. Ha néhány pontban valahol módosították, ezt ugyanúgy néhány pontban 

módosíthatják akár most, akár a későbbiekben. Tehát hogyha zavarta volna Önöket, hogy 

úgymond ez egy fideszes SZMSZ lett volna, akkor nem hagyták volna helyben, hatályos 
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módon ezt az SZMSZ-t, nem toldozgatták-foldozgatták volna, hanem totálisan újat hoztak 

volna. Nem ezt tették, ezért kérem, hogy fogadják el, legyenek nagyvonalúak, és tudjanak 

tükörbe nézni: hogyha korábban kifogásolták ennek az eltörlését, akkor most, hatalmon, ne 

kövessenek el pálfordulást. 

 

Bedő Dávid: Először is köszönöm Polgármester úrnak, hogy visszavonta a 9. pontot a 

módosításban, ahogy Varga képviselőtársam is mondta, hogy folyik már egyeztetés erről a 

tanácsnoki rendszerről és annak átalakításáról, ugyanúgy, ahogy az SZMSZ-

módosításokról is folyik egyeztetés, és én tényleg csak megerősíteni tudom kollégám, hogy 

Rajmund képviselőtársunk szintén jöjjön el erre a megbeszélésre és beszélgessünk erről a 

kérdésről is. Ami pedig az interpellációt illeti: én akkor nem voltam tagja ennek a 

Testületnek, ezért nem tudom, hogy ez hogy van, valóban segíti-e vagy nem. Én, amit a 

jelenlegi működésből látok, az az, hogy a napirendi vitákban, napirend előtti 

felszólalásokban, kérdéseknél és a vitáknál is bőven van lehetőség a Polgármester urat, 

alpolgármestereket, illetve egymással is vitázni. Én nem vagyok benne biztos, hogy az 

segítené a Testületnek a működését. 

 

Dr. László Imre: Több jelentkező nincs, lezárom a vitát. Szavaznunk kell Junghausz 

Rajmund képviselő úrnak a módosító javaslatáról.  

Szavazásra teszem fel Junghausz Rajmund képviselő módosító javaslatát, miszerint a 

rendeletbe kerüljenek vissza a korábbi, interpellációra vonatkozó szabályok. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik.  

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 7 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

168/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

7 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – a 

7./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása című napirendi pont tárgyalása 

során nem fogadta el azt a módosító 

javaslatot, miszerint a rendeletbe kerüljenek 

vissza a korábbi, interpellációra vonatkozó 

szabályok. 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint, az előterjesztői módosítással egyben. Minősített 

szótöbbségű szavazás következik. 
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A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 42/2020. (X. 19.) önkormányzati 

rendeletét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról. 

 

Dr. László Imre: Görög András frakcióvezető úré a szó ügyrendben. 

 

Görög András: Rajmund 6 évet várt a hibának az orvoslására, mi szerintem az elején 

hibáztunk egy kicsit, és a következő napirendi pontnál szeretném, hogyha normál 

ügymenetben tárgyalnánk a költségvetést. Szerintem a költségvetés van olyan fontos 

dolog, hogy ne egy gyorsított napirendi pontban tárgyaljuk meg. Az elején én is 

megszavaztam ezt, és azért gondolom ezt, hogy fel tudom most tenni ezt a kérdést tiszta 

szívvel.  

 

Dr. László Imre: Akkor semmi más nincs egyébként, mint hogy ne gyorsított eljárásban, 

hanem normál menetben tárgyaljuk meg a költségvetés módosával kapcsolatos 8./ 

napirendi pontot, ami értelemszerűen a 2020. évi költségvetési rendelet módosításáról szól. 

Szavazásra teszem fel Görög András ügyrendi javaslatát, miszerint a 8./ A 2020. évi 

költségvetési rendelet módosítása című napirendi pont ne gyorsított eljárásban kerüljön 

megtárgyalásra. Minősített szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 

 

169/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadta azt az ügyrendi 

javaslatot, miszerint a 8./ A 2020. évi 

költségvetési rendelet módosítása című 

napirendi pont ne gyorsított eljárásban 

kerüljön megtárgyalásra. 

 

…………………………………. 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: A 2020. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

Dr. László Imre: A Képviselő-testület módosította, nem gyorsított, hanem normál 

menetben kerül ez a napirendi pont megtárgyalásra. Kérdés van-e az előterjesztéshez? 
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Dr. Molnár László: Bár egy kicsit megleptek, hogy mégis lehet kérdezni, ezért nem sok 

kérdést fogok föltenni. Itt van a mellékletben, hogy a 60+ program dologi kiadásait 14 

millió forinttal csökkentik. Az a kérdésem, hogy mely programok fognak ezáltal elmaradni 

a 60+ programból. 

 

Dr. László Imre: További kérdést nem látok.  

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 

 

Molnár Igazgató Asszony! Képviselő úr kérdezte, hogy milyen programok fognak 

elmaradni. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés, hogy Bakai-Nagy Zita alpolgármesternél van a lista.) 

 

Bakai-Nagy Zita: Felsorolom, hogy milyen programok, amik nem tudnak megvalósulni a 

járványhelyzet miatt. Sport és egészség gyaloglóklub, gyógytorna, keresztrejtvény 

tanfolyamok és versenyek – 1,5 millió forint; Tarka Színpad működtetése – 1 millió forint; 

Bakelit Klub – 500 ezer Ft; prevenciós egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások – 800 

ezer Ft; relaxációs tanfolyam – 1 millió Ft; mentálhigiénés szolgáltatás – 1 millió Ft; 

szépkorúak köszöntése – 1,2 millió Ft; 60+ rendezvényköltségek – 2 millió Ft és a 

színházjáró program pedig 5 millió Ft.   

 

(Mikrofon nélküli közbeszólás.)  

 

Egy része. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 

 

Dr. László Imre: Több kérdés nincs, akkor megnyitom a vitát. 

 

Csernus László: Megnézve én is azt mondom, hogy sajnálatos, hogy 2,2 milliárddal 

kevesebb iparűzési adó folyt be a Kerülethez, és emiatt kell csökkenteni. Azt gondolom, 

hogy minden sor, ami itt látható, fájdalmas, hogy különböző beruházások, egészségügyi 

beruházások stb. Múltkor pont Orosz Anna mondta, hogy segítsek neki abban, hogyha 

biciklis fejlesztéseknek a támogatásában valami van, úgyhogy azt kimondottan szeretném 

kiemelni, hogy különösen fájdalmas, hogy amit ott most a kieső iparűzési adó miatt 

elvesznek a biciklis fejlesztésekben, azt szeretném most külön kiemelni, hogy ha egy mód 

és lehetőség van rá, azt valamilyen módon pótoljuk és pótolják, hogy megvalósulhasson 

mégiscsak ez a dolog.  

 

Dr. Molnár László: Azt gondolom, hogy az első kérdésem és az arra kapott korrekt válasz 

– amit külön köszönök – jól tükrözi, hogy noha a gyorsított eljárás miatt csak most 

pillantottam rá erre, hogy mégiscsak kell ezzel foglalkozni. A felsorolásból is jól látható és 

érezhető, hogy azért bizony ez a költségvetési módosítás az embereket közvetlenül fogja 

érinteni, lett légyen az akár idősebb, akár fiatalabb, akár beruházó, akár felújító, és én azt 
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gondolom, hogy érdemes lenne ezeket megfontolni, hogy melyek azok a viszonylag kisebb 

összegű támogatások, viszonylag kisebb összegből fenntartható programok, mint akár a 

60+, nem véletlenül szúrtam ki, hiszen legyünk őszinték, ebből a 2,2 milliárdból az a 10 

millió forint azért az nem fogja megrendíteni a költségvetésnek a békéjét, viszont jelentős 

számú embert fog érinteni, és éppen ezért kérem, hogy ezeket az intézkedéseket a jövőben 

lényegesen megfontoltabban terjesszék a Képviselő-testület elé. 

 

Nagyné Antal Anikó: Itt látom a költségvetésben, több olyan csökkentés is van, mondjuk 

a kerékpáros fejlesztések, amit nyilván ésszerű azt megvonni, úgy értem, hogy nem jár 

veszéllyel. De például a játszótereken levő játékoknak a javítása, vagy az intézmények 

játszótéri eszközeinek javítása, vagy például a tűzvédelmi, érintésvédelmi felülvizsgálatok 

mennyiben? Remélem, hogy nem veszélyezteti annak a csökkentése mondjuk a biztonságát 

az épületeknek, a gyerekeknek vagy az épületekben dolgozóknak. Ezek nyilván olyan 

költségek, amik előre tervezettek és be vannak tervezve, hogy mi az, amire most már sor 

kell kerüljön és felül kell vizsgálni, és ha ezekre nem jut esetleg pénz, akkor ez így 

önmagában veszélyt jelenthet. 

 

Orosz Anna: Csak röviden a kerékpáros fejlesztésekhez szerettem volna hozzászólni. 

Szerencsére ennek a nagyja megmaradt, annak, amit beterveztünk a költségvetésbe, 

úgyhogy 8 millió került levonásra, de 40 millió forint értékben tudunk idén terveztetni, 

illetve egy-két apróbb beavatkozást már végre is hajtani, úgyhogy szerencsére ezen a soron 

tudott valamennyi pénz maradni. 

 

Bakai-Nagy Zita: Csak igazából Molnár képviselőnek akarom mondani, hogy a 60+ 

program kapcsán nekem is fáj a szívem, hogy ezeket a programokat nem tudjuk 

megvalósítani. Azért járványhelyzet van, nem tudunk relaxációs tanfolyamot szervezni 

nekik, nem tudunk gyaloglóklubot, gyógytornát szervezni, hiszen a járvány miatt őket 

veszélyeztetnénk, és mi ezt nem szeretnénk. Sajnos, emiatt nem is tudnak megvalósulni, és 

ezért került be ebbe a mondjuk a szakma által felajánlott összeg a módosításba. Nagyon 

remélem, hogy túlleszünk a járványhelyzeten, és most amit online térbe helyeztünk – tehát 

online térben azért a 60+ programot próbáljuk működtetni, velük kapcsolatot tartani, ez 

sajnos, nem olyan, mint hogyha személyesen tudnánk velük találkozni, vagy személyes 

programot tudnánk nekik szervezni –, de a jövőben, amint a járványhelyzet megengedi, 

akkor ezeket, ha nem is pontosan ugyanezeket, de jövőre meg fogjuk csinálni. 

 

Dr. László Imre: Hát, úgy adnám át a szót az Igazgató asszonynak, hogy azért 

megnézném azt a szervezetet, amelyik elveszíti a költségvetésének több mint 10%-át, hogy 

lazán, minden további nélkül meg tudja oldani érdeksérelem nélkül a költségvetésnek a 

normális mederben tartását. Azt, ugye mondanom nem kell, de hadd ismételjem meg, mert 

ugye, ez államháztartási törvény: kötelezettségvállalás csak fedezet birtokában lehetséges. 

Ezek borzasztóan fontos dolgok, és igen, a százezres, meg egy-két milliós tételek is azt 

bizonyítják, hogy bizony az, hogy egyensúlyba tudjuk hozni a költségvetését az 

Önkormányzatnak, az nem volt egyszerű mutatvány. Parancsoljon, Erika. 
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Soltész Erika: Valóban így van, hogy érdeksérelem nélkül nagyon nehéz csökkenteni egy 

költségvetést, azonban csökkenteni mégis csak kell, mert ahogy Polgármester úr mondta, 

illetőleg ahogy mondja az Mötv., sőt gyakorlatilag 1990 óta mondja az Ötv. is, tehát az 

önkormányzatok törvénye is, ami azt mondja ki, hogy az önkormányzat gazdálkodásának 

biztonságáért a képviselő-testület, szabályszerűségéért pedig a polgármester felel. Ez az a 

fő szabály, amit be kell tartani, és emiatt is és még számtalan más okunk van arra, hogy a 

költségvetést csökkentsük. Azt azonban szeretném elmondani, hogy ez a csökkentés 

kifejezetten szakmai alapokon történt, ami azt jelenti, hogy az egyes szakterületektől 

bekértük, hogy mi az a pénzösszeg – nem feltétlenül programszerűen, hiszen a 

költségvetésben nem így jelennek meg mondjuk például a 60+-os programok, hanem 

megjelennek a különböző kiemelt előirányzatokon, tehát személyi juttatás, járulék, illetve 

dologi kiadásokon –, tehát bekértük azt, hogy mi az, ami már nem tud megvalósulni vagy 

nem valósulhat meg, éppen a járványhelyzet miatt, mik azok a tételek. Ezeket mi átfésültük 

a saját KASZPER rendszerünkben, mik azok a tételek, amik még nincsenek lekötve, nem 

indultak el, és hogyha nem indultak el és nem is kell kifizetnünk ebben az évben, mert 

azért nyilván likviditási szempontból is kell nézni, tehát elsősorban előirányzati 

szempontból, másodsorban pedig likviditási szempontból is nézni kell, hogy mi tud még 

megvalósulni, mihez kell még a kiadásokat ott tartani, hogy így fogalmazzak. És hát így 

állt össze ez a mostani módosítási javaslat. De van egy rossz hírem: ennél sokkal rosszabb 

lesz a következő év. Tehát mi már dolgozunk a következő év költségvetésén – hát, nem 

mondok számot, de nagyon-nagyon nehéz lesz. 

 

Dr. László Imre: Nincs több jelentkező, a vitát bezárom, és szavazásra teszem fel a 2020. 

évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelet módosításáról szóló 

rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik. 

 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 18 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 43/2020. (X. 19.) önkormányzati 

rendeletét a 2020. évi költségvetésről szóló 5/2020. (II. 28.) XI.ÖK rendelet 

módosításáról. 

 

Dr. László Imre: Engedjék meg, hogy most és innen hadd köszönjem meg azt a 

borzasztóan nehéz és hálátlan munkát, amit azok a kollegáink végeztek, akik összerakták 

ezt az ismételten szükséges, nullszaldós költségvetést. Köszönöm a Pénzügynek, a 

vezetésének, köszönöm egyébként azoknak a képviselőtársaimnak, akik ebben 

közreműködtek. 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Közalkalmazottak házában lévő ingatlanok 

bérbeadásához kapcsolódó bérlőkijelölés rendje 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester   
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Dr. László Imre: Gyorsítottan kerül a Képviselő-testület elé.  

 

Bakai-Nagy Zita: Itt igazából mindannyiunknak ismert, hogy van egy Közalkalmazottak 

Háza, lakásokkal rendelkező házunk, és ott vannak egyágyasok, kétágyasok és 

garzonlakások is. Bérlőkijelölési joga az Önkormányzatnak van, de 24 db garzonlakás 

tekintetében a BRFK XI. Kerületi Rendőrkapitányság javaslata alapján történik az 

Önkormányzat által a bérlőkijelölés. És ezt szeretnénk egy szerződésben rögzíteni 

egyértelműen, és ennek a szerződés aláírásának az elfogadására kérem a Testületet, hogy 

tárgyalják meg és fogadják el a határozati javaslatot. Annyi kiegészítést tennék még, hogy 

a szociális és egészségügyi bizottsági ülésen Molnár képviselőnek jogos észrevételei 

voltak, amit a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosítóként javasolt a Testület elé, és 

ebben két rész van, két ilyen módosító javaslat, amiben egy „Újbudán” szót szeretne 

beszúrni. Egyébként ez teljes mértékben elfogadható és jogos észrevétel volt, ezt be is 

fogadnám. A másodiknál pedig ott pontosítani kell azt, hogy az áremelésnél az 

Önkormányzat és a Társaság az, aki jogosult az árat meghatározni, és a rendőrségnek csak 

tudomásulvételi joga van. És ezt a szociális és egészségügyi bizottsági módosító nem 

pontosan határozta meg, ezért előterjesztői módosítóban én ezt pontosítottam és pontosan 

átemeltük egyébként a jogos észrevételt. Ezért én azt kérem, hogy a Szociális és 

Egészségügyi Bizottság módosítóját ne támogassa a Testület, hanem az én pontosított 

előterjesztői módosítómat támogassa és fogadja így el. 

 

Dr. László Imre: Megnyitom a vitát, parancsoljanak. 

 

Dr. Molnár László: Rövid leszek. Mindössze csak annyit, hogy köszönöm szépen 

Alpolgármester asszonynak, hogy befogadta a módosítóimat, tudtunk erről értelmesen 

beszélgetni, és természetesen elfogadom az Ön által benyújtott módosítót, és én is 

részemről támogatni fogom így ezt az előterjesztést. 

 

Dr. László Imre: Úgy látom, hogy nincsen más jelentkező, akkor a vitát bezárom. A 

Szociális és Egészségügyi Bizottság javaslatát meg kell szavaznunk, hogy ez valóban 

illeszkedhessen az Alpolgármester asszony által beterjesztett anyaghoz. Kérem, 

szavazzanak. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 

 

Bocsánat, akkor ismételjük meg. Tehát aki elfogadja, az igennel szavaz, aki meg nem 

fogadja el, az nemmel szavaz. 

 

(Mikrofon nélkül hallatszik Bakai-Nagy Zitától: „De én azt kértem, hogy ne fogadják el a 

Szociális és Egészségügyi Bizottság módosítóját.) 

 

Bízzuk a 25 képviselőre. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 
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Mert magáról a határozatról akkor tudunk szavazni, ha előtte a módosító javaslattal 

kapcsolatban állást foglalunk. 

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.) 

 

Ismételd el, mi volt az, hogy mindenki tudja. Bocsánat, megismételjük, hogy mi a 

módosító javaslat, mert itt egy bizonytalanság tapasztalható, márpedig olyan dologban ne 

szavazzunk, ami nem tiszta. 

 

Bakai-Nagy Zita: Tehát azt kérem, hogy a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

módosítóját ne szavazza meg a Testület, mert előterjesztői módosítóban egy pontosított, 

pontosan egyébként ugyanazt írom le, csak jogilag teljesen rendezett helyzetet teremtve, az 

előterjesztői módosítóval kérem, hogy szavazzák meg. Tehát a Szociálist most elutasításra 

kérem, és az előterjesztői módosítóval együtt a módosítást elfogadni.  

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel a Szociális és Egészségügyi Bizottság módosító 

javaslatát, miszerint a Megállapodás IV/3. pontjának Bérleti díj indexálása bekezdésében a 

„Felek” és a „szerződő felek” helyett az „Önkormányzat és a Társaság” szövegrész 

kerüljön.  Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 7 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el a javaslatot. 

 

170/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

7 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással a 9./ Közalkalmazottak 

házában lévő ingatlanok bérbeadásához 

kapcsolódó bérlőkijelölés rendje című 

napirendi pont tárgyalása során nem fogadta 

el azt a módosító javaslatot, miszerint a 

Megállapodás IV/3. pontjának Bérleti díj 

indexálása bekezdésében a „Felek” és a 

„szerződő felek” helyett az „Önkormányzat és 

a Társaság” szövegrész kerüljön. 

 

Dr. László Imre: Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az 

előterjesztői módosítással egyben, a következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a BUDA-HOLD Kft. 

tulajdonában és üzemeltetésében álló, a 1119 Budapest, Bornemissza utca 37. szám alatt 

található ingatlan bérbeadásáról szóló háromoldalú megállapodást a határozat – módosított 

– melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Felhatalmazza a Polgármestert a 
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megállapodás aláírására. Határidő: 2020. november 30., felelős: dr. László Imre 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

171/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

BUDA-HOLD Kft. tulajdonában és 

üzemeltetésében álló, a 1119 Budapest, 

Bornemissza utca 37. szám alatt található 

ingatlan bérbeadásáról szóló háromoldalú 

megállapodást a határozat – módosított – 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 

megállapodás aláírására. 

 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 10./ PONTJA: Önkormányzati tulajdonban lévő üres lakás 

pályázaton kívül történő értékesítése 

lakásbővítéshez 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

Dr. László Imre: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az önkormányzati tulajdonban 

lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésének szabályairól szóló 

20/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendelet 10. §-a alapján a Budapest XI., Bereck utca 2. I/1. szám 

alatti lakást (hrsz: 2506/4/A/3) László Tibor, Budapest, XI., 2506/4/A/2 helyrajzi szám 

alatti lakás tulajdonosa részére az elkészült értékbecslés alapján 26.300.000.- Ft vételáron 

értékesíti. Az aláírt adásvételi szerződést meg kell küldeni az államot képviselő – az 

elővásárlási jog gyakorlására külön törvényben meghatározott – szerv részére az államot a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján minden 

más jogosultat megelőző elővásárlási jogról történő nyilatkozata megadása céljából.  
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A elővásárlási jogról szóló döntés kézhezvételéig a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata tulajdonjogát fenntartja. A vételárat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat megküldését követő értesítés átvételétől számított 

15 napon belül egy összegben kell megfizetni. Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. Határidő: 2021. január 31., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

172/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy az 

önkormányzati tulajdonban lévő lakások és 

nem lakás céljára szolgáló helyiségek 

elidegenítésének szabályairól szóló 20/2015. 

(IV. 29.) XI.ÖK rendelet 10. §-a alapján a 

Budapest XI., Bereck utca 2. I/1. szám alatti 

lakást (hrsz: 2506/4/A/3) László Tibor, 

Budapest, XI., 2506/4/A/2 helyrajzi szám 

alatti lakás tulajdonosa részére az elkészült 

értékbecslés alapján 26.300.000.- Ft vételáron 

értékesíti.  

Az aláírt adásvételi szerződést meg kell 

küldeni az államot képviselő – az elővásárlási 

jog gyakorlására külön törvényben 

meghatározott – szerv részére az államot a 

nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 

törvény 14. § (2) bekezdése alapján minden 

más jogosultat megelőző elővásárlási jogról 

történő nyilatkozata megadása céljából. A 

elővásárlási jogról szóló döntés 

kézhezvételéig a Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonjogát 

fenntartja. 

A vételárat a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 

Zrt. elővásárlási jogról lemondó nyilatkozat 

megküldését követő értesítés átvételétől 

számított 15 napon belül egy összegben kell 

megfizetni.  

 



53 

 

 

Felhatalmazza a Polgármestert az adásvételi 

szerződés aláírására. 

 

Határidő: 2021. január 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Budapest XI., 4042/113 hrsz.-on megvalósított út 

és kapcsolódó létesítmények térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba vétele 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

 

Dr. László Imre: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy térítésmentesen tulajdonába veszi 

a Budapest XI. kerület, belterület 4042/113 helyrajzi szám alatt nyilvántartott ingatlanon a 

Kopaszi Gát Kft., mint a BudaPart Projekt beruházója által közcélú fejlesztésként 

megvalósított, és a határozat mellékletét képező táblázatban részletezett vagyonelemeket. 

A közcélú fejlesztésben érintett és átvételre kerülő eszközök nyilvántartási értéke összesen 

nettó 252.146.506,- Ft, bruttó 320.226.063,- Ft. Felhatalmazza a Polgármestert a közcélú 

fejlesztés megvalósításáról és átadás-átvételéről szóló Megállapodás aláírására. 

Egyidejűleg a 134/2019. (IX. 19.) XI.ÖK határozatot hatályon kívül helyezi. Határidő: 

2020. november 30., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű 

szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

173/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

térítésmentesen tulajdonába veszi a Budapest 

XI. kerület, belterület 4042/113 helyrajzi 

szám alatt nyilvántartott ingatlanon a Kopaszi 

Gát Kft., mint a BudaPart Projekt beruházója 

által közcélú fejlesztésként megvalósított, és a 

határozat mellékletét képező táblázatban 

részletezett vagyonelemeket. 
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A közcélú fejlesztésben érintett és átvételre 

kerülő eszközök nyilvántartási értéke összesen 

nettó 252.146.506,- Ft, bruttó 320.226.063,- 

Ft. 

Felhatalmazza a Polgármestert a közcélú 

fejlesztés megvalósításáról és átadás-

átvételéről szóló Megállapodás aláírására. 

Egyidejűleg a 134/2019. (IX. 19.) XI.ÖK 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: Csereerdősítés során keletkezett faállomány 

Magyar Állam részére történő tulajdonba adása    

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Hozzászólás nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Magyar Állam tulajdonát 

képező Pomáz 0464 hrsz.-ú ingatlan a) alrészletén a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata költségvállalásában - a 4430/3/2002. ügyiratszámú határozatban előírt 

kötelezettség teljesítéseként  -  a csereerdősítés során megvalósult erdőt bruttó 21.600.000,- 

Ft nyilvántartási értéken a Magyar Állam, illetőleg a nevében tulajdonosi jogokat gyakorló 

Nemzeti Földügyi Központ részére térítésmentesen 2020. október 31. napján tulajdonba 

adja a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény  13. § és 14. §-aiban foglaltak, 

valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

108. §-a alapján jogszabályban meghatározott közfeladat ellátásának elősegítése 

érdekében. A tulajdonba adás célja: a létrejött erdő (faállomány) fenntartásához, 

kezeléséhez szükséges erdőgazdálkodási feladatok ellátása a Nemzeti Földalapról szóló 

2010. évi LXXXVII. törvény 1. §, különösen 1. § (3) bekezdés l) pontja (az erdővagyonnal 

való fenntartható gazdálkodás feltételeinek elősegítése), 3. § és 15. §-ban foglaltak alapján. 

Az átadott vagyonelem kötelező önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott önkormányzati köznevelési feladathoz vagy 

ezek finanszírozási forrásának biztosításához vagy az önkormányzati költségvetési bevételi 

előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. Felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes 

átadásról rendelkező megállapodás megkötésére, valamint a megállapodáshoz 

kapcsolódóan szükséges jognyilatkozatok megtételére. Határidő: 2020. december 31., 

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

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

javaslatot. 
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174/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Magyar Állam tulajdonát képező Pomáz 0464 

hrsz.-ú ingatlan a) alrészletén a Budapest 

Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

költségvállalásában - a 4430/3/2002. 

ügyiratszámú határozatban előírt kötelezettség 

teljesítéseként  -  a csereerdősítés során 

megvalósult erdőt bruttó 21.600.000,- Ft 

nyilvántartási értéken a Magyar Állam, 

illetőleg a nevében tulajdonosi jogokat 

gyakorló Nemzeti Földügyi Központ részére 

térítésmentesen 2020. október 31. napján 

tulajdonba adja a nemzeti vagyonról szóló 

2011. évi CXCVI. törvény  13. § és 14. §-

aiban foglaltak, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 108. §-a alapján 

jogszabályban meghatározott közfeladat 

ellátásának elősegítése érdekében. 

A tulajdonba adás célja: a létrejött erdő 

(faállomány) fenntartásához, kezeléséhez 

szükséges erdőgazdálkodási feladatok ellátása 

a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi 

LXXXVII. törvény 1. §, különösen 1. § (3) 

bekezdés l)  pontja (az erdővagyonnal való 

fenntartható gazdálkodás feltételeinek 

elősegítése), 3. § és 15. §-ban foglaltak 

alapján. 

Az átadott vagyonelem kötelező 

önkormányzati feladat ellátásához, a nemzeti 

köznevelésről szóló törvényben meghatározott 

önkormányzati köznevelési feladathoz vagy 

ezek finanszírozási forrásának biztosításához 

vagy az önkormányzati költségvetési bevételi 

előirányzatok teljesítéséhez nem szükséges. 

Felhatalmazza a Polgármestert az ingyenes 

átadásról rendelkező megállapodás 

megkötésére, valamint a megállapodáshoz 
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kapcsolódóan szükséges jognyilatkozatok 

megtételére. 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: Albertfalvai piac vagyonkezelői szerződésének 

meghosszabbítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

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

 

Erhardt Attila: Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Gazdasági Bizottság támogatja 

ezt az előterjesztést. Egy kiegészítésünk van, hogy egy ingatlanhasznosítási pályázatot 

szeretnénk, ha előkészítene a Hivatal, miután azt látjuk, hogy ez az épület nagyon rossz 

állapotban van. Körülbelül 300 millió forint lenne a felújítása, vagy ha egy vadonatúj 

épületet építünk helyette, egy más, vegyes funkció alatt, az még egy nagyságrenddel 

magasabb összeg lenne, viszont azt is látjuk, hogy ebben a kormányzati elvonásokkal 

sújtott helyzetben erre nekünk nem lesz pénzünk, ezért kell, hogy keressünk egy alternatív 

megoldást. Ezért javasoljuk ezt a kiegészítést hozzá. Nem kell a döntésbe belefoglalni, 

csak induljon el a Hivatalban ez a munka. 

 

Dr. László Imre: További hozzászóló nem lévén a vitát bezárom és szavazásra teszem fel 

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

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Budapest XI. 

kerület, Fehérvári út 43015/7 hrsz.-ú Albertfalvai Kispiac működtetésére a BUDA-HOLD 

Kft.-vel megkötött határozott idejű (2020. december 31. napjáig hatályos) vagyonkezelési 

szerződés időtartamát 2021. december 31. napjáig meghosszabbítja. A Vagyonkezelő 

részére a Gazdasági Bizottság javaslata alapján, az értékcsökkenés és ráfordítások 

figyelembevételével a 2021. évre vonatkozóan nettó 3.500.907,- Ft  vagyonkezelői díjat 

állapít meg. A Vagyonkezelő 2021. november 30. napjáig köteles igazolni, hogy a 

3.500.907,- Ft  vagyonkezelői díjat az ingatlan felújítására  fordítja. A vagyonkezelői díj 

felújításra fel nem használt részét 2021. december 31. napjáig az Önkormányzat részére 

megfizetni köteles. Vagyonkezelő a bérlőivel a vagyonkezelői jogviszony időtartamára 

köthet bérleti szerződést. Felkéri a Polgármestert a vonatkozó vagyonkezelési szerződés 

módosításának aláírására. Határidő: 2020. december 31., felelős: dr. László Imre 

polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 
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175/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

Budapest XI. kerület, Fehérvári út 43015/7 

hrsz.-ú Albertfalvai Kispiac működtetésére a 

BUDA-HOLD Kft.-vel megkötött határozott 

idejű (2020. december 31. napjáig hatályos) 

vagyonkezelési szerződés időtartamát 2021. 

december 31. napjáig meghosszabbítja. 

A Vagyonkezelő részére a Gazdasági 

Bizottság javaslata alapján, az értékcsökkenés 

és ráfordítások figyelembevételével a 2021. 

évre vonatkozóan nettó 3.500.907,- Ft  

vagyonkezelői díjat állapít meg. 

A Vagyonkezelő 2021. november 30. napjáig 

köteles igazolni, hogy a 3.500.907,- Ft  

vagyonkezelői díjat az ingatlan felújítására  

fordítja. A vagyonkezelői díj felújításra fel 

nem használt részét 2021. december 31. 

napjáig az Önkormányzat részére megfizetni 

köteles. 

Vagyonkezelő a bérlőivel a vagyonkezelői 

jogviszony időtartamára köthet bérleti 

szerződést. 

Felkéri a Polgármestert a vonatkozó 

vagyonkezelési szerződés módosításának 

aláírására. 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 14./ PONTJA: Névtelen közterületek elnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés van-e? Nincsen. A vitát megnyitom. Látom megint, hogy van 

biztatás, de örülök, hogy azért konszolidáltabb körülmények között tudjuk ezt a …  
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Két határozat van. Kérdezem képviselőtársaimat, hogy csomagban szavazhatunk-e róla. 

Igen, Frakcióvezető úrtól látom. 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) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 3995/18 hrsz.-ú közterületet 

Szerenád utcára. Határidő: 2020. október 30.,  felelős: dr. László Imre polgármester;  

b) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 3995/20 hrsz.-ú közterületet 

Szonáta utcára. Határidő: 2020. október 30., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

javaslatot. 

 

176/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 
 a) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a 3995/18 hrsz.-ú közterületet 

Szerenád utcára. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester  

  

 b) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a 3995/20 hrsz.-ú közterületet 

Szonáta utcára. 

 

Határidő: 2020. október 30. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 15./ PONTJA: Szakkollégiumi pályázaton alapítványok 

támogatása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Hozzászóló nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy jóváhagyja a szakkollégiumi 
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pályázatra beérkezett alapítványi pályázatok támogatását a határozat mellékletét képező 

táblázat „Javaslat/Döntés” oszlopában szereplő támogatási összegekkel a 2020. évi 

költségvetés 8.1.6. Újbudai Szakkollégiumok működési és fejlesztési célú támogatása 

sorról, előfinanszírozással. Felkéri a Polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

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

szótöbbségű szavazás következik. 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

177/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 

tartózkodással úgy határozott, hogy 

jóváhagyja a szakkollégiumi pályázatra 

beérkezett alapítványi pályázatok támogatását 

a határozat mellékletét képező táblázat 

„Javaslat/Döntés” oszlopában szereplő 

támogatási összegekkel a 2020. évi 

költségvetés 8.1.6. Újbudai Szakkollégiumok 

működési és fejlesztési célú támogatása 

sorról, előfinanszírozással.  

Felkéri a Polgármestert a támogatási 

szerződések aláírására. 

 

Határidő: 2020. november 30. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 16./ PONTJA: Újbuda GAMESZ feladataival kapcsolatos 

döntések, az igazgatói és a gazdasági vezetői 

munkakörök betöltésére pályázatok kiírása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés van-e? 

 

Dr. Molnár László: Azt szeretném kérdezni, hogy ez az előterjesztés már az átvilágítás 

fényében készült, vagy ez még az átvilágítás előtt? 
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Dr. László Imre: Most már megkaptam, úgyhogy most már tudom, hogy mit kell 

kiegészítésképpen hozzátennem. A határozatnak az 1. számú melléklete korrigálásra 

szorul. Nevezetesen: a pályázat kiírásánál helyesen az állás betöltésének ideje 2021. január 

1-től 2025. december 31-ig, tehát 5 éves időtartam, illetve a pályázat benyújtásának 

formájánál a borítékon feltüntetve „igazgató” – ezt kérte tőlem Győrffyné Molnár Ilona 

igazgató asszony, hogy olvassam be.  

Csernus frakcióvezető úré a szó. 

 

Csernus László: Molnár képviselőtársam is megkérdezte, hogy ez most az átvilágítás után 

érkezett-e. Azt láttuk, hogy a GAMESZ-től kikerülnének a beruházások, és hát érdekes 

dolog szerintem. Ezt talán, azt gondolom, hogy átgondoltabban kellene megcsinálni. Tehát 

valóban, akkor, ha megtörténik az átvilágítás, és megnézi azt, hogy milyen feladatok 

maradjanak a GAMESZ-nál, akkor kellene kiírni azokra a vezetői pozíciókra a kiírt 

pályázatokat, amikor már tudjuk pontosan, hogy mire szerződnek ezek az emberek. Mert 

most ugye folyik egy átvilágítás, van egy átszerveződés, de közben kiírjuk, de nem tudjuk, 

hogy mi lesz egészen pontosan a feladatuk. Most a GAMESZ az marad GAMESZ, vagy 

esetleg GESZ lesz? Én azt gondolom, hogy emiatt jó volna, hogyha először beszélnénk 

erről. Én szívesen meghallgatnám azt is, hogy jelen pillanatban most mi az Önök 

koncepciója, hogy a GAMESZ az GAMESZ marad vagy egyszerűen csak GESZ lesz 

belőle.  

 

Dr. László Imre: Igazgató asszonyé a szó. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Az előzetes átvilágítás és az egyeztetések alapján azért van egy 

második határozat, hogy június 30-ig meg kell vizsgálni a feladatokat. Tekintettel arra, 

hogy nincs idő, tehát a jogszabályok nem engedik meg, hogy a műszaki terület kikerüljön a 

GAMESZ-ból és nem is cél jelen pillanatban. Nem is a beruházás, mert eddig se volt a 

beruházás a GAMESZ feladatai között, hanem a felújítás-fejlesztési feladatok, azokra 

tettünk javaslatot, hogy a Városgazdálkodási Igazgatósághoz kerüljenek, és természetesen 

a következő fél évben felülvizsgálatra fog kerülni a GAMESZ teljes feladatrendszere. Ettől 

függetlenül kötelesek vagyunk kiírni 60 napon belül a pályázatot, ugye, már nyáron 

bevállalta a Képviselő-testület, hogy októberben megjelenik a pályázat. Az nem fogja a 

feladatrendszerét oly mértékben változtatni, hogy az intézmény vezetője pénzügyi 

szakemberként ezt a feladatot el tudja látni bármilyen formában. Úgyhogy jogszerűen így 

meg tudjuk tenni azt, hogy most kiírjuk a pályázatot, lebonyolítjuk, és utána vele együtt 

közösen áttekintjük a GAMESZ feladatrendszerét.  

 

Dr. László Imre: Bocsánat, nem hallottam, hogy elhangzott: a gazdasági vezetőnek pedig 

lejár … 

 

Győrffyné Molnár Ilona: Mind a kettőnek lejár, de a gazdasági vezetőé lejár december 

31-gyel, muszáj kiírnunk január 1-jével, és nem kezdhetünk úgy évet, hogy nincs 

gazdasági vezető. Tehát ezeket a feladatokat meg kell tennünk, meg kell lépnünk. 
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Dr. László Imre: Más jelentkezőt nem látok, akkor a kérdéseket bezárjuk, a vitát 

megnyitom. 

 

Csernus László: Ugye volt más alkalommal is, hogy nem 5 évre, hanem akár fél évre 

vagy 1 évre neveztünk ki valakit vezetőként, és pont az átszervezés kapcsán szerintem 

érdemes lenne ezt továbbra is megfontolni. A másik dolog pedig, hogy azért ugye itt pont a 

beruházások, karbantartások szerintem nehezen elválasztható, sok esetben azért nehézséget 

fog okozni a GAMESZ működésében. Tehát én azt gondolom, hogy ezt tényleg meg 

kellene gondolni, hogy valóban ez a teljes műszaki szemlélet, ami eddig volt a GAMESZ-

nál, az maradjon ott. Természetesen, rábízva az átvilágítókra, hogy ők mit mondanak, és 

majd akkor utána dönteni arról, hogy mi lesz a GAMESZ-nak a végső sorsa. Én azt 

mondom, hogyha ki is írjuk a pályázatot, hogy jogszerűen tudjon működni, akkor is 

szerintem most, jelen pillanatban valamilyen olyan módon kellene, hogy fél évre, vagy 1 

évre, amikor megvan az, hogy mi lesz az igazi feladata, és akkor ehhez keressünk egy 

alkalmas embert.  

 

Dr. Molnár László: Ezt csak kiegészíteni szeretném. Tehát itt, még egyszer, arról van szó, 

hogy per pillanat átszervezzük a GAMESZ-t. Ha jól emlékszem, a 2./ napirendi pont volt 

az ominózus átvilágítás, ahol ugye, a GAMESZ-t is vizsgálták, a GAMESZ-ra is tettek 

megállapításokat. Akkor Polgármester úr azt mondta, hogy ez egy munkaanyag, azzal 

tovább kell majd dolgozni, és annak megfelelően megtörténik, aminek meg kell történnie. 

Ehhez képest most azt látom, hogy most akkor mégis átszervezzük a GAMESZ-t. A döntés 

nagyon egyértelmű: az Újbudai GAMESZ szervezetéből a Polgármesteri Hivatal 

Városgazdálkodási Igazgatóság feladatkörébe helyezi át a fejlesztési és felújtási 

feladatokat. Akkor itt már túl sok minden vizsgálat nincsen, túl sok minden átszervezés 

nincsen, hiszen praktikusan innentől kezdve azért a GAMESZ feladatkörében maradnak 

dolgok persze, de ez egyértelmű helyzetet teremt, és innentől kezdve egyébként számomra 

megkérdőjeleződik ennek az átvilágításnak, az egésznek a folyamata, hiszen 

tulajdonképpen már mégiscsak megkezdődött a cégeknek, illetve ezeknek a szervezeteknek 

az átszervezése. És ráadásul kiírunk úgy egy GAMESZ-vezetői pályázatot, hogy még az 

előterjesztés szövegében is egyértelműen benne van, hogy a következő hónapokban 

további vizsgálatot igényel az, hogy a műszaki feladatokat hogy a leghatékonyabb ellátni. 

Tehát pont akkor keresünk vezetőt, amikor még azt se tudjuk pontosan, hogy mit fog 

csinálni a GAMESZ? Akkor szegény vezető mire fog beadni pályázatot? Arra fog beadni 

pályázatot, hogy vezeti azt a GAMESZ-t, aminek fogalma sincs, hogy mi a feladatköre? Én 

sokkal megfontoltabbnak gondoltam volna, hogyha vagy meglépik az átszervezést és utána 

keresnek ehhez egy új vezetőt, vagy most nem mondanak semmit, hanem megpályáztatják, 

és az új vezetővel átszerveztetik a GAMESZ-t. De úgy keresni egy vezetőt, hogy idő 

közben szervezik át azt az intézményt, hát, ez szerintem nem egy logikus döntés. Én ezért 

kérem, hogy ezt fontolják meg, és ezt az előterjesztést így ebben a formában vonják vissza. 

 

Dr. László Imre: Ahogy elhangzott, itt egyrészt nyugdíjba menetellel meg távozással 

kapcsolatban ürültek meg fontos vezetői beosztások. Gondolom, hogy a Képviselő úr nem 

azt várja tőlünk, hogy hagyjuk vezető nélkül ezt a szervezetet és sodródjon. Az kétségtelen 

egyébként, hogy a műszaki terület az több mint átgondolást igényel, hiszen nem tudom, 
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hogy tudja-e, hogy a jelen pillanatban oda biztosított létszámnak milyen aránya van, volt 

ténylegesen, akik azon a területen dolgoztak. Még a fele sem a lehetséges létszámnak. És 

azt a bérkeretet, ami ennek a létszámnak volt megállapítva, azt leosztották a többi területre. 

Semmi gond, semmi probléma. Úgy kell az átszervezést – ha átszervezés lesz, hiszen 

ennek az elképzelésnek a kialakítása folyamatban van, és nyilvánvalóan ebbe abszolút 

bevonásra kerül többek között, hogy mást ne mondjak, Büki László igazgató úr –, ahol 

eleve párhuzamosságok voltak a két szervezet, természetesen nem a kivitelező részére, 

hanem a tervezői részre gondolok. Tehát úgy kell megcsinálni, hogy az új vezető, aki 

kinevezésre kerül, az pontosan tudja, hogy mi a feladata, és pontosan fogja tudni. Tehát én 

nem tudom, hogy a szervezetfejlesztéssel, meg változásmenedzsmenttel kapcsolatban 

Képviselő úrnak milyen információ vannak. Átszervezni úgy lehet egy szervezetet, hogy 

stabilizálni kell, mert maga az átszervezés az instabilitás irányába viszi. Tehát úgy, hogy 

vezető nélkül hagyom és úgy kezdek hozzá az átszervezéséhez, az egy ragyogó út ahhoz, 

hogy egy kaotikus, zűrzavaros, áttekinthetetlen és szakmailag elfogadhatatlan helyzet 

alakuljon ki. Nem akarok ebbe belemenni. Abban igazuk van tökéletesen, hogy egy 

nagyon képlékeny helyzet van. De itt, ebben a képlékeny helyzetben nagyon észnél kell 

lenni.  

 

Csernus László: Csak a pontosítás kedvéért szeretném akkor ezt megkérdezni, hogy ugye 

a határozat úgy szól, hogy „felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a GAMESZ-

nál lévő további műszaki feladatok a leghatékonyabban és a legeredményesebben a 

GAMESZ keretében vagy más formában láthatóak-e el”. Igazgató asszony azt mondta, 

hogy maradnia kell a műszaki feladatoknak a GAMESZ-nál. Tehát akkor okafogyottá vált 

a határozatnak ezen része? Tehát igazán én most azt mondanám jó szívvel, hogy döntsünk 

arról, hogy kiírjuk az 1. és 2. melléklet szerint az igazgatói pályázatokat egy évre, és az 

összes többiről pedig a későbbiekben döntünk, hogy a GAMESZ, illetve a Polgármesteri 

Hivatal Városgazdálkodási Igazgatósága hogyan fog működni és hogyan fogja megosztani 

egymás között a feladatokat. Innentől kezdve szerintem pont az átvilágítás és pont ezek a 

vizsgálatok, amik a későbbi részben vannak, azok fogják elmondani, hogy hogyan lehet ezt 

a GAMESZ-t megcsinálni jól. 

 

Győrffyné Molnár Ilona: A GAMESZ felújítási feladatait eddig is külön felhatalmazás 

alapján végezte el és került az ő feladatrendszerébe. Itt a Képviselő-testület szokott dönteni 

a költségvetés tervezésénél, hogy ki látja el. Ez a feladat nem kerül oda. Az összes többi 

műszaki ott van, az összes karbantartási, üzemeltetési, fűtéssel, gyorsszolgálattal stb. 

kapcsolatos feladat, érintésvédelem, minden marad. Tehát szervezeti átszervezés nem 

történik. Egy feladat lesz, ami meg volt osztva, a nagyobb felújítások, nagyobb fejlesztések 

voltak a Városgazdálkodási Igazgatóságon eddig, és az apróbb, 2-3 millió forintos, durván 

300 millió forint értékben került le a GAMESZ-hoz. Ennek a hatékonyabb 

felhasználásának az érdekében kerül egy kézbe ez a feladat a Városgazdálkodási 

Igazgatóságon, az összes műszaki feladat a GAMESZ-nál. Tehát gyakorlatilag szervezeti 

átszervezés nem történik, ez ezután fog történni, megvizsgálva azt, hogy milyen létszám 

van az adott feladathoz tervezve, mennyire van szükség, illetve az ott lévő feladatok 

mindegyik részének a GAMESZ-ban kell-e maradni, vagy esetleg más formában ellátható. 

De ez hosszabb folyamat, erről beszélt Polgármester úr is, hogy ez a fél év, hogy az 
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átvilágítás eredménye után ténylegesen megnézzük. A GAMESZ szervezetét január 1-jén 

lehet módosítani, mert év közben nagyon nehéz egy gazdálkodási szervezetet módosítani. 

Ezért, ha bármilyen átszervezés van, az 2022. január 1-jétől élhet. Ezért azt, akit most 

kinevezünk, annak komoly feladata lesz ennek a folyamatnak az áttekintésében. És rövid 

távra nagyon nehéz jó szakembert találni, tehát egy fél évre, vagy 1 évre, és hátha a 

pályázónak lesz egy olyan koncepciója, amit bead, ami abba az irányba hat, hogy friss 

szemmel megnézi, hogy milyen javaslatai vannak ezen a területen. Úgyhogy kérném a 

tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés formájában döntsön, és annak 

megfelelően tudjuk tovább gombolyítani a feladatokat.  

 

Dr. László Imre: Nincs más jelentkező, akkor a vitát lezárom. És annak a módosító, 

pontosabban pontosításnak, amit fölolvastam, még egyszer: az 1. számú melléklet 

korrigálása – a pályázat kiírásánál helyesen az állás betöltésének ideje 2021. január 1-től 

2025. december 31-ig, illetve a pályázat benyújtásának formájánál a borítékon föltüntetve: 

igazgató.  

Szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot az elhangzott 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

- 2021. január 1-jétől a fejlesztési, felújítási feladatokat az Újbuda GAMESZ szervezetéből 

a Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Igazgatóságának feladatkörébe helyezi át, 

valamint  

- a határozat 1. számú – módosított – melléklete szerint igazgatói és a 2. számú melléklete 

szerint gazdasági vezetői pályázatot ír ki.  

Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a GAMESZ-nál lévő további műszaki 

feladatok a leghatékonyabban és a legeredményesebben a GAMESZ keretében vagy más 

formában láthatóak-e el, valamint kerüljön meghatározásra a GAMESZ-nál maradó 

feladatokhoz kapcsolódó álláshelyek száma is, és azt terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő: - a műszaki feladatok vizsgálatára: 2021. június 30., - az álláshelyek számának                    

meghatározására: 2020. november 30., - a pályázat kiírására: 2020. október 21., felelős:     

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

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

178/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy  

- 2021. január 1-jétől a fejlesztési, felújítási 

feladatokat az Újbuda GAMESZ szervezetéből a 

Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási 

Igazgatóságának feladatkörébe helyezi át, valamint  
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- a határozat 1. számú – módosított – melléklete 

szerint igazgatói és a 2. számú melléklete szerint 

gazdasági vezetői pályázatot ír ki. 

Felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg, hogy a 

GAMESZ-nál lévő további műszaki feladatok a 

leghatékonyabban és a legeredményesebben a 

GAMESZ keretében vagy más formában látha-      

tóak-e el, valamint kerüljön meghatározásra a 

GAMESZ-nál maradó feladatokhoz kapcsolódó 

álláshelyek száma is, és azt terjessze a Képviselő-

testület elé. 

 

Határidő: - a műszaki feladatok vizsgálatára:  

                     2021. június 30. 

                  - az álláshelyek számának  

                    meghatározására: 2020. november 30. 

                   - a pályázat kiírására:  

                     2020. október 21. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 17./ PONTJA: Az Újbudai Bölcsődei Intézmények alapító 

okiratának módosítása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

 

Dr. László Imre: Gyorsított eljárás keretében tárgyaljuk.  

Hozzászóló nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 

következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy az Újbudai Bölcsődei Intézmények (1119 Budapest, Tétényi 

út 46-48.) módosító, valamint egységes szerkezetű alapító okiratát a határozat melléklete 

szerint elfogadja. Határidő: 2020. október 31., felelős: dr. László Imre polgármester”. 

Egyszerű szótöbbségű szavazás következik. 

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

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

179/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozata az Újbudai Bölcsődei Intézmények 

alapító okiratának módosításáról 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– úgy határozott, hogy az Újbudai Bölcsődei 

Intézmények (1119 Budapest, Tétényi út 46-

48.) módosító, valamint egységes szerkezetű 

alapító okiratát a határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 18./ PONTJA: Házi gyermekorvosi ellátás biztosításához 

kapcsolódó döntések 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Kérdés nem lévén bezárom a kérdéseket és megnyitom a vitát. 

 

Nagyné Antal Anikó: Én örömmel támogatom ezt az előterjesztést, mármint azt a részét, 

ami nem a praxis megszűnését jelenti, hanem hogy ezentúl lesz egy team, ami azzal fog 

foglalkozni, hogy a megszűnő praxisoknak a továbblétét megoldja. Mert ugye sokszor volt 

már a Testület előtt is, hogy megszűnt egy akár gyermekorvosi vagy felnőttorvosi praxis, 

és nem volt utódlás, és akkor azokat az ott lakókat szét kellett osztani több orvoshoz, tehát 

mindenkinek sokkal nagyobb kényelmetlenséget okozott. De hogyha ezentúl egy 

helyettesítési folyamattal ez majd megoldható lesz, hogy nem kell más rendelőbe vagy más 

helyre menni, akkor mindenképpen ez a lakosság érdekét szolgálja. Bár mondjuk örültem 

volna, ha egy kicsit hamarabb sor kerül erre, hogy eleve már ezek a problémák ne jöjjenek 

elő ebben az évben. 

 

Dr. Molnár László: Ezt ugye, a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén átbeszéltük, 

ugyanakkor pont a tegnapi napon jelent meg az általam ritkábban olvasott oldalon, de talán 

Önök jobban ismerik a nepszava.hu internetes portált, ahol az új háziorvosi rendszerről van 

egy cikk, és az újság arra hivatkozik, hogy az ő birtokukban van már az a törvénymódosító 

javaslat, ami egyébként a háziorvosi rendszernek az átalakítását célozza. Én azt kérem, 
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hogy mivel – és ahogy ezt a Bizottság ülésén is megbeszéltük – ez a rendszer át fog 

alakulni, feltehetően ebbe a praxisközösséges irányba fog átalakulni, az a kérésem, hogy 

kérjék el azt a törvényjavaslatot a nepszava.hu-tól, és ennek megfelelően ebbe az irányba 

induljon el az egészségügyi fejlesztés. 

 

Dr. László Imre: Más jelentkező nincs, akkor ezt bezárnám. Engedjék meg, hogy 

elmondjam, mert mégiscsak az én szakterületemet érinti ez a történet, hogy a körzeti orvosi 

és házi orvosi rendszer, tehát a doktor bácsi, doktor néni, ami családhoz kapcsolódik, 

sajnos, ez a rendszer meghalt. Ehelyett valóban új rendszert kell kidolgozni. Nem kell 

föltalálni egyébként a langyos vizet, mert rendelkezésre áll a csoportpraxis formája, sok 

éve külföldi államokban működtetett dolog. Jelen pillanatban több mint ötszáz – 540-550 – 

praxis tartósan feltöltetlen az országban, ami azt jelenti, hogy fél éve nincs abban a 

praxisban orvos. Az, hogy nulla nap és fél év között még hány praxis üres, arról nincsenek 

nyilvántartások, legalábbis közzétéve. Azzal teljesen egyetértek, Képviselő úr, és 

dolgozunk is rajta, ezt meg is kapta a rendelőintézet főigazgatója, egy alapellátó 

igazgatóságot hozunk létre, aminek az lesz a feladata, hogy fokozatosan megkezdje a 

kerületben a csoportpraxisoknak a kialakítását annak érdekében, és itt a 

legveszélyeztetettebb terület sajnos, a gyermekgyógyászat, mert hogyha azt nézik, hogy a 

24 háziorvos közül 12 hetven év fölötti, akkor nem nehéz egyébként azt a jóslatot 

mondanom, hogy ezen a területen nagyon gyorsan, nagyon rapid és hát, számunkra nem 

egészen kedvező változások várhatók. Tehát igen, dolgozunk ezen minden körülmények 

között, mert ez van. Nem baj, a csoportpraxis, vagy van annak egy fejlettebb formája, 

amikor más szakorvosokat is bevonnak, dietetikustól kezdődően reumatológus, nem 

akarom sorolni, ami egy pici szakrendelőnek felel meg. Ezek működnek poliklinikák 

címszó alatt egyébként a nyugati országokban. Az van, hogy tetszik, nem tetszik, ebbe az 

irányba kell elindulnunk. Úgyhogy tisztelettel kérem, itt volt módosító javaslat ehhez a 

napirendi ponthoz, amit természetesen ezeket a módosító javaslatokat én a magam részéről 

befogadtam, és azt javaslom, hogy hát egyben szavazhassunk, csomagban, hogyha 

elfogadják a képviselőtársaim ezt a javaslatot.  

Ellenvetés nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti négy határozati 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 

a) megbízza a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.-t saját szervezetén belül 2020. 

november 1-jétől az Alapellátási Igazgatóság létrehozásával, az átmenetileg megüresedő 

alapellátási körzetek esetében a folyamatos ellátás biztosításának megszervezése céljából. 

A szervezeti átalakításhoz az Önkormányzat a szükséges 3 fő létszámemelés bér- és 

járulékköltségét 2020. november 1-jétől havonta 1 200 E Ft mértékben biztosítja, mely 

2020-ban 2 400 E Ft, 2021. évtől évenként 14 400 E forint. Felhatalmazza a Polgármestert 

az erről szóló szerződés megkötésére és felkéri a szükséges intézkedések megtételére. 

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

b) a) a 15-ös számú (ágazati azonosító: 310096101) házi gyermekorvosi körzetben a 

háziorvosi alapellátás megszervezésével 2021. január 1. napjától – a körzet betöltetlensége 

idejére – a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.-t bízza meg, b) a Dr. Szakolczai és 

Társai Bt.-vel kötött feladatellátási szerződést – tekintettel az érintett házi gyermekorvos 

kérésére – 2020. december 31. hatállyal közös megegyezéssel megszünteti. Felhatalmazza 
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a Polgármestert az erről szóló szerződések megkötésére és felkéri a szükséges intézkedések 

megtételére. Határidő: 2020. december 31., felelős: dr. László Imre polgármester; 

c) a) a 9-es számú (ágazati azonosító: 310096095) házi gyermekorvosi körzetben a 

háziorvosi alapellátás megszervezésével 2021. január 1. napjától – a körzet betöltetlensége 

idejére – a Szent Kristóf Szakrendelő Nonprofit Kft.-t bízza meg, b) az Ambulanter Bt.-vel 

kötött feladatellátási szerződést – tekintettel az érintett házi gyermekorvos kérésére – 2020. 

december 31. hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.  

Felhatalmazza a Polgármestert az erről szóló szerződések megkötésére és felkéri a 

szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2020. december 31., felelős: dr. László Imre 

polgármester; 

d) felkéri a Polgármestert az egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében a 

praxisjog vásárlásához igénybe vehető hozzájárulás bevezetését továbbá a praxisba lépő 

orvosok támogatását lehetővé tevő rendelet javaslat kidolgozására. Határidő: 2020. október 

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

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

javaslatot. 

 

180/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) megbízza a Szent Kristóf Szakrendelő 

Nonprofit Kft.-t saját szervezetén belül 

2020. november 1-jétől az Alapellátási 

Igazgatóság létrehozásával, az 

átmenetileg megüresedő alapellátási 

körzetek esetében a folyamatos ellátás 

biztosításának megszervezése céljából. A 

szervezeti átalakításhoz az 

Önkormányzat a szükséges 3 fő 

létszámemelés bér- és járulékköltségét 

2020. november 1-jétől havonta 1 200 E 

Ft mértékben biztosítja, mely 2020-ban 2 

400 E Ft, 2021. évtől évenként 14 400 E 

forint. 

Felhatalmazza a Polgármestert az erről 

szóló szerződés megkötésére és felkéri a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester  
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b) a) a 15-ös számú (ágazati azonosító: 

310096101) házi gyermekorvosi 

körzetben a háziorvosi alapellátás 

megszervezésével 2021. január 1. 

napjától – a körzet betöltetlensége 

idejére – a Szent Kristóf Szakrendelő 

Nonprofit Kft.-t bízza meg, 

b) a Dr. Szakolczai és Társai Bt.-vel 

kötött feladatellátási szerződést – 

tekintettel az érintett házi gyermekorvos 

kérésére – 2020. december 31. hatállyal 

közös megegyezéssel megszünteti. 

Felhatalmazza a Polgármestert az erről 

szóló szerződések megkötésére és 

felkéri a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

  Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

c) a) a 9-es számú (ágazati azonosító: 

310096095) házi gyermekorvosi 

körzetben a háziorvosi alapellátás 

megszervezésével 2021. január 1. 

napjától – a körzet betöltetlensége 

idejére – a Szent Kristóf Szakrendelő 

Nonprofit Kft.-t bízza meg, 

b) az Ambulanter Bt.-vel kötött 

feladatellátási szerződést – tekintettel az 

érintett házi gyermekorvos kérésére – 

2020. december 31. hatállyal közös 

megegyezéssel megszünteti.  

Felhatalmazza a Polgármestert az erről 

szóló szerződések megkötésére és 

felkéri a szükséges intézkedések 

megtételére. 

 

Határidő: 2020. december 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 
 

 

d) felkéri a Polgármestert az egészségügyi 

alapellátás folyamatos biztosítása 

érdekében a praxisjog vásárlásához 
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igénybe vehető hozzájárulás bevezetését 

továbbá a praxisba lépő orvosok 

támogatását lehetővé tevő rendelet 

javaslat kidolgozására. 

 

Határidő: 2020. október 31. 

Felelős:    dr. László Imre polgármester  
 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 19./ PONTJA: Bölcsődei fejlesztési pályázat 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

 

Dr. László Imre: Gyorsított formában kerül megtárgyalásra. Megnyitom a vitát. 

 

Dr. Molnár László: Két részre fogom bontani a hozzászólásomat. Kezdem a dolognak a 

pozitív részével. Azt gondolom, hogy mindnyájunk számára nagy öröm, hogyha egy 

beruházás befejeződik, különösen nagy öröm, hogyha ez egy bölcsődének a fejlesztése. 

Örömmel olvastam, hogy 2018-ban kezdődött ez a projekt, és a gonosz, önkormányzatokat 

kiéheztető Kormány 224 millió forinttal támogatta ezt a projektet. Én azt kívánom 

Önöknek is, hogy tudjanak még sok ilyen projektet létrehozni, és további bölcsődei 

férőhelyeket fejleszteni, hiszen bár sok mindenben nincs közöttünk konszenzus, abban 

valószínű, hogy egyetértünk, hogy bölcsődei férőhelyekre és a bölcsődei férőhelyek 

fejlesztésére szüksége van az Önkormányzatnak. Úgyhogy engem nagy örömmel töltött el 

az, hogy ez a projekt végre be tud fejeződni, és még egyszer: csak kívánni tudom, hogy 

még számos ilyen projektet tudjon az Önkormányzat létrehozni. 

És a hozzászólásomnak a második részében kérnék szépen egy apró technikai segítséget.  

 

(A teremben előkészítik a prezentációt.) 

 

Szeretnék négy képet kivetíteni, ami tudom, hogy sokakban most felháborodást fog kelteni, 

hiszen nem tartozik egészen szorosan a bölcsődei korosztályhoz, viszont a mai naphoz és a 

gyerekekhez kapcsolódik. Nem biztos, hogy kommentálnom kell ezeket a képeket, bár 

tudnék hozzá érdekes kommenteket fűzni, hiszen a mai nap a gyerekekről sokat 

beszéltünk, sajnos, napirendi ponton kívül – örültem volna, hogyha a napirendi pontokban 

is tudunk beszélni. Név szerint engem meg is szólítottak a napirend előtti felszólalásban, és 

mindenféle vádakkal illettek. 

Hát, ezt is nehéz nem azt mondani, hogy itt a gyermekek, amikor átadnak egy köztéri 

kosárlabdapályát, akkor egész pontosan mit csinálnak ott. De tovább fogok menni. Jaj, 

bocsánat, ez Alpolgármester asszony, amint éppen a Tranzit Kávézóban a gyerekeknek 

fogalmam sincs, hogy pontosan mit mesél, én is köré tudnék egy szép kis mesét szőni, 

hogy mit mesél. Bízom benne, hogy nem a Momentumnak az ifjúságpolitikáját adja elő a 
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gyermekeknek. És végül, de nem utolsósorban köszönjük szépen Bedő Dávidnak is, hogy 

megetette az éhező újbudai gyermekeket.  

 

Dr. László Imre: Örülök, hogy örömet okozhattunk a képekkel, bár kétes az öröm. Egy 

kicsit, Képviselő úr, Önhöz szólnék egyébként, nem a képek miatt, mert azok képek, 

önmagukért beszélnek, hanem a magas labda miatt, hogy 2018-as beruházást mond, hogy 

ez fejeződik be. Akkor miért örültek annyira, amikor megvonták a Gyermekegészségügyi 

Központ és egynapos sebészet 1,2 milliárdját? És átutalták a főpolgármester hatáskörébe. 

Rögtön lenyilatkozták, hogy menjen lobbizni a Polgármester, és a lakájmédiánál pedig 

még ennél durvább megfogalmazásban és jelzőkkel illetve, hogy ne tutyimutyiskodjon. 

Nem akkor kellett volna ebben is fölszólalniuk, hogy Önök kötötték, Önök részéről volt ez 

a kormányhatározat, az Egészséges Budapest Program? Vagy ez egy egészen más 

kategóriába tartozik? Bocsánat, ez csak magas labda volt, ezt a lasztit le kellett ütni.  

 

Junghausz Rajmund: Azt szerettem volna kérdezni, Polgármester úr, hogy megnyitja 

most ezt a külön vitát a Gyermekegészségügyi Centrummal kapcsolatban, belemennénk a 

részletekbe, tehát ezt tényleg kérdezi, vagy csak politizált egy kicsit? Mert tudunk ezzel 

kapcsolatban napirendet is, ha gondolja, egy ilyen vitanapirendet… 

 

Dr. László Imre: Sajnálom, hogyha nem értette meg, hogy miről szóltam és mivel 

kapcsolatban. Bedő Dávid képviselő úré a szó. 

 

Bedő Dávid: Tényleg csak nagyon röviden reagálnék, tekintve, hogy meg lettem szólítva. 

Azért szerintem mégsem lehet összehasonlítani egy olyan gazdagréti eseményt, ami évről 

évre megrendezésre kerül és nemcsak gyerekeknek, de mindenkinek sütünk szalonnát, és 

nem kampány céllal tesszük ezt, hanem a közösségépítés céljából, egy olyan 

kampányfotóval, amikor térdeltetnek gyerekeket a betonon. 

 

Dr. László Imre: Jankó István… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólásban hallatszik, hogy már elhasználták a frakcióidőt.) 

 

Bocsánat, egyébként igen, figyelmeztetnek, hogy a frakcióidőt elhasználták, ami erre van. 

Orosz Anna alpolgármesteré a szó. 

 

Orosz Anna: Igen, én is csak annyit szerettem volna jelezni, az, hogy gyerekek háttal, nem 

felismerhető módon rajta vannak egy fotón, azért azt ne hasonlítsuk már azzal össze, hogy 

tízezrével küldik ki újbudai háztartásokba a polgármesterük arcával fémjelzett kifestőket, 

meg tanszercsomagokat küldenek szintén politikusaik arcképével. Szóval, hogy azért ezek 

egészen más dimenziók, én azt gondolom. De nagyon szép gyűjtés, köszönjük. 

 

Dr. László Imre: Ennek egy tanulsága mindenképpen van, Daám Alexandra képviselő 

asszony fölvetette és én hovatovább, nem azt mondom, hogy ragaszkodom hozzá, de 

pártfogolni fogom, ha határozatban be fog jönni és a Képviselő-testület egyöntetűen állást 

foglal, hogy gyereket semmilyen rendezvényen, semmi ilyen formában – hát most rossz 
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szóval mondva – biodíszletként politikus ne használjon. Nemcsak egyéb vonatkozásban, de 

ebben a vonatkozásban is hagyjuk békén a gyerekeket. Egyetértek egyébként vele. Novák 

Előd képviselő úré a szó. 

 

Novák Előd: Azt gondolom, hogy a lebukott képviselők most jobban tették volna, hogyha 

hallgatnak. Tehát ez a maszatolás, hogy hát nem is olyan élesen látszódik az arcképe 

azoknak a gyerekeknek, akikkel én cukinak próbálom mutatni magam, ez azért nagyon 

gyenge érvelés volt. Az kétségkívül tény, hogy a Fidesz járatta csúcsra ezt a dolgot, és ez 

tényleg ellenérzést váltott ki. Talán kontraproduktív is volt, tehát nem biztos, hogy ezt még 

önkormányzati szinten kell kezelni. Tehát tényleg, amikor a gyermekeimnek megmondták 

az óvodában, hogy ezt a mikuláscsomagot Simicskó képviselő úr küldi – nem a Mikulás, 

Simicskó képviselő úr –, akkor azért nekem is kinyílt a zsebemben a bicska. De nem 

hiszem, hogy ez további beavatkozást igényelne. Annál inkább, mert könnyű ezt 

kimondani, de nem is biztos, hogy helyes, hogy cuki kutyákkal lehet fotózkodni, de 

gyerekekkel nem. Egy politikusnak igenis van felelőssége abban, hogy megmutatja, hogy 

számára mondjuk fontosak a gyerekek, fontos a család, fontos a személyes példamutatás 

nyelvhasználatunkban, életvitelünkben sok mindenben. Tehát nem hiszem, hogy ez olyan 

egyszerű kérdés lenne, hogy ezt egyfajta tiltással csípőből el lehetne intézni, úgyhogy én 

örülök, hogy ez a javaslat visszavonásra került. 

 

Németh Gyöngyvér Valéria: Csak annyit szeretnék, hogy pont emiatt, mert ez egy elég 

kényes téma… 

 

(Mikrofon nélküli közbeszólásokban hallatszik, hogy a frakció már elhasználta az idejét.) 

 

Dr. László Imre: Urak, köszönöm a figyelmeztetést. Igen, nincs.  

 

(Mikrofon nélküli háttérbeszélgetés.)  

 

Hadd mondjam, a 19./ napirendi pontot tárgyaljuk, aminek a bölcsődei fejlesztési pályázat 

a témája, jó?  

Mivel nem látok több hozzászólót, szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati 

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

Képviselő-testülete úgy határozott, hogy  

a) kezdeményezi az Újbudai Bóbita Bóbita Bölcsődének a 25/2019. (II. 26.) XI.ÖK 

határozat szerint megvalósuló bővítéséhez kapcsolódó pénzügyminisztériumi pályázati 

támogatás Támogatói Okiratának módosítását. A módosítást követően a beruházás teljes 

költsége 367 804 201 Ft, melyből az Önkormányzatra jutó saját forrás 143 804 201 Ft, 

amely az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében rendelkezésre áll; 

b) a beruházás módosított finanszírozási ütemtervét a határozat melléklete szerint 

elfogadja.  

Felkéri a Polgármestert a módosítás iránti kérelem benyújtására. Határidő: 2020. november 

15., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

javaslatot. 
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181/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy  

a) kezdeményezi az Újbudai Bóbita Bóbita 

Bölcsődének a 25/2019. (II. 26.) XI.ÖK 

határozat szerint megvalósuló bővítéséhez 

kapcsolódó pénzügyminisztériumi pályázati 

támogatás Támogatói Okiratának módosítását. 

A módosítást követően a beruházás teljes 

költsége 

367 804 201 Ft, 

melyből az Önkormányzatra jutó saját forrás 

143 804 201 Ft, 

amely az Önkormányzat 2020. évi 

költségvetésében rendelkezésre áll; 

b) a beruházás módosított finanszírozási 

ütemtervét a határozat melléklete szerint 

elfogadja. 

Felkéri a Polgármestert a módosítás iránti 

kérelem benyújtására. 

 

Határidő: 2020. november 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 20./ PONTJA: A Polgármester 2020. évi szabadságtervének 

módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Ugyancsak gyorsított tárgyalásban kerül a Képviselő-testület elé.  

Hozzászóló nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti határozati javaslatot a 

következők szerint: „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-

testülete úgy határozott, hogy dr. László Imre polgármester 2020. évi szabadsága 

ütemezésének módosítását a határozat melléklete szerint jóváhagyja. Felkéri a Jegyzőt, 

hogy gondoskodjon a szükséges munkajogi intézkedések megtételéről. Határidő: 2020. 

október 26., felelős: dr. László Imre polgármester”. Egyszerű szótöbbségű szavazás 

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

javaslatot. 

 

182/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy dr. 

László Imre polgármester 2020. évi 

szabadsága ütemezésének módosítását a 

határozat melléklete szerint jóváhagyja. 

Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 

szükséges munkajogi intézkedések 

megtételéről. 

 

Határidő: 2020. október 26. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 21./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

Dr. László Imre: Hozzászóló nem lévén szavazásra teszem fel az előterjesztés szerinti 

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

Önkormányzata Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 2020. szeptember 1. és 2020. 

szeptember 30. között lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló polgármesteri 

tájékoztatót tudomásul veszi.” Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.  

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

tartózkodással elfogadta a javaslatot. 

 

183/2020. (X. 15.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 2020. 

szeptember 1. és 2020. szeptember 30. között 

lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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szóló polgármesteri tájékoztatót tudomásul 

veszi. 

 

Dr. László Imre: Szeretném tájékoztatni képviselőtársaimat, hogy a következő rendes 

ülésünk december 17-én lesz, de ezt megelőzi egy közmeghallgatás, ami tudjuk, hogy egy 

sajátos rendkívüli ülésként kerül megszervezésre december 3-án 17 órakor. Tehát 

december 3-án 17 órakor rendkívüli ülés és rendes ülés pedig december 17-én. 

Mindenkinek jó egészséget kívánok és vigyázzanak magukra és a családjukra.  

 

 

A jegyzőkönyv elkészült: 2020. október 27. 

 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

 

Csernus László s. k. 

 

 

 

 

Keller Zsolt s. k. 

 

 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

jegyző 

 

 

 

 


