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állása 

 

 

Nyilvános ülési határozatok 

48/2018. (IV. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy a NECI-NECI     
Kft. részére a Budapest XI., Tétényi      
út – Etele út sarok közterület 45 m2        
nagyságú részének – pavilon    
működtetése céljából történő –    
használatához a 2018. június 1. és      
2028. május 31. közötti időszakban     
2.700.000,- Ft/év  
közterület-használati díj  
megfizetésével hozzájárul. 
A közterület-használat díja a    
mindenkor hatályos, a   
közterület-használatról szóló  
önkormányzati rendeletben  
meghatározott díjtételnek  
megfelelően változni fog. 
A közterület-használati szerződés   
abban az esetben lép hatályba, ha a       
pavilon az engedélyben foglaltaknak    
megfelelően I. osztályú minőségben    
megépül. 
Felhívja a használó figyelmét, hogy     
ha a pavilont és környékét nem      
rendeltetésszerűen használja, akkor az    
Önkormányzat a közterület-használati   
szerződést felmondhatja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

A közterület-használati  
szerződés a cég ügyvezetője    
részéről aláírásra került. Az    
önkormányzat részéről  
történő aláírás folyamatban   
van. 

53/2018. (IV. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
TEMI Fővárosi Művelődési Házával    
megkötött és hatályos közművelődési    
megállapodás alapján a 2018. évi     
közművelődési alapszolgáltatások  
végrehajtásához szükséges  
1.500.000,- Ft támogatási összeget    
előfinanszírozással a 2018. évi    
költségvetés 7.8 Közművelődési   

A közművelődési  
megállapodás 2018. évre   
vonatkozó szakmai  
melléklete aláírásra került.  
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megállapodások alapján pénzeszköz   
átadás soráról. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy    
a hatályos közművelődési   
megállapodás 2018. évi részletes    
feladatait a jóváhagyott összeggel    
dolgoztassa ki (megállapodás 1. sz.     
melléklete) és írja alá. 

53/2018. (IV. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a határozat     
közlésétől számított 1 hónapos    
felmondási idővel megszünteti  
- az A38 Kulturális Közhasznú     
Nonprofit Kft.-vel, 
- a Budapest Jazz Orchestra     
Művészeti Szolgáltató Nonprofit   
Kft.-vel, 
- a Budapesti Vonósok Alapítvánnyal, 
- az Albertfalva Gyermekeiért    
Alapítvánnyal (Petőfi Musical   
Stúdió), 
- a Budai Művészház Alapítvánnyal, 
- a Fonó Budai Zeneház Nonprofit      
Kft.-vel, 
- Gesualdo Kamarakórus   
Egyesülettel, 
- a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum     
Nonprofit Kft.-vel, 
- a Szentimrevárosi Egyesülettel, 
- az Eleven Blokk Művészeti     
Alapítvánnyal, 
- a Kiss Áron Magyar Játék      
Társasággal, 
- a Sensária Képzőművészeti    
Egyesülettel, 
- a Babszem Néphagyományőrző    
Táncegyüttes Közhasznú Egyesülettel   
és 
- a Szkéné Színház Nonprofit     
Közhasznú Kft,-vel  
kötött hatályos közművelődési   
megállapodásokat a megállapodások   
12. pontja szerint. 

A szervezetek kiértesítése   
megtörtént a közművelődési   
megállapodás felmondásával  
kapcsolatosan.  
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53/2018. (IV. 19.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy - jóváhagyja a      
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata és az A38 Kulturális     
Közhasznú Nonprofit Kft. közötti    
határozott idejű Közszolgáltatási   
szerződést a határozat melléklete    
szerint; 
- 1.500.000,- Ft támogatást nyújt a      
közszolgáltatási szerződésben vállalt   
2018. évi feladatokhoz a 2018. évi      
költségvetés 7.8 Közművelődési   
megállapodások alapján pénzeszköz   
átadás soráról, a további évek     
támogatási összegét az Önkormányzat    
mindenkori költségvetésében  
határozza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szerződés aláírására. 

A közszolgáltatási szerződés   
aláírása folyamatban van. 

53/2018. (IV. 19.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy - jóváhagyja a      
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata és a Budapesti    
Vonósok Alapítvány közötti   
határozott idejű Közszolgáltatási   
szerződést a határozat melléklete    
szerint; 
- 4.000.000,- Ft támogatást nyújt a      
közszolgáltatási szerződésben vállalt   
2018. évi feladatokhoz a 2018. évi      
költségvetés 7.8 Közművelődési   
megállapodások alapján pénzeszköz   
átadás soráról, a további évek     
támogatási összegét az Önkormányzat    
mindenkori költségvetésében  
határozza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szerződés aláírására. 

A közszolgáltatási szerződés   
aláírása folyamatban van.  

53/2018. (IV. 19.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy   
közművelődési/kulturális 
programokra támogatást nyújt   
előfinanszírozással a 2018. évi    
költségvetés 7.8 Közművelődési   

A támogatási szerződések   
megkötése folyamatban van.  
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megállapodások alapján pénzeszköz   
átadás soráról 
- a Petőfi Musical Stúdió Egyesület      
részére 700.000,- Ft összeggel, 
- Budai Művészház Alapítvány    
részére 400.000,- Ft összeggel, 
- Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.      
részére 2.000.000,- Ft összeggel, 
- Gesualdo Kamarakórus Egyesület    
részére 500.000,- Ft összeggel, 
- Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum    
Nonprofit Kft. részére 1.500.000,- Ft     
összeggel, 
- a Szentimrevárosi Egyesület részére     
1.700.000,- Ft összeggel,  
- Eleven Blokk Művészeti Alapítvány     
részére 1.400.000,- Ft összeggel, 
- a Kiss Áron Magyar Játék Társaság       
részére 700.000,- Ft összeggel és 
- a Sensaria Képzőművészet    
Egyesület részére 300.000,- Ft    
összeggel. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
támogatási szerződések aláírására.  

53/2018. (IV. 19.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy működési    
támogatást nyújt előfinanszírozással a    
2018. évi költségvetés, 6. sz.     
melléklet, 7.19.6. Közművelődési   
szervezetek működési támogatása   
soráról 
- a Petőfi Musical Stúdió Egyesület      
részére 500.000,- Ft összeggel, 
- a Budai Művészház Alapítvány     
részére 300.000,- Ft összeggel, 
- az Eleven Blokk Művészeti     
Alapítvány részére 1.100.000,- Ft    
összeggel, 
- a Fonó Budai Zeneház Nonprofit      
Kft. részére 1.000.000,- Ft összeggel, 
- a Gesualdo Kamarakórus Egyesület     
részére 300.000,- Ft összeggel, 

A támogatási szerződések   
megkötése folyamatban van.  
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- a Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum     
Nonprofit Kft. részére 2.000.000,- Ft     
összeggel és 
- a TEMI Fővárosi Művelődési Háza      
részére 800.000,- Ft összeggel, 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
támogatási szerződések aláírására.  

53/2018. (IV. 19.) g) 
 
 

úgy határozott, hogy - jóváhagyja a      
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata és a Budapest Jazz     
Orchestra Művészeti Szolgáltató   
Nonprofit Kft. közötti határozott idejű     
Közszolgáltatási szerződést a   
határozat melléklete szerint: 
- 1.800.000,- Ft támogatást nyújt a      
közszolgáltatási szerződésben vállalt   
2018. évi feladatokhoz a 2018. évi      
Költségvetés, 7.8. Közművelődési   
megállapodások alapján pénzeszköz   
átadás soráról, a további évek     
támogatási összegét az Önkormányzat    
mindenkori költségvetésében  
határozza meg. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szerződés aláírására. 

A közszolgáltatási szerződés   
megkötése folyamatban van.  

54/2018. (IV. 19.) c) 
 

Jegyzői Igazgatóság 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Sportjáért Nonprofit Kft. 30 napon     
belül kössön támogatási szerződést az     
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal   
és biztosítsa a megvalósításhoz    
szükséges önrészt bruttó 7,7 M Ft/2      
óvoda/2 program összegben. 

A támogatási szerződéskötés   
megkötésre került.  

55/2018. (IV. 19.) a) 
 

Jegyzői Igazgatóság 

támogatást nyújt előfinanszírozással   
az Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek    
Általános Iskoláért Alapítvány   
részére az adai gyerekek és kísérőik      
táborozásának költségeihez  
1.200.000,- Ft összegben. 

A támogatási összeg   
átutalásra került. 
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A támogatási összeget   
átcsoportosítással biztosítja a 2018.    
évi költségvetési rendelet 5. melléklet     
1.03.04. Táboroztatás dologi kiadások    
soráról. 

55/2018. (IV. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy támogatást nyújt     
előfinanszírozással a Farkasrét a    
Gyermekekért Alapítvány részére a    
kézdiszentléleki gyerekek és kísérőik    
táborozásának költségeihez  
1.301.300,- Ft összegben. 
A támogatási összeget   
átcsoportosítással biztosítja a 2018.    
évi költségvetési rendelet 5. melléklet     
1.03.04. Táboroztatás dologi kiadások    
soráról. 

A támogatási összeg   
átutalásra került. 
 

55/2018. (IV. 19.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy támogatást nyújt     
előfinanszírozással a Vándormadár   
Alapítvány részére a benei és     
marosvásárhelyi gyerekek és kísérőik    
táborozásának költségeihez  
2.000.000,- Ft összegben. 
A támogatási összeget   
átcsoportosítással biztosítja a 2018.    
évi költségvetési rendelet 5. melléklet     
1.03.04. Táboroztatás dologi kiadások    
soráról.  

A támogatási összeg   
átutalásra került. 
 

 


