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Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 

Nyilvános ülési határozatok 

37/2018. (IV. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy egyetért Jáger     
István r. őrnagynak a BRFK XI.      
Kerületi Rendőrkapitányság  
megbízott vezetőjévé történő   
kinevezésével. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről értesítse a Budapesti    
Rendőr-főkapitányság vezetőjét. 

A döntésről a BRFK vezetője     
értesítést kapott. 

46/2018. (IV. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy térítésmentesen    
önkormányzati tulajdonba veszi a    
Budapest XI. kerület belterület    
1996/19, 1996/20, 1996/25 helyrajzi    
számok alatt nyilvántartott   
ingatlanokon a Biggeorge 4.    
Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési  
Alap mint beruházó által kiépített     
közterületi csapadékvíz-elvezető  
rendszert. A Csapadékvíz Elvezető    
Rendszer 1 nyilvántartási értéke    
13.329.877,- Ft. Felhatalmazza a    
Polgármestert a vonatkozó   
megállapodás aláírására. 

A megállapodás a   
beruházónak aláírásra  
megküldésre került. 

52/2018. (IV. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Dél-Budai     
Tankerületi Központ  
vagyonkezelésébe adja 2018. május    
1-től az Újbudai Petőfi Sándor     
Általános Iskola volt gondnoki    
lakása 56 m2-es területét. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
Dél-Budai Tankerületi Központtal   
2016. december 15-én kötött    
vagyonkezelési szerződés 1.   
mellékletét és a 2017. október 2-án      
kötött Kiegészítő megállapodás   
mellékletét a Dél-Budai Tankerületi    
Központtal egyetértésben módosítsa a    
fentiek szerint és felhatalmazza a     
módosítások aláírására. 

A kiegészítő megállapodás   
módosítása folyamatban van. 
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54/2018. (IV. 19.) b) 
 

 

úgy határozott, hogy az Ovi-Sport     
Közhasznú Alapítvány  
rendelkezésére bocsátja a kijelölt    
óvodai intézmények – a Lágymányosi     
Óvoda Újbudai Nyitnikék Óvoda    
telephely és a Szentimrevárosi    
Óvoda – pontos címét, helyrajzi     
számát, valamint a földhivatali    
nyilvántartási lap másolatát, és    
gondoskodik az igazolás   
beszerzéséről, hogy a pályakialakítás    
nem építési engedély köteles. 

A határozatban foglalt   
feladatok elvégzése  
megtörtént. 

57/2018. (IV. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy pályázatot nyújt     
be a Magyarország 2018. évi     
központi költségvetéséről szóló 2017.    
évi C. törvény 3. melléklet II. 2. pont        
a), b) és c) pontok szerinti      
„Önkormányzati feladatellátást  
szolgáló fejlesztések támogatása”   
című 2018. évi pályázati felhívás „c)      
Belterületi utak, járdák, hidak    
felújítása” alpontjára a Budapest XI.     
kerület Bártfai utca (Etele út –      
Tétényi út között) felújítása tárgyban.     
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata a szükséges saját    
forrást bruttó 49.883.625,- forint    
összegben előzetes  
kötelezettségvállalással a 2019. évi    
költségvetés terhére az Útpályák    
aszfaltszőnyegezése és járda felújítása    
soron biztosítja. 

A pályázat elektronikusan és    
papír alapon is benyújtásra    
került. 

Zárt ülési határozatok 

31/2018. (II. 15.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Rendőrkapitányság szolgálatában álló   
Tevesz Henriett r. őrnagy részére     
kimagaslóan elhivatott,  
lelkiismeretes, megbecsülést kiváltó   
szolgálatteljesítése elismeréseként  

Az elismerés és a vele járó      
tiszteletdíj átadása  
megtörtént.  
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„Újbuda Közbiztonságáért” elismerő   
címet adományoz. 

32/2018. (II. 15.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a Dél-Budai     
Katasztrófavédelmi Kirendeltség XI.   
Kerületi Hivatásos Tűzoltó   
parancsnokságán szolgálatot teljesítő   
Korponai István tű. ftörm részére     
magas színvonalú, példaértékű   
szolgálatteljesítése elismeréseként  
„Újbuda Közbiztonságáért” elismerő   
címet adományoz. 

Az elismerés és a vele járó      
tiszteletdíj átadása  
megtörtént.  

 


