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Nyilvános ülési határozatok 

6/2017. (I. 26.) 
 
 

úgy határozott, hogy a kerületi     
intézmények folyamatos  
működésének biztosítása érdekében   
közbeszerzési eljárások kiírásához   
szükséges fedezetet a higiéniai    
termékek, a földgáz és a     
villamosenergia beszerzés esetében a    
2018. évi költségvetésében biztosítja    
az alábbiak szerint: 
 
Előzetes kötelezettség-         Bruttó E Ft 
vállalás  tárgya 
  
Higiéniai termékek          30 000 
Földgáz                      38 000 
Villamos energia          44 000 
Összesen:                    112 000 

2018. évi költségvetésben   
tervezésre került. 

59/2017. (IV. 27.) 
 
 

úgy határozott, hogy   
a) a Gazdagréti Óvoda Gazdagréti tér      
2. telephelyének épületbővítése és    
átalakítása beruházás 2018. évben    
megvalósításra kerülő feladataira 85    
000 E Ft fedezetet biztosít a 2018. évi        
költségvetésében, 
b) a parkfenntartási munkák    
folyamatos elvégzése érdekében, a 4     
évre kiírandó keret közbeszerzési    
eljárás lefolytatásának fedezetére   
előzetes kötelezettséget vállal 
- 2018. évre  1 305 000 E Ft, 
- 2019. évre  1 350 000 E Ft, 
- 2020. évre  1 350 000 E Ft, 
- 2021. évre     650 000 E Ft 
összegben, mely összegeket a    
tárgyévi költségvetéseiben biztosítja. 

A 2018. évi fedezet a     
költségvetésben tervezésre  
került. 

130/2017. (VI. 22.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a gyermekek     
átmeneti otthona és a családok     
átmeneti otthona feladatok ellátására  

A 2018. évi fedezet a     
költségvetésben tervezésre  
került. 
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a 2018. évi költségvetésben 38 900      
ezer Ft, 
a 2019. évi költségvetésben 40 400      
ezer Ft, 
a 2020. évi költségvetésben 41 900      
ezer Ft, 
a 2021. évi költségvetésben 43 400      
ezer Ft, 
a 2022. évi költségvetésben pedig 44      
900 ezer Ft 
összegben fedezetet biztosít. 

154/2017. (IX. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat folyamatos  
feladatellátásának biztosítása  
érdekében - a 2018. évi költségvetés      
jóváhagyását megelőzően - az    
önkormányzati tulajdonú lakások,   
helyiségek karbantartása, felújítása   
feladatokra kiírásra kerülő   
közbeszerzési eljárás fedezetére 130    
000 E Ft összegben előzetes     
kötelezettséget vállal a 2018. évi     
költségvetés terhére. 

2018. évi költségvetésben az    
összeg tervezésre került.  

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. 

2018. évi költségvetésben   
tervezésre került.  

187/2017. (X. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a) a Katolikus      
Karitász - Caritas Hungarica,  

Valamennyi ellátási  
szerződés aláírására sor   
került.  
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b) a Magyar Máltai Szeretetszolgálat     
Egyesület,  
c) a Kürti Erzsébet Önsegítő     
Egyesület,  
d) a Szellemi Sérült Testvéreinkért     
Alapítvány és  
e) az Értelmi Fogyatékosok    
Fejlődését Szolgáló Magyar Down    
Alapítvány 
szervezetekkel az előterjesztés   
szerinti feladatokra 2018. január    
1-jétől 2022. december 31-ig ellátási     
szerződést köt. 
Felkéri a Polgármestert az ellátási     
szerződések aláírására. 

187/2017. (X. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy az ellátási     
szerződés útján ellátott szociális    
feladatok ellátására  
- a 2018. évi költségvetésben 42 302       
ezer Ft, 
- a 2019. évi költségvetésben 43 994       
ezer Ft,  
- a 2020. évi költségvetésben 45 753       
ezer Ft, 
- a 2021. évi költségvetésben 47 583       
ezer Ft és 
- a 2022. évi költségvetésben 49 487        

ezer Ft  
összegben fedezetet biztosít. 

Az előirányzat a 2018. évi     
költségvetésben 
rendelkezésre áll. 

206/2017. (XI. 23.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy 2018. január     
1-től a Dél-Kelenföldi Óvoda    
vonatkozásában 1 fő szurdopedagógia    
szakos gyógypedagógusi és a    
Szentimrevárosi Óvoda  
vonatkozásában 1 fő oligofrén szakos     
gyógypedagógusi státuszbővítést  
engedélyez a sajátos nevelési igényű     
gyermekeinek szakszerű ellátásához,   
valamint az Albertfalvai Óvoda és a      
Kelenvölgy - Őrmezei Óvoda    
vonatkozásában 1-1 gyógypedagógiai   

A szükséges fedezetet a 2018.     
évi költségvetésben  
biztosított. 
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asszisztensi státuszbővítést  
engedélyez. 
A státuszok betöltéséhez szükséges    
anyagi fedezetet az Önkormányzat    
2018. évi költségvetésében a    
gazdálkodási céltartalék sor terhére    
biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

206/2017. (XI. 23.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy 2018. január     
1-től az Egyesített Bölcsődei    
Intézmények részére 1   
álláshelyszám-emelést biztosít. 
Az álláshely betöltéséhez szükséges    
fedezetet az Önkormányzat 2018. évi     
költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat     
végrehajtásával kapcsolatos  
intézkedések megtételére. 

Az álláshely biztosításra   
került, a szükséges fedezetet    
a 2018. évi költségvetésben    
rendelkezésre áll.  
 

206/2017. (XI. 23.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy 2018. január     
1-től az Újbudai Idősek Háza részére      
1 álláshelyszám-emelést biztosít. 
Az álláshelyek betöltéséhez   
szükséges fedezetet az Önkormányzat    
2018. évi költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat     
végrehajtásával kapcsolatos  
intézkedések megtételére. 

Az álláshely biztosításra   
került, a szükséges fedezetet    
a 2018. évi költségvetésben    
rendelkezésre áll.  

206/2017. (XI. 23.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy 2018. január     
1-től az Újbudai Humán Szolgáltató     
Központ részére 2   
álláshelyszám-emelést biztosít. 
Az álláshelyek betöltéséhez   
szükséges fedezetet az Önkormányzat    
2018. évi költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat     
végrehajtásával kapcsolatos  
intézkedések megtételére. 

Az álláshelyek biztosításra   
kerültek, a szükséges   
fedezetet a 2018. évi    
költségvetésben 
rendelkezésre áll.  
 

206/2017. (XI. 23.) e) 
 

úgy határozott, hogy 2018. január     
1-től az Újbudai Szociális Szolgálat     

Az álláshelyek elvonására sor    
került. 
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 engedélyezett létszámából 11,5   
álláshelyet elvon. 
Felkéri a Polgármestert a feladat     
végrehajtásával összefüggő  
intézkedések megtételére. 

225/2017. (XII. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy 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 2018. évi   
költségvetésének elfogadásáig. 

A 2018. évi költségvetés    
elfogadásáig az  
önkormányzat irányítása alá   
tartozó költségvetési szervek   
teljesítették a határozatban   
foglaltakat. 

225/2017. (XII. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy az irányítása alá      
tartozó szociális és gyermekjóléti    
intézményekben a 2017. évi    
költségvetés alapján határozott időre    
megállapított pótlékok fedezetét   
2018. január hónapra is biztosítja. 

A pótlékok fedezete   
biztosításra került. 
 

227/2017. (XII. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy elfogadja a     
Magyar Zarándokút Önkormányzati   
Társulás módosított társulási   
megállapodását a határozat melléklete    
szerint.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
módosítással egységes szerkezetbe   
foglalt társulási megállapodás   
aláírására. 

Az egységes szerkezetbe   
foglalt társulási megállapodás   
aláírásra előkészítése  
folyamatban van. 

235/2017. (XII. 19.)  
 

úgy határozott, hogy a Budapest     
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata tulajdonában álló   
vagyonnal való rendelkezés   
szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.)     
XI.ÖK rendelet 2. § (6) bekezdése      
alapján az Önkormányzat tulajdonát    

A telekalakításról és   
tulajdonjog átruházásáról  
(cseréről) rendelkező  
megállapodás aláírásra került.   
A cserejogügylet  
jóváhagyásához Budapest  
Főváros Kormányhivatala  
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képező Budapest XI. kerület    
(4042/112), (4042/113) és a (4044/2)     
hrsz.-ú kivett közterületek   
telekalakításba bevont 4.718 m2    
nagyságú részét a 30/2016. (XII.19.)     
XI.ÖK rendelettel elfogadott Kerületi    
Építési Szabályzattal összhangban   
forgalomképes vagyonná minősíti át.    
Az átminősítéssel érintett   
ingatlanrészek forgalomképes üzleti   
vagyoni körbe történő átsorolásával    
építési telekké alakul 
- a (4044/2) hrsz.-ú ingatlanból 802      
m2, 
- a (4042/112) hrsz.-ú ingatlanból 188      
m2, összesen 990 m2; 
Közösségi térként zöldfelületté alakul    
a (4044/2) hrsz.-ú ingatlanból 3728     
m2. 
Felkéri a Jegyzőt a forgalomképesség     
megváltozásával kapcsolatos  
intézkedések megtételére, különös   
figyelemmel az átminősítés   
vagyon-nyilvántartásban való  
átvezetésére.  

hozzájárulása volt szükséges,   
aki kérte, hogy az ingatlanok     
forgalomképességének 
megváltoztatásáról a KSZT-n   
kívül is szülessen külön    
határozati döntés. A testületi    
határozat birtokában a   
Kormányhivatal a  
cserejogügyletet jóváhagyta.  

236/2017. (XII. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy az Egészséges     
Budapest Program keretében   
Együttműködési megállapodást,  
valamint Költségviselési  
megállapodást köt a Dél-Budai    
Centrum és a Szent Imre Kórház      
fejlesztésére az Állami Egészségügyi    
Ellátó Központtal.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
megállapodások aláírására. 

A megállapodások aláírásra,   
majd a szerződéses partner    
részére átadásra kerültek. 
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8/2018. (I. 18.) XI.ÖK  
 
 

úgy határozott, hogy a Fővárosi     
Önkormányzatot és a kerületi    
önkormányzatokat osztottan  
megillető bevételek 2018. évi    
megosztásáról szóló  
rendelettervezetet elfogadásra  
javasolja. 

A testületi határozat a    
Fővárosi Önkormámyzat  
részére megküldésre került. 

Zárt ülési határozatok 

218/2017. (XI. 23.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Bényi Eszter     
textilművésznek a magyar   
textilművészet újjászületésében  
végzett kimagasló színvonalú   
munkásságáért „Pro Cultura Újbuda”    
kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés a Magyar    
Kultúra Napján átadásra   
került.  

218/2017. (XI. 23.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Stimecz András     
karvezetőnek a Gesualdo   
Kamarakórus munkájának irányítása   
során végzett kimagasló színvonalú    
zeneművészeti tevékenységéért „Pro   
Cultura Újbuda” kitüntetést   
adományoz. 

A kitüntetés a Magyar    
Kultúra Napján átadásra   
került.  

243/2017. (XII. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Magyarok     
Nagyasszonya Ferences  
Rendtartománnyal (1024 Budapest,   
Margit krt. 23.) ellátási szerződést köt      
2017. november 1. - 2018. június      
30-ig a határozatban szereplő    
személynek 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     
2017. évi költségvetés 1.03.08.    
Szociális feladatok dologi kiadásai    
terhére fedezetet biztosít 300 E Ft      
összegben. 

Az ellátási szerződés   
aláírására sor került. 
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Felhatalmazza a Polgármestert az    
ellátási szerződés előkészítésére és    
aláírására. 

 


