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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   
megtárgyalásra, majd  
jóváhagyásra került.  

14/2016. (I. 25.)  úgy határozott, hogy 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   
megtárgyalásra, majd  
jóváhagyásra került.  

103/2017. (V. 25.) 
 
 

úgy határozott, hogy felhatalmazza a     
Polgármestert a TÉR_KÖZ   
pályázaton elnyert 140.000.000 forint    
összegű támogatás lehívásához   
szükséges együttműködési  
megállapodás, valamint támogatási   
szerződés aláírására. 

Az együttműködési  
megállapodás aláírásra került.   
A támogatási szerződés   
aláírása folyamatban van.  

229/2017. (XII. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2018. január 1.      
napjától 2022. december 31. napjáig     
dr. Kóti Tamást bízza meg a Szent       
Kristóf Újbudai Szakrendelő és    
Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit   
Kft. ügyvezetői feladatainak   
munkaviszonyban történő ellátásával.   
Az ügyvezető munkabérét bruttó    
750.000,- Ft/hó összegben állapítja    
meg.  
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő átvezetéséről,    
valamint a módosított alapító    

A munkaszerződés elkészült.   
Az alapító okiraton   
átvezetésre került a megbízás    
időtartama, melyet a   
Cégbírósághoz benyújtottak. 
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okiratnak a Fővárosi Törvényszékhez,    
mint Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

13/2018. (I. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja    
Petőfi Sándor mellszobrának   
újraállítását, valamint az iskola    
fennállásának 190. évfordulója   
alkalmából egy emléktábla felállítását    
az Újbudai Petőfi Sándor Általános     
Iskola (hrsz.: 43166/1) épületén belül,     
és a megvalósításához szükséges    
312.597,- Ft kifizetését biztosítja a     
2017. évi költségvetés 4. melléklet     
20. Emléktáblák, szobrok, köztéri    
alkotások sorról. 

A mellszobor és az    
emléktábla felállításával  
kapcsolatos szerződés  
megkötésre, majd az   
alkotások március 15-e   
alkalmából felavatásra  
kerültek az Újbudai Petőfi    
Sándor Általános Iskolában.  

20/2018. (II. 15.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat kizárólagos  
tulajdonában lévő Kamara-Projekt   
Kft. (székhely: 1113 Budapest,    
Zsombolyai u. 5., cégjegyzékszám:    
0109873149, képviseli: Ihász Tibor    
ügyvezető) Felügyelőbizottságának  
tagjai közül Cseke Mátyást 2018.     
február 28. napjával visszahívja, és     
2018. március 1. napjától 2019.     
november 30. napjáig tartó időszakra     
Mészáros Ádámot felügyelőbizottsági   
tagnak megválasztja. 
Felkéri a Kamara-Projekt Kft.    
ügyvezető igazgatóját hogy a változás     
Cégnyilvántartásba történő  
bejegyeztetése érdekében a szükséges    
intézkedéseket tegye meg. 

A Testület döntéséről a    
Kamara-Projekt Kft  
ügyvezető igazgatóját  
tájékoztatta 
Önkormányzatunk. A  
felügyelőbizottsági tagcsere  
változásának kérelme a   
Cégnyilvántartásban 
benyújtásra került. A változás    
a Cégbíróság részéről   
átvezetésre került.  

20/2018. (II. 15.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy az ÖBÖL XI.      
Kft. (székhely: 1149 Budapest, Angol     
u. 38., cégjegyzékszám: 0109721145,    
képviselik: Jose Joao Magalhaes,    
Ricardo António Silva Henriques,    
André Ferrerira dos Santos Martins és      
Pedro Vasco Rocha Goncalves    

A Testület döntéséről az Öböl     
XI. Kft ügyvezető igazgatóját    
tájékoztatta 
Önkormányzatunk. A  
felügyelőbizottsági tagcsere  
változásának kérelme a   



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

ügyvezetők) Felügyelőbizottságának  
tagjai közül Cseke Mátyást 2018.     
február 28. napjával visszahívja, és     
2018. március 1. napjától 2019.     
november 30. napjáig tartó időre     
Mészáros Ádámot felügyelőbizottsági   
tagnak megválasztja. Felkéri a ÖBÖL     
XI. Kft. ügyvezető igazgatóit hogy a      
változás Cégnyilvántartásba történő   
bejegyeztetése érdekében a szükséges    
intézkedéseket tegyék meg. 

Cégnyilvántartásban 
benyújtásra került.  

21/2018. (II. 15.)  
 
 

úgy határozott, hogy 300.000,- Ft     
támogatást nyújt a Nemzeti Portrétár     
Alapítvány részére –   
előfinanszírozással –  
festményrestauráláshoz és bemutató   
óra tartásához a 2018. évi     
költségvetés 8.1.7. Támogatások   
céltartaléka soráról. 

A szerződés aláírás alatt van. 

Zárt ülési határozatok 

28/2018. (II. 15.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy főtiszteletű    
Takaró Károlynak Kelenföldön és az     
egész XI. kerületben végzett    
kiemelkedő és maradandó értékű    
lelkipásztori tevékenysége  
elismeréseként „Pro Urbe Újbuda”    
kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés március 15-e    
alkalmából átadásra került.  

28/2018. (II. 15.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Máté     
Róbertnek Újbuda hagyományainak   
ápolásáért, Albertfalva közösségéért   
végzett több évtizedes helytörténeti    
kutatómunkája elismeréseként „Pro   
Urbe Újbuda” kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés március 15-e    
alkalmából átadásra került.  

29/2018. (II. 15.) a) 
 

úgy határozott, hogy Thoma László     
vezető lelkipásztor részére a    
Gazdagréti Református  
Gyülekezetben kifejtett  
közösségteremtő tevékenysége  

A kitüntetés március 15-e    
alkalmából átadásra került.  
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elismeréseként „Pro Communitate   
Újbuda” kitüntetést adományoz. 

29/2018. (II. 15.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Sárréti    
Károlynak és Van Den Aker     
Andreasnak, a KELEN SC korábbi és      
jelenlegi elnökének elkötelezett és    
kitartó munkájukért – megosztva –     
„Pro Communitate Újbuda”   
kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés március 15-e    
alkalmából átadásra került.  

30/2018. (II. 15.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Preisinger Dorka     
jégkorongozó, utánpótlás sportoló   
részére a 2017. évi hazai és      
nemzetközi versenyeken elért   
kimagasló sportteljesítményei  
elismeréseként „Újbuda kiváló   
sportolója” elismerő címet és a díjjal      
együtt járó bruttó 207.000 Ft összegű      
pénzjutalmat adományoz. 

Az elismerő cím március 15-e     
alkalmából átadásra került.  

30/2018. (II. 15.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Csere Gáspár     
atléta, felnőtt sportoló részére a 2017.      
évi hazai és nemzetközi versenyeken     
elért kiemelkedő sportteljesítményei   
elismeréseként „Újbuda kiváló   
sportolója” elismerő címet és a díjjal      
együtt járó bruttó 207.000 Ft összegű      
pénzjutalmat adományoz. 

Az elismerő cím március 15-e     
alkalmából átadásra került.  

30/2018. (II. 15.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy Guj Attila     
nevelő edző részére a kajak-kenu     
sportág utánpótlás-nevelésben és   
versenyekre történő felkészítésben   
nyújtott kiemelkedő, magas   
színvonalú munkájának  
elismeréseként „Újbuda kiváló   
edzője” elismerő címet és a díjjal      
együtt járó bruttó 207.000 Ft összegű      
pénzjutalmat adományoz. 

Az elismerő cím március 15-e     
alkalmából átadásra került.  

30/2018. (II. 15.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy Kuttor Csaba     
felkészítő edző részére a triatlon     
sportágban nyújtott kiemelkedő,   

Az elismerő cím március 15-e     
alkalmából átadásra került.  
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magas színvonalú munkájának   
elismeréseként „Újbuda kiváló   
edzője” elismerő címet és a díjjal      
együtt járó bruttó 207.000 Ft összegű      
pénzjutalmat adományoz. 

 


