
 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 

Nyilvános ülési határozatok 

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

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Önkormányzata tulajdonában lévő   
Budapest, Csiki-hegyek utca 13-15.    
szám alatti 1782/21 hrsz.-ú    
iskolaépületben elhelyezkedő volt   
stúdió helyiség vonatkozásában   
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Gazdasági Műszaki   
Ellátó Szolgálat (GAMESZ)   
vagyonkezelői jogát 2017.   
szeptember 30. napjával megszünteti. 

Az épületrész átadás-átvételi   
jegyzőkönyv alapján  
Önkormányzatunk birtokába  
került.  

164/2017. (IX. 21.)  
 
 

úgy határozott, hogy 20 igen     
szavazattal, ellenszavazat és   
tartózkodás nélkül úgy határozott,    
hogy a 2017/2018. tanévre 10 havi      
időtartamra Újbuda Önkormányzata   
Papp László Sportolói Ösztöndíjat    
adományoz az alábbi pályázók    
részére:  
Bontovics Balázs gyorskorcsolya   
40.000 
Borojov Alexander műkorcsolya 
40.000 
Bragmayer Zsanett  triatlon 40.000 
Flachner Zoé baseball 30.000 
Fóti Adorján párbajtőrvívás  20.000 
Halmosi Annakosárlabda 30.000 
Harasztovich Fanni  asztalitenisz 
40.000 
Jánosi Lilla Zsuzsanna atlétika 50.000 
Katona Bence   kosárlabda   40.000 
Kovács Boldizsár  kosárlabda 
50.000 
Mikolics Mihály Péter kenu 40.000 
Novák Dorottya Akr . Rock n’roll      
50.000 
Ónody Zsófia szinkronúszás   40.000 
Paufler Beáta    kajak-kenu    30.000 
Siklós Olivér kosárlabda 30.000 

A Papp László sportolói    
ösztöndíjak ünnepélyes  
keretek között - Halmosi    
Anna kosárlabdázó  
kivételével - átadásra   
kerültek. 
A Halmosi Anna sérülése    
miatt helyére jelölt sportoló    
személyéről a következő   
testületi ülésen született   
döntés. 
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Szenes Boglárka Edit aerobik    
40.000 
Szűcs Bálint  labdarúgás 30.000 
Tóth Dorina    kosárlabda 30.000 
Tóth Orsolya kosárlabda 40.000 
Záhonyi Petra   kardvívás      40.000 

182/2017. (X. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Napközi     
Bisztró Kft. részére a Budapest XI.      
kerület, Október huszonharmadika   
utca 33. szám előtti közterület 31 m2       
nagyságú részének vendéglátóipari   
teraszként való használatához a 2017.     
november 1. és 2020. október 31.      
közötti időszakban 2.790.000,- Ft/év    
közterület-használati díj negyedéves   
részletekben történő megfizetésével   
hozzájárul. 
A közterület-használat díja a    
közterületek használatáról és   
rendjéről szóló, mindenkor hatályos    
önkormányzati rendeletben  
meghatározott díjtételnek  
megfelelően változni fog. 
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező   
kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

A közterület-használati  
szerződés Önkormányzatunk  
által még nem került aláírásra. 

Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda 
Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
204/2017. (XI. 23.) 

határozata a 
„Köznevelési 

Koncepció 2015” 
módosításáról 

 
 

úgy határozott, hogy elfogadja a     
„Köznevelési Koncepció 2015”   
tapasztalatairól szóló tájékoztatást,   
valamint a határozat melléklete    
szerint módosítja a koncepciót. 

A Koncepció módosítása,   
egységes szerkezetbe történő   
foglalása folyamatban van. 
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208/2017. (XI. 23.) 
 
 

úgy határozott, hogy   
a) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el a (4042/112),     
(4042/113), (4042/136), (4042/141)   
hrsz.-ú közterületeket Vízpart körútra. 
b) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el a 4042/117 és      
4042/129 hrsz.-ú magánutakat Garda    
utcára. 
c) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el a 4042/131 hrsz.-ú      
magánutat Gyöngyvessző utcára. d)    
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,    
hogy nevezze el a 4042/115 hrsz.-ú      
magánutat Lizinka utcára. e)    
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,    
hogy nevezze el a 4042/138 hrsz.-ú      
magánutat Ezüsthárs utcára. f)    
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,    
hogy nevezze el a 4042/147 hrsz.-ú      
magánutat Jegenyenyár utcára. g)    
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,    
hogy nevezze el a 4042/145 hrsz.-ú      
magánutat Sárkányhajó utcára. h)    
javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,    
hogy nevezze el a 4042/123 és      
4042/127 hrsz.-ú magánutakat   
Napkelte utcára.  
i) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el a (4042/152) hrsz.-ú      
közterületet Öböl utcára. 

A határozatokat megküldtük   
Budapest Főváros  
Önkormányzatának. 

213/2017. (XI. 23.)  
 
 

úgy határozott, hogy a 2017. évi      
költségvetésről szóló 2/2017. (I. 27.)     
XI.ÖK rendelet 7. § (3) bekezdése      
alapján a pályázati céltartalék nyújt     
fedezetet a Fenntartható Energia- és     
Klímaakcióterv (SECAP)  
elkészítésére és a SECAP    
elkészítésével a RESPONSUM Kft.-t    
bízza meg bruttó 18.796.000,- Ft     
vállalkozási díjért 2019. március 31-i     
teljesítési határidőre. 

A vállalkozási szerződés   
egyeztetése és aláírása   
folyamatban van.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

Zárt ülési határozatok 

174/2017. (IX. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Ránki Dezső és      
Klukon Edit művészházaspár részére    
Újbuda díszpolgára címet adományoz    
megosztva, a több évtizedes magas     
színvonalú, a magyar és egyetemes     
zenei kultúra közvetítése terén    
végzett tevékenységük  
elismeréseként. 

A kitüntetés átadásra került a     
Kerület Napja rendezvényen. 

174/2017. (IX. 21.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Sándor György     
humorista részére Újbuda díszpolgára    
címet adományoz a humor és a szatíra       
műfajában kialakított egyéni   
stílusteremtő, több évtizedes   
tevékenységének elismeréseként. 

A kitüntetés átadásra került a     
Kerület Napja rendezvényen. 

174/2017. (IX. 21.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy Szécsényiné dr.     
Fekete Iréne nevelőedző részére a     
testnevelés, a ritmikus gimnasztika és     
a tánc szolgálatában végzett    
kiemelkedő tanári, edzői, szakvezetői    
munkájának elismeréseként „Újbuda   
sportjáért” életmű díjat adományoz. 

A kitüntetés átadásra került a     
Kerület Napja rendezvényen. 

193/2017. (X. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Jánosné    
Szedlacsek Éva, a Gazdagréti Óvoda     
óvodavezetője részére a gyermekek    
érdekeit mindenkor szem előtt tartó,     
kiegyensúlyozott és elkötelezett   
intézményvezetői munkája  
elismeréseként „Újbuda kiváló   
intézményvezetője” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

193/2017. (X. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Kerekes János, a      
Lágymányosi Bárdos Lajos Két    
Tanítási Nyelvű Általános Iskola    
igazgatója részére az intézmény    
szakmai színvonalának emeléséért,   
folyamatos fejlesztéséért  
intézményvezetői munkája  
elismeréseként „Újbuda kiváló   

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 
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intézményvezetője” elismerő címet   
adományoz. 

194/2017. (X. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Kiss Györgyi, az      
Egyesített Bölcsődei Intézmények   
Napsugár bölcsőde  
tagbölcsőde-vezetője részére a   
gyermekek harmonikus  
személyiségfejlődésének előtérbe  
állításáért, a családok igényeire épülő     
gyermekellátásban végzett magas   
színvonalú szakmai munkája   
elismeréseként „Újbuda  
szolgálatáért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

194/2017. (X. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Cseriné     
Demény Annamária, az Újbudai    
Idősek Háza intézményvezetője   
részére az időskorú ellátottak fizikális     
és mentális gondozásáért, az idős     
emberek életminőségének javításáért,   
munkája elismeréseként „Újbuda   
szolgálatáért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

195/2017. (X. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Unger Katalin,     
az Egyesített Bölcsődei Intézmények    
intézményvezetője részére a   
gyermekek harmonikus  
személyiségfejlődésének előtérbe  
állításáért, a családok igényeire épülő     
gyermekellátásban végzett magas   
színvonalú vezetői munkája   
elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
2megtörtént. 

195/2017. (X. 19.) b) 
 
 
 

úgy határozott, hogy Nádasvölgyi    
Ibolya, a Bethlen Gábor Általános     
Iskola és Gimnázium tanítója részére     
a Montessori módszer bevezetésében    
végzett munkájáért, a   
környezetvédelem iránti  

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 
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elkötelezettsége elismeréseként  
„Újbuda gyermekeiért” elismerő   
címet adományoz. 

195/2017. (X. 19.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy Bodzánné Tóth     
Csilla, a Dél-Kelenföldi Óvoda    
dajkája részére a gyermekek    
személyiségére odafigyelő  
differenciált bánásmód  
alkalmazásáért, pontos munkavégzése   
elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

195/2017. (X. 19.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy Mátay Györgyi,     
a Domokos Pál Péter Általános Iskola      
magyar nyelv és irodalom szakos     
tanára részére a kiemelkedő és     
példamutató pedagógiai munkája   
elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

195/2017. (X. 19.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy Laczkóné    
Hercegi Katalin, a Gazdagréti Óvoda     
óvodapedagógusa részére a   
kiemelkedő pedagógusi  
elhivatottságáért, a gyermekekért és    
családokért végzett magas színvonalú    
munkája elismeréseként „Újbuda   
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

195/2017. (X. 19.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy Árvai Ildikó, a      
Gazdagrét-Törökugrató Általános  
Iskola tanítója részére a több mint 30       
éves kimagasló nevelő-oktató   
munkájáért, szakmai igényességéért,   
a gyermekek feltétel nélküli szeretete     
elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 
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195/2017. (X. 19.) g) 
 
 

úgy határozott, hogy Kriskó Erika, a      
Szentimrevárosi Óvoda óvodatitkára   
részére feladatainak naprakész,   
kimagasló szakmai hozzáértéssel való    
ellátásának elismeréseként „Újbuda   
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

195/2017. (X. 19.) h) 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Lendvayné     
Havasi Henriette, az Újbudai Teleki     
Blanka Általános Iskola tanítója    
részére kiemelkedő tanítói   
munkájáért, a gyermekek folyamatos    
szakmai megújulással való nevelése    
elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

196/2017. (X. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Tóth Rozália, a      
Bethlen Gábor Általános Iskola és     
Gimnázium tanító-tanára részére a    
több évtizedes, élményközpontú   
pedagógiai munkássága  
elismeréseként „Újbuda  
mesterpedagógusa” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

196/2017. (X. 19.) b) 
 
 
 

úgy határozott, hogy Salamon    
Péterné, az Újbudai Petőfi Sándor     
Általános Iskola tanítója részére    
példamutató tanítói,  
intézményvezető-helyettesi 
munkájáért, a tehetséggondozás és    
versenyeztetés területén elért   
kimagasló eredmények elérése   
elismeréseként „Újbuda  
mesterpedagógusa” elismerő címet   
adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 

196/2017. (X. 19.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy Kállay Gábor, a      
Weiner Leó Zeneiskola AMI és     
Zeneművészeti Szakgimnázium  
ének/blockflöte művész tanár részére    
az intézményi munkán túlmutató    

Az elismerő cím átadása    
megtörtént. 
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szakmai programok kidolgozásáért,   
pedagógiai, zeneszerzői  
alkotómunkája elismeréseként  
„Újbuda mesterpedagógusa” elismerő   
címet adományoz. 

197/2017. (X. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Semsei Rudolf     
vállalkozó részére kerületünkben   
folytatott magas színvonalú   
gasztronómiai és vendéglátóipari   
tevékenységéért „Újbuda kiváló   
vállalkozója, kiváló iparosa” elismerő    
címet adományoz. 

A Kerület Napján átadásra    
került az elismerő cím.  

197/2017. (X. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Bartos Gábor     
András vállalkozó részére   
kerületünkben folytatott magas   
színvonalú kisipari és szolgáltatási    
tevékenységéért „Újbuda kiváló   
vállalkozója, kiváló iparosa” elismerő    
címet adományoz. 

A Kerület Napján átadásra    
került az elismerő cím. 

198/2017. (X. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Bukarest utca 3. III. 4. szám (hrsz:       
4367/2/A/26) alatti lakást a bérlő     
részére az elkészült értékbecslés, a     
benyújtott számlák, illetve a    
360/2013. (XI. 20.) SZEB    
határozatban rögzített elvégzett   
felújítási munkák számlákkal igazolt    
ellenérték még be nem számított     
összegének figyelembevételével  
23.500.098.- Ft vételáron értékesíti.    
Az adásvételi szerződés   
megkötésekor a vételár egy    
összegben esedékes. 
Felhatalmazza Polgármestert az   
adásvételi szerződés aláírására. 

Az adásvételi szerződés   
megkötésre került. A bérlő a     
szerződést aláírta, a vételár    
befizetése megtörtént. 

 


