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Nyilvános ülési határozatok 

176/2011. (V. 26.) 
 
 

úgy határozott, hogy a „KMOP-

2009-5.2.2/B” kódszámmal jelölt, 

„Újbuda Kulturális Városközpont 

Integrált Városfejlesztési Program” 

című európai uniós pályázattal 

létrejövő funkciók, konkrétan a 

Gárdonyi szobor körüli tér, a 

Helytörténeti Múzeum és a Bartók 

32 Galéria fenntartási-üzemeltetési 

költségeit a pályázat megvalósulását 

követő 5 éves fenntartási 

időszakban, a pályázatban vállalt 

indikátorok teljesítéséhez szükséges 

mértékben az Önkormányzat 2012-

2017. évi költségvetéseiben 

biztosítja. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

77/2012. (III. 22.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a gyermekek 

átmeneti otthona és családok 

átmeneti otthona feladatok ellátására 

- a 2013. évi költségvetésben 

25 000 E Ft, 

- a 2014. évi költségvetésben 

26 000 E Ft, 

- a 2015. évi költségvetésben 

27 000 E Ft, 

- a 2016. évi költségvetésben 

28 000 E Ft, 

- a 2017. évi költségvetésben pedig 

29 000 E Ft forrást biztosít. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete           
                

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

289/2012. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy „A magyar 

nyelvért” emlékdíjat alapít, és 

megbízza a Polgármestert, dr. 

Molnár László oktatásért felelős 

alpolgármestert és Sass Szilárdot, 

mint kezdeményező képviselőt, 

hogy az Emlékdíj  alapításáról szóló 

szándéknyilatkozatot az előterjesztés 

–módosított – 1. sz. melléklete 

szerint a Kerület Napján 

ünnepélyesen aláírják. A díjakkal 

járó összeget – évi 500.000,- Ft-ot – 

a mindenkori költségvetésében 

biztosítja. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

282/2013. (VIII. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy a 293/2012. (X. 

18.) XI.ÖK határozatát az alábbiak 

szerint módosítja: az Önkormányzat 

által „Közétkeztetés” tárgyában a 

közbeszerzési eljárás keretében 

megkötött szerződés fedezetére 

előzetes kötelezettséget vállal az 

alábbiak szerint:  

2013.                          574 943E Ft  

(2013. augusztus 5. – 2013. 

november 30-ig) 

2014.                       1 989 723 E Ft 

2015.                       1 989 723 E Ft 

2016.                       1 989 723 E Ft 

2017.                       1 989 723 E Ft 

2018.                       1 989 723 E Ft 

2019.                       1 989 723 E Ft 

2020.                       1 989 723 E Ft 

A 2017. évre a GAMESZ 
költségvetésében tervezésre 
került.  
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2021.                       1 989 723 E Ft 

2022.                       1 989 723 E Ft 

2023.                       1 293 319 E Ft  

(várhatóan az egész évi 

összeg 65%-a) 

306/2013. (IX. 26.) 
 
 
 

úgy határozott, hogy az 

„épületvezérlő szoftver” tárgyában a 

GAMESZ által lebonyolított 

közbeszerzési eljárás keretében 

megkötendő szerződés fedezetére 

előzetes kötelezettséget vállal a 

GAMESZ költségvetésében az 

alábbiak szerint: 2014. évre 30 000 

E Ft, 2014. évre, valamint az azt 

követő 15 évre havi 5000 Ft 

intézményenkénti szolgáltatási díjra 

és a bázisszámokhoz (az elmúlt 3 év 

fogyasztási adatainak átlaga, az 

adott energiaszolgáltató cég által 

használt mértékegységben)  

viszonyított megtakarítás 50%-ára 

az előterjesztésben részletezettek 

szerint.   

GAMESZ tájékoztatása alapján 
az „épületvezérlő szoftver” nem 
került beszerzésre. 

279/2014. (XII. 18.) b) 
 

 

a Korai Fejlesztő Központot 

Támogató Alapítvánnyal a korai 

fejlesztésben részesülő XI. kerületi 

gyermekek ellátására 2015. január 1. 

napjától kezdődően 2019. december 

31. napjáig együttműködési 

megállapodást köt a határozat 

melléklete szerint, a fedezetet 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  
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biztosítja az Önkormányzat éves 

költségvetéseiben. 

20/2015. (II. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata 

tulajdonában lévő közterületén a 

fizető parkolás üzemeltetésére és 

Őrmező, Kelenföld városrészek és 

az Infopark területének bevonására a 

fizető várakozási övezetbe a 2016-

2020. évek között a költségvetésben 

évenként bruttó 290.000 E Ft erejéig 

előzetes kötelezettséget vállal. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

20/2015. (II. 19.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy stratégiai 

kommunikációs tanácsadás tárgyú 

közbeszerzési eljárás kiírásához 

bruttó 28 800 E Ft fedezetet biztosít 

a 2015., a 2016. és 2017. évekre. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

20/2015. (II. 19.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy az 

önkormányzati vagyon és 

felelősségbiztosítás tárgyú 

közbeszerzési eljárás kiírásához 

szükséges fedezetet, bruttó 45 000 E 

Ft-ot a 2015., 2016. és 2017. évi 

költségvetésében biztosítja. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

83/2015. (IV. 23.) b) 
 
 
 
 
 
 

biztosítja a 2016-2020. évi 

költségvetési rendeletében a Magyar 

Zarándokút Önkormányzati Társulás 

működéséhez szükséges 

hozzájárulást kerületi állandó 

lakos/év arányban, évente maximum 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  
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1.200.000 Ft összegben. Ezzel 

egyidejűleg a 21/2015. (II. 19.) 

XI.ÖK határozat a) és c) pontját 

visszavonja. 

161/2015. (VI. 25.) 
 
 

úgy határozott, hogy felkéri a 

Polgármestert, hogy készítse elő és 

terjessze a Képviselő-testület elé a 

Polgármesterek Szövetségéhez való 

csatlakozásról szóló előterjesztést. 

A Polgármesterek Szövetségéhez 
való csatlakozás feltétele az ún. 
SEAP (Fenntartható Energia 
Akcióterv) elfogadása, amelynek 
elkészíttetése folyamatban van. A 
csatlakozási szándékot kifejező 
előterjesztés ezután kerülhet a 
Képviselő-testület elé. 

187/2015. (IX.17.) 
 

úgy határozott, hogy                                                  
- jóváhagyja a Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda Önkormányzata és a 
YMISO HUNGARY Kulturális 
Közhasznú Egyesület közötti 
határozott idejű Közszolgáltatási 
szerződést a határozat melléklete 
szerint; 
- 4.000.000,- Ft támogatást nyújt az 
Egyesület működéséhez és a 2015. 
évi és 2016. január, februári 
közszolgáltatási feladataihoz a 2015. 
évi költségvetés 1.07.19. Kulturális, 
szociális, egészségügyi feladatokra 
pénzeszköz átadás  sorának terhére; 
a további évek támogatási összegét 
az Önkormányzat 2016-2018. évi 
költségvetéseiben határozza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

214/2015. (X.15.) 
 
 

úgy határozott, hogy a) 
közszolgáltatási szerződést köt a 
KözPont Kulturális, Pedagógiai és 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  
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Média Kft.-vel a határozat – 
módosított – melléklete szerint; b) 
2015. évben a szerződésben foglalt 
feladatokra 3,5 millió forintot, az 
érintett alkalmazottakkal 
kapcsolatos kiadásokra 1,8 millió 
forintot, üzemeltetési költségekre 
200 E Ft-ot biztosít a 2015. évi 
költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási 
céltartalék soráról; c) 2016. évtől az 
adott évi költségvetésben biztosítja a 
szükséges összegeket. 

236/2015. (XI.19.) 
 
 

úgy határozott, hogy megalkotja 
Újbuda Idősügyi Koncepcióját a 
határozat melléklete szerint. 
Felkéri a Polgármestert az 
intézkedési terv elkészíttetésére és 
a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság véleményének 
ismeretében a jóváhagyására. 

A koncepció aláírása megtörtént, 
az intézkedési terv elkészítése 
folyamatban van. 

14/2016. (I. 25.)  
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai 
Egészségügyi Koncepció 2016-
2020. dokumentumot a határozat 
melléklete szerint elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert az 
intézkedési terv elkészíttetésére és 
a Szociális és Egészségügyi 
Bizottság véleményének 
ismeretében a jóváhagyására. 

Az intézkedési terv elkészítése 
folyamatban van. 

 

26/2016. (II. 25.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest 
XI., Péterhegyi úti átemelőt, az 
átemelő felépítményhez 
kapcsolódó T-87976 ttsz. változási 
vázrajz szerint kialakításra kerülő 
(737/3) hrsz.-ú 321 m2 közterületi 
ingatlant és a csatornahálózat 
további elemeit ingyenesen, a 

A közterületi ingatlan átadásáról 
szóló megállapodás még az 
ügyvédi irodával egyeztetés alatt 
van, mindkét megállapodás 
Önkormányzatunk általi aláírása 
még a héten elindul.  
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telekalakítás jogerőssé válását 
követő 30. napon az Újbuda 
Önkormányzata 
vagyonkataszterében szereplő 
könyv szerinti nyilvántartási 
értéken a Fővárosi Önkormányzat 
tulajdonába átadja a nemzeti 
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 13. § (3) bekezdése és 14. 
§ (1) bekezdése, továbbá a 
víziközmű szolgáltatásról szóló 
2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) 
bekezdése és 9. § (1) bekezdése 
alapján. Felhatalmazza a 
Polgármestert a fent meghatározott 
időpontban a Fővárosi 
Önkormányzat által elkészített, a 
határozat melléklete szerinti 
megállapodás aláírására. 

56/2016. (III. 31.) a) 
 

úgy határozott, hogy – 
önkormányzati tagként – 
- belép a Jedlik Ányos Klaszterbe 
(székhelye: 1061 Budapest, 
Andrássy út 43. I. em.), 
- elfogadja a Klaszter 
Együttműködési Megállapodását és 
annak mellékleteit, 
- elfogadja a Klaszter 
Menedzsmentre vonatkozó 
megbízási szerződést a JÁK 
Menedzsment Nonprofit Kft.-vel 
(székhelye: 1061 Budapest, 
Andrássy út 43. I. em., képviseli 
Dr. Dávid Alíz ügyvezető), 
melynek vonatkozásában Megbízó 
pozícióba lép, de tagi, tulajdonosi 
jogokat nem szerez, a társaság 
ügyvezetőinek, felügyelőbizottsági 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete           
                

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

tagjainak kinevezésére, 
visszahívására nem jogosult, 
- vállalja nettó 500.000,- Ft 
belépési díj, illetve 2016. évtől a 
Klaszter önkormányzati tagjai által 
fizetendő éves nettó 500.000,- Ft 
tagdíj  megfizetését; 2016. évben a 
fedezetet a 2016. évi költségvetés 
8.1.1. Gazdálkodási céltartalék sor 
terhére biztosítja, 
- vállalja az egyedi rendkívüli 
befizetési kötelezettséget. 

Felhatalmazza a Polgármestert a 
csatlakozási szerződés aláírására, 
az Önkormányzat képviseletére, a 
belépési díj, az éves tagdíj és az 
egyedi rendkívüli befizetés erejéig 
a fizetési kötelezettségek 
teljesítésére. 

121/2016. (VI. 23.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy 2017. január 
1-től: 
- a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119 
Budapest, Lecke u. 15-19.), 
- a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda 
Kindergarten in Kelenvölgy-
Őrmező (1112 Budapest, 
Neszmélyi u. 22-24.), 
- a  Lágymányosi Óvoda (1117 
Budapest,  Bogdánfy u. 1/b.), 
- a Sasadi Óvoda (1118 Budapest, 
Dayka Gábor u. 4/b.) és 

- a Szentimrevárosi Óvoda (1113 
Budapest, Badacsonyi u. 20-22.)  
vonatkozásában 2018. július 31-ig 
biztosítja a  függetlenített 
intézményvezető-helyettesi 
álláshelyeket. 
A státuszok betöltéséhez szükséges 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  
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anyagi fedezetet az Önkormányzat 
a 2017. évi költségvetéstől 
biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére. 

123/2016. (VI. 23.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata tulajdonát képező 
Budapest XI., (2838/4) hrsz.-ú, 50 
m2 nagyságú, „kivett közterület” 
megnevezésű ingatlant ingyenesen 
a Magyar Állam tulajdonába adja a 
vagyonkataszterben feltüntetett 
100.000,- Ft nyilvántartási értéken 
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. 
Felhatalmazza a Polgármestert az 
ingyenes átadásról rendelkező 
megállapodás megkötésére. 

Az ingyenes átadásról rendelkező 
megállapodás ügyében további 
egyeztetések szükségesek. A 
tárgyalásokat követően ismételt 
képviselő-testületi döntés 
szükséges.  

143/2016. (VIII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy I. jóváhagyja, 
hogy Újbuda Önkormányzata 
pályázatot nyújtott be a Nemzeti 
Szabadidős – Egészség Sportpark 
Programban való részvételre; 
II. biztosítja az Önkormányzat 
2016. évi költségvetésében a 
Gazdálkodási céltartalék sorról, 
valamint a 2017-2021. évi 
költségvetéseiben a megpályázott 
sportparkok fenntartásának 
költségeit legfeljebb évi 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  
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3.000.000,- Ft összegig; 
III. felhatalmazza dr. Hoffmann 
Tamás polgármestert, valamint 
távolléte és akadályoztatása esetén 
dr. Molnár László alpolgármestert 
– a pályázat kedvező elbírálása 
esetén – a szerződés és az azzal 
kapcsolatos valamennyi 
dokumentum aláírására. 

160/2016. (IX. 22.)  
 
 

úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat folyamatos 
feladatellátásának biztosítása 
érdekében – a 2017. évi 
költségvetés jóváhagyását 
megelőzően – az önkormányzati 
tulajdonú lakások, helyiségek 
karbantartása, felújítása feladatokra 
kiírásra kerülő közbeszerzési 
eljárás fedezetére 90 000 E Ft 
összegben előzetes kötelezettséget 
vállal a 2017. évi költségvetés 
terhére. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

161/2016. (IX. 22.)  
 
 

úgy határozott, hogy csatlakozik a 
hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók, illetőleg 
felsőoktatási tanulmányokat kezdő 
fiatalok támogatására létrehozott 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 
2017. évi fordulójához a határozat 
melléklete szerinti csatlakozási 
nyilatkozat aláírásával. 

Az Önkormányzat a 2017. évi 
költségvetésében 7.250.000 
forintot különít el a Bursa 
Hungarica ösztöndíjra. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

163/2016. (IX. 22.) úgy határozott, hogy a Budapest A szerződés kiegészítése és az 
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Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata és az Újbuda 
Sportjáért Nonprofit Kft. között 
2014. március 11. napján létrejött 
üzemeltetési szerződés 
a) I. pontját a Budapest XI. kerület, 
3492/2/A hrsz.-ú Újbuda 
Sportcentrum felépítmény 
tulajdonjoga tekintetében az 
alábbiak szerint módosítja: 
a Budapest, XI. kerület Bártfai utca 
3492/2/A hrsz.-ú felépítményi 
ingatlan tulajdonosa Budapest 
Főváros Kormányhivatala XI. 
Kerületi Hivatala 2016. május 18-
án kelt 99306/1/2016. 
ügyiratszámú határozata alapján 
Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata; 
b) az üzemeltetési díj változatlanul 
hagyása mellett a Budapest XI. 
kerület, Bikás park (3467/1) hrsz.-ú 
közterületen álló (épület: 148,05 
m2, fedett-nyitott terasz: 103,93 
m2, összes alapterület: 251,98 m2) 
251,98 m2 alapterületű Közösségi 
Épület ingatlan üzemeltetésével 
kiegészíti azzal, hogy a Közösségi 
Épület hasznosítása során az 
Üzemeltető feladata:   
- az önkormányzati rendezvények 
megrendezéséhez háttér 
szolgáltatások (helyszín, 
információs pont, vendéglátás) 
biztosítása, 
- a Bikás parkban különböző sport, 
kulturális, közösségi és egyéb 
rendezvényekben történő 
közreműködés, 

üzemeltetési díj tekintetében a 

Gazdasági Bizottság a 2017. 

február 8-i ülésén döntött, ami 

alapján a szerződés aláírására sor 

kerülhet. 
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- az Épület mobiliákkal való 
felszerelése. 
Egyben tulajdonosi hozzájárulását 
adja a Közösségi Épület 
hasznosítása során a mérőórák 
harmadik személy részére történő 
átírásához. 
Felhatalmazza a Polgármestert az 
üzemetetési szerződés 
módosításának és kiegészítésének 
aláírására. 

218/2016. (XII. 15.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI 
kerület, Lágymányosi-öböl és 
környezete kerületi építési 
szabályzatához kapcsolódóan 
Budapest Főváros 
Önkormányzatával valamint a 
Kopaszi Gát Kft.-vel megköti a 
határozat melléklete szerinti 
településrendezési szerződést. 
Felhatalmazza a Polgármestert a 
szerződés aláírására. 

A szerződés polgármesteri 
aláírása megtörtént.  

219/2016. (XII. 15.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest 
XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata tulajdonában álló 
közterületeken a fizetőparkolás 
üzemeltetésére a 20/2015. (II. 19.) 
XI.ÖK határozatában előzetes 
kötelezettségvállalással biztosított 
évi 290 millió forint összeget a 
2017-2020. évekre vonatkozóan 
évi 220.715.546,- Ft összegű 
előzetes kötelezettségvállalással 
megemeli. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

220/2016. (XII. 15.) 
 
 

úgy határozott, hogy az 
Önkormányzat folyamatos 
feladatellátásának biztosítása 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  
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érdekében a 2017. évi költségvetés 
jóváhagyását megelőzően kiírásra 
kerülő közbeszerzési eljárások 
fedezetére a KözPont Újbudai 
Kulturális, Pedagógiai és Média 
Kft. nyomdai szolgáltatások 
beszerzésére bruttó 43000 E Ft 
összeget előzetes 
kötelezettségvállalással biztosít  a 
2017. évi költségvetés terhére. 

222/2016. (XII. 15.) 
 
 
 
  

úgy határozott, hogy a Budapest 
Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzata és a Szent Kristóf 
Szakrendelő Nonprofit Kft. között 
2014. július 16. napján létre jött 
üzemeltetési szerződés 1. számú 
mellékletéből az alábbi ingatlant 
törli: 
 
1119 Budapest, Fejér Lipót u. 59. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert az 
üzemeltetési szerződés 
módosításának aláírására. 

Az üzemeltetési szerződés 
módosításra került, amit a Szent 
Kristóf Szakrendelő Nonprofit 
Kft. aláírt, Önkormányzatunk 
részéről jelenleg folyamatban van 
az aláírás. 

223/2016. (XII. 15.) b) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy Fővárosi 
Önkormányzat által kiírt 
„Városrehabilitáció keretében 
megvalósuló közterületek komplex 
megújítása” című pályázaton a 
„Gazdagréti tér megújítása” tárgyú 
fejlesztéshez szükséges 82 millió 
forint önrészt nyertesség esetén a 
2017. évi költségvetés terhére 
biztosítja. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

228/2016. (XII. 15.)  
 
 

úgy határozott, hogy visszavonja 
az Újbuda GAMESZ jogköréből a 
Dél-Budai Tankerületi Központtal 

Az Alapító Okirat és a módosító 
okirat aláírása megtörtént. 
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a köznevelési intézmények állami 
működtetésbe vételével összefüggő 
átadás-átvételről szóló 
megállapodással érintett 
köznevelési intézmények 
vagyonkezelési jogát – kivéve a 
konyhák és a szolgálati lakások 
területét – 2017. január 1-től és 
jóváhagyja az Újbuda GAMESZ 
módosított alapító okiratát és a 
módosító okiratát a határozat – 
módosított –  melléklete szerint. 

229/2016. (XII. 15.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy megbízza a 
határozat 1. mellékletében felsorolt 
köznevelési intézmények igazgatóit 
a határozat 2. számú mellékletében 
leírt feladatokkal 2017. január 1-
jétől 2017. december 31-ig. 

A megbízási díjak fedezetét, 
15.650.000.- forintot az 
Önkormányzat 2017. évi 
költségvetésében  biztosítja. 

Felkéri a Polgármestert a 
megbízási szerződések 
elkészíttetésére és aláírására, 
valamint, hogy döntsön a 
megbízási díj feladatarányos 
felosztásáról és intézkedjen a 
megbízással kapcsolatos feladatok 
végrehajtásáról. 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  

229/2016. (XII. 15.) b) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy 2017. január 
1-től a Szentimrevárosi Óvodától 1 
pedagógus álláshely elvonásra 
kerül és a Lágymányosi Óvoda 
számára l gyógytestnevelő 
álláshelyet biztosít. 
Az álláshely betöltéséhez 
szükséges fedezetet az 

A 2017. évi költségvetésben 
tervezésre került.  
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Önkormányzat a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat 
végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

229/2016. (XII. 15.) c) 
 
  
 

úgy határozott, hogy 2017. január 
1-től az Egyesített Bölcsődei 
Intézmények részére 4 
álláshelyszám-emelést biztosít. 
Az álláshelyek betöltéséhez 
szükséges fedezetet az 
Önkormányzat a 2017. évi 
költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat 
végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

A 2017. évi költségvetési 
rendeletben a szükséges pénzügyi 
fedezet tervezésre került. 

229/2016. (XII. 15.) d) 
 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai 
Szociális Szolgálat részére 2016. 
december 16. hatállyal 15,5 
álláshelyszám-emelést, 2017. 
január 1. hatállyal pedig további 1 
álláshelyszám-emelést  biztosít. 
Az álláshelyek betöltésének 
fedezetét az Önkormányzat a 2017. 
évi költségvetésében a szükséges 
mértékben biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat 
végrehajtásával összefüggő 
intézkedések megtételére. 

A 2017. évi költségvetési 
rendeletben a szükséges pénzügyi 
fedezet tervezésre került. 

230/2016. (XII. 15.) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy 2017. január 
1-től az Újbuda GAMESZ 
álláshelyeinek számát 222,5 
darabbal csökkenti és 79,5 
darabban állapítja meg. 

Felkéri a Polgármestert a feladat 
végrehajtásával kapcsolatos 
intézkedések megtételére. 

A álláshelyek csökkentése 
megtörtént. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete           
                

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

231/2016. (XII. 15.) 
 
 

úgy határozott, hogy 1. az 
Önkormányzat irányítása alá 
tartozó költségvetési szervek 
vezetőit felhatalmazza, hogy a 
vezetésük alá tartozó költségvetési 
szervet megillető bevételeket 
beszedjék és az előző évi működési 
kiadási előirányzatokon belül a 
kiadásokat arányosan teljesítsék az 
Önkormányzat  2017. évi 
költségvetésének elfogadásáig; 
2. az irányítása alá tartozó szociális 
és gyermekjóléti intézményekben a 
2016. évi költségvetés alapján 
határozott időre megállapított 
pótlékok fedezetét 2017. január 
hónapra is biztosítja. 

A 2017. évi költségvetés 
elfogadásáig az  átmeneti 
gazdálkodás a határozatban 
szabályozott módon történt.  

237/2016. (XII. 15.) 
 
 

úgy határozott, hogy Czidráné 
Bodza Klárának az előadóművészi 
és pedagógiai pályán elért 
teljesítményéért, továbbá a Magyar 
Népi Énekiskola könyvsorozatáért 
„Pro Cultura Újbuda” kitüntetést 
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került a 
Képviselő-testület 2017. január 
26-i ülésén. 

 

21/2017. (I. 26.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest 
XI., Fehérvári út 159. szám alatti 
3170/49 hrsz.-ú ingatlanra 2016. 
november 28-án megkötött 
Ingatlan adásvételi szerződés – 
amely Budapest Főváros 
Önkormányzata mint tulajdonos 
képviseletében szerződés aláírására 
és vételár átvételére is kiterjedő 
hatályú meghatalmazással eljáró 
Budapest Főváros  Vagyonkezelő 
Központ Zrt. eladó, valamint az 
FVPROJECT 159 Kft. vevő között 
nettó 686.200.000,- Ft vételáron 

Az elővásárlási jognyilatkozat 
kiadásra került.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete           
                

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

került megkötésre – tekintetében 
Budapest Főváros XI. Kerület 
Újbuda Önkormányzata nem kíván 
élni elővásárlási jogával. Felkéri a 
Polgármestert a jognyilatkozat 
megtételére. 

22/2017. (I. 26.) 
 
 
 

úgy határozott, hogy felhatalmazza 
a Polgármestert a Nemzet- 
gazdasági Minisztériummal 
megkötésre kerülő, 1 db 
villámtöltő berendezés 
beszerzésére, telepítésére és 
üzembe helyezésére vonatkozó, a 
határozat melléklete szerinti 
Támogatási Szerződés aláírására, 
valamint a szerződésben 
kötelezően meghatározott öt éves 
fenntartási időszakban az 
elektromos töltő fenntartására, 
üzemeltetésre évente bruttó 5 
millió forintot biztosít a 2017-
2021. évek költségvetésében. 

A villámtöltő berendezés 
üzemeltetésére a 2017. évi 
költségvetés fedezetet biztosít.  
A Nemzetgazdasági 
Minisztériummal a Támogatási 
szerződés megkötésre került. 

  
 
 
 
 
 


