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Nyilvános ülési határozatok 

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.  

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. 

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    

A Megállapodás  
Önkormányzatunk részéről  
aláírásra került, a felépítmény és     
a hozzá tartozó csatornahálózat    
Megállapodásának aláírása  
folyamatban van.  
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további elemeit ingyenesen, a    
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. 

54/2016. (III. 31.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Széchenyi     
2020 Program keretében megjelent    
a „Kisgyermeket nevelő szülők    
munkavállalási aktivitásának  
növelése” című (VEKOP-6.1.1-15   
kódszámú) felhívásra a Gazdagréti    
Óvoda egyik, az 1118 Budapest,     
Gazdagréti tér 2/a. alatt lévő,     
1782/33 helyrajzi számú   
telephelyének bővítését nyújtja be    
és az önerő összegét biztosítja. 
Kötelezettséget vállal arra, hogy a     
támogatásként kapott pénzeszközt   
a fenti program megvalósítására    
fordítja, továbbá a beruházás    
befejezését követő 10 éves    

A pályázati döntésről még nem     
kaptunk értesítést. Az önerő    
összege a 2017. évi    
költségvetésben biztosítható. 
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fenntartási kötelezettségének eleget   
tesz. 
A beruházás összköltsége: bruttó    
576,9 M Ft. 
Igényelt támogatási összeg: bruttó    
400,0 M Ft. 
A támogatás kiegészítéséhez   
biztosított önerő összege: bruttó    
176,9 M Ft, melynek fedezetét a      
2017. évi költségvetésben   
biztosítja. 

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   
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. 

Továbbra sem érkezett értesítés a     
pályázat kedvező elbírálásáról. 

163/2016. (IX. 22.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest     
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata és az Újbuda    

Az üzemeltetési szerződés   
módosítása aláírásra került.  
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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    
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rendezvényekben történő  
közreműködés, 
- 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. 

221/2016. (XII. 15.)  
 
 

úgy határozott, hogy a 164/2016.     
(IX. 22.) XI.ÖK határozatát az     
alábbiak szerint módosítja, a    
határozat egyéb vonatkozású   
rendelkezéseinek érvényben tartása   
mellett: 
A Budapest XI., Ördögorom lejtő     
1421 hrsz.-ú ingatlanból az 1999.     
július 26-án kelt VIII-1221-7/1999.    
ügyiratszámú határozat alapján   
kártalanítás nélkül közterület   
bővítése céljából lejegyzett 65 m2     
nagyságú területből 60 m2    
nagyságú részt az épített környezet     
alakításáról és védelméről szóló    
1991. évi LXXVIII. törvény 27. §      
(8) bekezdés rendelkezéseinek   
figyelembevételével a 1421/1   
hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai   
részére térítés nélkül visszaad. 

A szerződés megkötéséhez   
szükséges telekalakítási eljárás   
folyamatban van. A jogerős    
telekalakítási engedély  
birtokában köthető meg a    
megállapodás.  

222/2016. (XII. 15.) 
 

úgy határozott, hogy a Budapest     
Főváros XI. Kerület Újbuda    

Az üzemeltetési szerződés   
módosítás aláírásra került.  
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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. 

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. 

Az Egyesített Bölcsődei   
Intézményekben az álláshelyek   
bővítése megtörtént. 

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. 

Az Újbudai Szociális   
Szolgálatban az álláshelyek   
bővítése megtörtént. 
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236/2016. (XII. 15.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Magyarok     
Nagyasszonya Ferences  
Rendtartománnyal (1024 Budapest,   
Margit krt. 23.) ellátási szerződést     
köt 2016. november 1. - 2017.      
augusztus 24-ig Verebi Dalma    
Boglárkának (1117 Budapest,   
Bánát utca 24. 2/4.) az Autista      
Segítő Központban (3200   
Gyöngyös, Barátok tere 2.) történő     
ellátására a szociális igazgatásról    
és szociális ellátásokról szóló    
1993. évi III. törvény 69. §-ában      
meghatározottak szerinti  
fogyatékos személyek otthona   
feladat ellátására. 
Az ellátási szerződés   
megkötéséhez a 2016. évi    
költségvetés 1.03.08. Szociális   
feladatok dologi kiadásai terhére    
fedezetet biztosít 430 E Ft     
összegben. 
Felhatalmazza a Polgármestert az    
ellátási szerződés előkészítésére és    
aláírására. 

A szervezettel az ellátási    
szerződés megkötése megtörtént.  

23/2017. (I. 26.) 
 
 

úgy határozott, hogy 100.000,- Ft     
támogatást nyújt a Van Holnap!     
Zsákos Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – „Legyen egy    
Kék Napod” című rendezvényük    
szervezéséhez. A fedezetet a 2017.     
évi költségvetés 8.1.7.   
Támogatások céltartaléka soráról   
biztosítja. 

A támogatási szerződés   
megkötésre került.  
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24/2017. (I. 26.) 
 
 

úgy határozott, hogy a    
„Csatlakoztatási konstrukció az   
önkormányzati ASP rendszer   
országos kiterjesztéséhez” című   
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú felhívásra pályázatot   
nyújt be, maximum 9 millió Ft      
pályázati támogatásra. A   
Képviselő-testület felhatalmazza a   
Polgármestert, hogy 

- a pályázati anyag    
ismeretében meghatározza a   
pályázattal igényelt támogatás   
tényleges összegét, - a pályázat     
benyújtásától – az előkészítés    
során felmerülő, arra okot adó     
lényeges indok felmerülése esetén    
– elálljon, -   
- a támogatási kérelem pozitív     
elbírálása esetén a   
kedvezményezetti 
kötelezettségeket teljesítse. 

A „Csatlakoztatási konstrukció az    
önkormányzati ASP rendszer   
országos kiterjesztéséhez” című   
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
kódszámú felhívásra a pályázati    
anyag nem került benyújtásra,    
mivel a Belügyminiszter még    
nem döntött az Önkormányzat    
interfészes csatlakozásáról. A   
miniszter engedélye „nem   
pótolható” mellékletét képezte   
volna a pályázati anyagnak.  

 

32/2017. (II. 23.) 
 
 

úgy határozott, hogy a 201/2016.     
(XI. 17.) XI.ÖK határozatát –     
melyben Pócsné Hermanics Mária    
magasabb vezetői megbízásáról   
döntött – az alábbiak szerint     
módosítja: A magasabb vezetői    
megbízás 2017. január 1-jétől    
2022. július 1-ig szól. A módosítás      
a 201/2016. (XI. 17.) XI.ÖK     
határozat egyéb rendelkezéseit nem    
érinti. 
Felkéri a Polgármestert a    
szükséges intézkedések  
megtételére. 

Az intézményvezető  
megbízásának módosítását a   
MÁK-hoz benyújtottuk.  
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33/2017. (II. 23.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Gyermekegészségügyi Központ és   
Egynapos Sebészet fejlesztésének   
előkészítése érdekében az   
egynapos sebészeti ellátás   
feladatainak biztosítására 900   
súlyszám többletkapacitás iránti   
kérelmet nyújt be a Nemzeti     
Egészségbiztosítási 
Alapkezelőhöz. Felkéri a   
Polgármestert a szükséges   
intézkedések megtételére. 

A többletkapacitás iránti kérelem    
a NEAK részére benyújtásra    
került. 

34/2017. (II. 23.) 
 
 

úgy határozott, hogy felhatalmazza    
a Polgármestert a Portfolio Real     
Estate Hungary Ingatlanfejlesztő   
Kft.-vel és a Futureal Béta     
Ingatlanforgalmazó Kft.-vel mint   
Építtetőkkel a határozat melléklete    
szerinti Együttműködési  
megállapodás aláírására, melyben   
Építtetők vállalják, hogy a    
Megállapodásban részletezett  
feltételekben foglaltak alapján   
számla ellenében Újbuda   
Önkormányzata részére bruttó   
25.400.000,- forint összeget   
átutalnak. 

Az Együttműködési  
Megállapodás a Portfolio Real    
Estate Hungary Kft. és a Futureál      
Béta Kft. által aláírva beérkezett,     
Önkormányzatunk részéről az   
aláírás folyamatban van. 

35/2017. (II. 23.) 
 
 

úgy határozott, hogy a XI. Kerület      
Újbuda Önkormányzata  
közigazgatási területén lévő fizető    
parkolási övezetben a jelenlegi 3.     
díjtételű övezet 2. díjtételű    
övezetbe átsorolását, továbbá a    
jelenlegi 4. díjtételű övezethez    
illeszkedve a jelenlegi 5. díjtételű     

A Főváros Közgyűlésnél történő    
kezdeményezéshez a Budapest   
Közút Zrt. két igazgatóságának    
írásbeli véleménye szükséges,   
melyeket a tervező a szükséges     
mellékletek becsatolásával  
megkért, de a válasz még nem      
érkezett vissza. 
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övezet 4. díjtételű övezetbe történő     
átsorolását és az Egry József utca      
további szakaszának díjfizető   
övezetbe vonását támogatja.   
Felhatalmazza a Polgármestert,   
hogy kezdeményezze a Fővárosi    
Közgyűlésnél a fizető várakozási    
övezet díjtételeinek megemelését   
és az Egry József utca további      
szakaszának díjfizető övezetbe   
vonását. 

  

 
 

 
 

 


