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Nyilvános ülési határozatok 

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. 

155/2017. (IX. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Önkormányzata és a Szent Kristóf     
Szakrendelő Nonprofit Kft. között    
2014. július 16. napján létrejött     
üzemeltetési szerződés 1. számú    
mellékletét 2017. október 1. napjától     
az alábbi ingatlannal egészíti ki: 
Budapest XI. ker., Csikihegyek utca     
13-15. szám alatti 1782/21 hrsz.-ú     
iskolaépületben elhelyezkedő 347 m2    
alapterületű volt stúdió helyiség 337     
m2 nagyságú része. 
A kiegészítés az üzemeltetési    
szerződés egyéb feltételeit nem érinti.  
Felhatalmazza a Polgármestert az    
üzemeltetési szerződés  
módosításának, kiegészítésének  
aláírására. 

Az üzemeltetési szerződés   
kiegészítése aláírásra került.  

157/2017. (IX. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Barackfa utca      
2. szám alatti 2260/4 hrsz.-ú     
ingatlannal határos (2338/4) hrsz.-ú    

A szerződés aláírás alatt áll. 
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közterület 145 m2 nagyságú részének,     
és a (2239) hrsz.-ú közterület 48 m2       
nagyságú részének kertszerű   
használatához a 2017. szeptember 1.     
és 2022. szeptember 1. közötti     
időszakban, a Gazdasági Bizottság    
javaslata alapján 0 Ft/év    
közterület-használati díj  
megfizetésével hozzájárul azzal a    
feltétellel, hogy amennyiben ezen    
időszakban a közterület rendezésére    
sor kerül, azt tűrni köteles. 
A közterület-használat díja a KSH     
által közzétett éves inflációs ráta     
mértékének megfelelően évente   
emelkedni fog.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

163/2017. (IX. 21.) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy csatlakozik a     
hátrányos szociális helyzetű   
felsőoktatási hallgatók, illetőleg   
felsőoktatási tanulmányokat kezdő   
fiatalok támogatására létrehozott   
Bursa Hungarica Felsőoktatási   
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
2018. évi fordulójához a határozat     
melléklete szerinti csatlakozási   
nyilatkozat aláírásával. 
Az Önkormányzat a 2018. évi     
költségvetésében 7.250.000 forintot   
különít el a Bursa Hungarica     
ösztöndíjra. 

A csatlakozási nyilatkozat   
aláírása Önkormányzatunk  
részéről megtörtént és   
határidőben beküldésre  
került. A pályázat kiírása    
megtörtént.  
 

165/2017. (IX. 21.)  
 
 

úgy határozott, hogy 5.000.000,- Ft     
támogatást nyújt a Magyar Festészet     
Napja Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – a Magyar    
Festészet Napja szervezéséhez és az     
alapítvány működési és fejlesztési    
céljaira. 

A támogatási szerződés   
megkötésre, a támogatási   
összeg átutalásra került. A    
rendezvény sikeresen  
lezajlott. 
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Az 5.000.000,- Ft-ot   
átcsoportosítással biztosítja a 2017.    
évi költségvetés 3.22. Kulturális    
feladatok sorról a 8.1.7. Támogatások     
céltartaléka soron.  

168/2017. (IX. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Hőnyi    
Gyulának, a KözPont Újbudai    
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.     
ügyvezetőjének munkaviszonyát  
közös megegyezéssel 2017.   
szeptember 30. nappal megszünteti. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Hőnyi Gyula cégvezetői   
jogviszonya közös  
megegyezéssel megszűnt.  
Hőnyi Gyula a Pont Magazin     
főszerkesztőjeként dolgozik  
tovább a KözPont Újbudai    
Kulturális, Pedagógiai és   
Média Kft.-nél. 
 

168/2017. (IX. 21.) b) 
 
 
 

úgy határozott, hogy munkaszerződés    
keretén belül 2017. október 1.     
napjától 2022. december 31. napjáig     
Antal Nikolettet bízza meg az     
KözPont Újbudai Kulturális,   
Pedagógiai és Média Kft. ügyvezetői     
feladatainak ellátásával. Az   
ügyvezető alapbérét bruttó 840.000,–    
Ft/hó összegben állapítja meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
munkaviszonnyal kapcsolatosan  
szükséges intézkedéseket tegye meg,    
valamint gondoskodjon a változásnak    
a Kft. alapító okiratán történő     
átvezetéséről, és a módosított alapító     
okiratnak a Fővárosi Törvényszékhez,    
mint Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

Antal Nikolett cégvezetői   
munkaszerződése elkészült,  
illetve a Kft. módosító alapító     
okirata a Fővárosi   
Törvényszékhez mint  
Cégbírósághoz benyújtásra  
került. 

186/2017. (X. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy a JAG A      
TEHETSÉGEKÉRT Alapítvány  
részére 300.000 Ft támogatást nyújt     
az VII. MEB-33 kosárlabda Tornán     
való fiú kosárlabda csapat    
részvételéhez, utófinanszírozással a   
2017. évi költségvetés 1.8.1.7.    
Támogatások céltartaléka sor terhére. 

A feladatok végrehajtása   
pénzügyi átcsoportosítás  
miatt még folyamatban van. 
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Zárt ülési határozatok 

171/2017. (IX. 21.)  
 
 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó     
utca 7.) intézményvezetője, dr.    
Cseriné Demény Annamária   
kérelmének helyt ad és 
- határozatlan idejű közalkalmazotti    
jogviszonyát 2018. június 30.    
hatállyal felmentéssel megszünteti, 
- felmentési idejét 2017. november     
1-jétől nyolc hónapban állapítja meg, 
- a munkavégzés alól 2018. január      
1-jétől 2018. június 30-ig mentesíti, 
- a magasabb vezetői megbízását     
2018. január 1. hatállyal visszavonja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
fentiekből eredő feladatokkal   
összefüggő intézkedéseket tegye meg. 

A feladatok végrehajtása   
folyamatban van, az   
intézményvezető értesítése  
megtörtént. 
 

172/2017. (IX. 21.)  
 
 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó     
utca 7.) intézményvezetői (magasabb    
vezető) álláshelyére pályázatot ír ki a      
határozat melléklete szerinti   
tartalommal. 
Felkéri a Polgármestert a pályázati     
felhívás közzétételével és a pályázati     
eljárás lefolytatásával összefüggő   
intézkedések megtételére, továbbá a    
pályázatot véleményező eseti   
bizottság tagjainak kijelölésére. 

Az intézményvezetői  
álláshely pályázati kiírása   
megtörtént, a pályázati eljárás    
lefolytatása folyamatban van.   
A pályázatot véleményező   
eseti bizottság tagjainak a    
kijelölése megtörtént.  

176/2017. (IX. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Gutoriné Vasas     
Ildikó részére, aki az Újbudai     
Szociális Szolgálatnál a házi    
segítségnyújtás munkacsoport  
vezetőjeként aktívan vette ki részét a      
kerületi idősgondozásból,  
tevékenysége elismeréseként „Újbuda   
időseiért” címet adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

176/2017. (IX. 21.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Kassai Mihály     
Jánosné részére, aki az Újbuda 60+      
Program leglelkesebb és legrégebbi    
szomszédsági önkéntese, elhivatott,   
lelkiismeretes munkája  
elismeréseként „Újbuda időseiért”   
címet adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

178/2017. (IX. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
kerület, Budafoki út 5. sz. alatti      
ingatlanon, az épület homlokzatán    
elhelyezett klíma kültéri egység    
ügyében hozott, XVIII-318-2/2017.   
számon kiadott határozatra benyújtott    
fellebbezést elutasítja és az ügyben     
hozott határozatot helyben hagyja. 

A Főépítészi Iroda II. fokú     
közigazgatási határozatot  
hozott, melyet az ügyfélnek    
megküldött.  

 


