
 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 

Nyilvános ülési határozatok 

47/2018. (IV. 19.) a) 
 
 
 

úgy határozott, hogy  
a) a KözPont Újbudai Kulturális,     
Pedagógiai és Média Kft. és a      
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata között 2015.   
augusztus 1 napján megkötött    
Ingyenes használati szerződés 1.    
pontját kiegészíti a Budapest XI.,     
Fonyód u. 2-4. szám alatti, földszinti,      
330 m2 nagyságú helyiségrésszel,  
 
b) a Budapest Főváros XI. Kerület      
Újbuda Önkormányzata hozzájárul   
ahhoz, hogy a Budapest XI., Fonyód      
u. 2-4. szám alatti, földszinti, 330 m2       
nagyságú helyiségrész a KözPont    
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. telephelyei közé 2018.     
május 1. napjától kerüljön felvételre,  
 
c) 2015. július 3. napján a KözPont       
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. és a Budapest Főváros XI.       
Kerület Újbuda Önkormányzata   
között megkötött Közművelődési   
megállapodás 4.1. pontját kiegészíti a     
Budapest XI., Fonyód u. 2-4. szám      
(43012 hrsz.) alatti, földszinti, 330     
m2 nagyságú helyiségrésszel.   
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szükséges intézkedések megtételére   
és a vonatkozó szerződések    
aláírására. 

Az Ingyenes Használati  
Szerződés módosítása  
aláírásra került.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Az ingatlan a Központ Kft.     
telephelyeként a  
Cégbíróságnál bejegyzésre  
került.  
 
 
 
 
 
A Közművelődési  
megállapodás aláírásra került.  

47/2018. (IV. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy  
a) a Budapest XI., Lágymányosi u. 5.       
sz. (4236/0/A/28 hrsz.) alatti, 104 m2      
alapterületű. nem lakás céljára    
szolgáló helyiséget a KözPont    
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    

A Cégbíróság törölte az    
ingatlant a Kft. telephelyei    
közül.  
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Média Kft. alapító okiratából,    
telephelyei közül törli,  
 
b) a 2015. július 3. napján a Budapest        
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata és a KözPont    
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. között megkötött    
Közművelődési megállapodás 4.1.   
pontjából törli a Budapest XI.,     
Lágymányosi u. 5. sz. (4236/0/A/28     
hrsz.) alatti, 104 m2 alapterületű. nem      
lakás céljára szolgáló helyiséget,  
 
c) a 2015. augusztus 1. napján a       
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata és a KözPont    
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. között megkötött Ingyenes     
Használati szerződés 1. pontjából a     
Budapest, XI.,. Lágymányosi u. 5. sz.      
alatti nem lakás céljára szolgáló     
helyiséget törli, mely alapján az     
ingatlan visszakerül a Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata birtokába.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szükséges intézkedések megtételére   
és a vonatkozó szerződések    
aláírására. 

 
 
 
A Közművelődési  
megállapodás aláírásra került. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az Ingyenes Használati   
szerződés módosítása  
aláírásra került.  
 
 
 
 
 

50/2018. (IV. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2018.    
szeptember 1-jétől a Gazdagréti    
Óvoda Gazdagréti Szivárvány Óvoda    
telephely (1118 Budapest, Gazdagréti    
tér 2/a) engedélyezett álláshelyeinek    
számát 8 fő óvodapedagógussal, 1 fő      
gyógypedagógussal, 2 fő pedagógiai    
asszisztenssel, 4 fő dajkával és 1 fő       
takarítóval megemeli. 
A státuszok betöltéséhez és az     
alapeszközök és berendezések   
kiegészítésére szükséges anyagi   

A költségvetésben az összeg    
biztosított. A státuszbővítés   
fedezete az intézmény   
költségvetésében biztosított.  
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fedezetet 31.012.298 Ft összegben a     
2018. évi költségvetés gazdálkodási    
céltartalék sora terhére biztosítja. 
A továbbiakban a státuszbővítés    
anyagi fedezete a mindenkori    
intézményi költségvetésben kerül   
tervezésre. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

51/2018. (IV. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a Weiner Leó      
Zeneiskola - Alapfokú Művészeti    
Iskola és Zeneművészeti   
Szakgimnáziumot (1112 Budapest,   
Neszmélyi út 30.) érintő    
fenntartóváltás esetén a Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata tulajdonában lévő   
ingatlanok és az ingatlanokban    
található, Budapest Főváros XI.    
Kerület Újbuda Önkormányzata   
tulajdonában lévő, vagyonleltár   
szerinti ingóságok vonatkozásában   
vagyonkezelési szerződés megkötése   
szükséges. Felkéri a Polgármestert,    
hogy folytasson egyeztetést az    
ingatlan és az ingóságok    
vagyonkezelésbe adásáról és a    
feladatátadással kapcsolatos döntés   
megszületése után terjessze javaslatát    
a Képviselő-testület elé. 

A javaslat bekerült a    
Képviselő-testület júniusi  
ülésére, melyről 91/2018.   
(VI. 28.) a) határozatszámon    
született döntés. 

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

úgy határozott, hogy támogatja és az      
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal   
együttműködve megvalósítja az   
Alapítvány kizárólagos rendelkezési   
körébe tartozó Nemzeti Ovi-Sport    
Programot. 

A Nemzeti Ovi-Sport   
Program támogatása a   
Közhasznú Alapítvánnyal  
kötött együttműködés révén   
megvalósult. 

54/2018. (IV. 19.) b) úgy határozott, hogy az Ovi-Sport     
Közhasznú Alapítvány  
rendelkezésére bocsátja a kijelölt    
óvodai intézmények – a Lágymányosi     

A szükséges dokumentációk   
az Ovi-Sport Közhasznú   
Alapítvány részére átadásra   
kerültek. 
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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. 

66/2018. (V.17.) 
 
  

úgy határozott, hogy  
- az Önkormányzat könyvvizsgálói    
feladatainak 2018. június 1. – 2022.      
május 31-ig történő ellátására a     
beszerzési szabályzat alapján kiírt és     
lefolytatott zártkörű pályázat nyertese    
dr. Cseke László egyéni vállalkozó     
könyvvizsgáló (7400 Kaposvár,   
Kazinczy F. u. 36.),  
- 2018. június 1-től 2022. május 31-ig       
dr. Cseke László könyvvizsgálót    
300.000 Ft + Áfa/hó megbízási díjért      
bízza meg az Önkormányzat    
könyvvizsgálói feladatainak  
ellátásával.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
pályázati felhívásban meghatározott   
feladatok szerinti megbízási   
szerződés megkötésére. 

A megbízási szerződés   
megkötésre került. 

70/2018. (V. 17.)  
 
 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Superior Mountain Bike   
Sportegyesület részére a Budapest XI.     
kerület, Brassó út (2629/5) hrsz.-ú     
közterület 6.000 m2 nagyságú    
részének sportpark céljából történő    
használatához a 2018. június 1. és      
2021. május 31. közötti időszakban a      
Gazdasági Bizottság javaslata alapján    
0,-Ft/év közterület-használati díj   
megállapításával hozzájárul. A   
közterület-használat díja a KSH által     
közzétett éves inflációs ráta    
mértékének megfelelően évente   

A szerződés aláírásra került. 
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emelkedni fog. A jogszabályokban    
előírt engedélyek beszerzése a    
kérelmező kötelezettsége.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

71/2018. (V. 17.)  
 
 

úgy határozott, hogy az ABL     
METAL INVEST Vagyonkezelő Kft.    
részére a Budapest XI. kerület,     
(43782) hrsz.-ú közterület 649 m2     
nagyságú részének - 178 m2-en 6 db       
személygépkocsi parkoló, 15 m2    
kerékpár tároló, 456 m2 pihenő park      
kialakítása és fenntartása céljából    
történő - használatához a 2018. július      
1. és 2023. június 30. közötti      
időszakban a Gazdasági Bizottság    
javaslata alapján 0,-Ft/év   
közterület-használati díj  
megállapításával hozzájárul. A   
közterület-használat díja a KSH által     
közzétett éves inflációs ráta    
mértékének megfelelően évente   
emelkedni fog. A jogszabályokban    
előírt engedélyek beszerzése a    
kérelmező kötelezettsége.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

A szerződés aláírásra került. 

72/2018. (V. 17.) a) 
 

úgy határozott, hogy 100.000 Ft     
támogatást nyújt a Szülők és Nevelők      
a Sopron Úti Iskoláért Közhasznú     
Alapítvány részére  
könyvtárfejlesztésük megvalósítására.  
A fedezetet a 2018. évi költségvetés      
8.1.7 Támogatások céltartaléka   
soráról biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A támogatási szerződés   
aláírásra, a támogatási összeg    
az Alapítvány részére   
átutalásra került. 
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72/2018. (V. 17.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy 100.000 Ft     
támogatást nyújt a Teleki Blanka     
Német Tagozatos Általános Iskoláért    
Alapítvány részére ünnepi   
események, rendezvények  
támogatására. A fedezetet a 2018. évi      
költségvetés 8.1.7 Támogatások   
céltartaléka soráról biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A támogatási szerződés   
aláírásra, a támogatási összeg    
az Alapítvány részére   
átutalásra került. 
 

72/2018. (V. 17.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy 250.000 Ft     
támogatást nyújt az „Alapítvány a     
Vadaskert Iskoláért” részére az Iskola     
25 éves évfordulójának jótékonysági    
gálaműsora finanszírozásához, a   
rendezvény támogatására. A fedezetet    
a 2018. évi költségvetés 8.1.7     
Támogatások céltartaléka soráról   
biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A támogatási szerződés   
aláírásra került. A Pénzügyi    
és Jogi Bizottság szeptemberi    
ülésén az elszámolás   
elfogadása után kerül az    
összeg átutalásra. 
 

73/2018. (V. 17.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy 250.000,- Ft     
támogatást nyújt a Nemzeti    
Kultúráért és Irodalomért Alapítvány    
részére – előfinanszírozással –    
Wodianer-Nemessuri Zoltán  
könyvének kiadásához a 2018. évi     
költségvetés 8.1.7. Támogatások   
céltartaléka soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A támogatási szerződés   
megkötésre került.  

73/2018. (V. 17.) b) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
Kárpátaljai Magyar Felsőoktatásért és    
Közoktatásért Alapítvány támogatását   
(bútorok beszerzésére) 500.000,- Ft    
összegben – előfinanszírozással – a     
2018. évi költségvetés 8.1.7    
Támogatások céltartaléka soráról. 

A támogatási szerződés   
megkötésre került.  
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Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

73/2018. (V. 17.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
Magyar Festészet Napja Alapítvány    
mindösszesen 4.000.000,- Ft-os   
támogatását – előfinanszírozással – a     
Magyar Festészet Napja   
rendezvénysorozat céljára a 2018. évi     
költségvetés 7.19.12 során már    
biztosított 3.000.000,- Ft-hoz a    
szükséges további 1.000.000,- Ft-ot    
átcsoportosítással biztosítja a 8.1.7    
Támogatások céltartaléka soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A támogatási szerződés   
megkötése folyamatban van. 

73/2018. (V. 17.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy 165.000,- Ft     
támogatást nyújt az Alapítvány az     
Őrmezei Általános Iskola részére –     
utófinanszírozással – kirándulás   
szervezéséhez a 2018. évi    
költségvetés 8.1.7. Támogatások   
céltartaléka soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A támogatott az elszámolását    
152.000 forint értékben   
leadta, melyet a Kulturális és     
Köznevelési Bizottság  
elfogadott. A Pénzügyi és    
Jogi Bizottság ülését és    
jóváhagyását követően az   
Alapítvány 152.000 Ft   
támogatásban fog részesülni. 

73/2018. (V. 17.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy 500.000,- Ft     
támogatást nyújt a Kisebbségekért    
Pro Minoritate Alapítvány részére –     
előfinanszírozással – a XXIX.    
Bálványosi Nyári Szabadegyetem   
szervezéséhez a 2018. évi    
költségvetés 8.1.7. Támogatások   
céltartaléka soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A támogatási szerződés   
megkötésre került.  

73/2018. (V. 17.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
határozat mellékletét képező   
táblázatban szereplő nyári táborok    
működését segítő 2018. évre    

A támogatási szerződések   
megkötésre kerültek.  
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beérkezett alapítványi pályázatok   
támogatását a „Javaslat/Döntés”   
oszlopban szereplő összeggel a 2018.     
évi költségvetés 1.7.17 Táborozás    
támogatása sorról előfinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződések aláírására. 

73/2018. (V. 17.) g) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
határozat mellékletét képező   
táblázatban szereplő alapítványok   
2018. évi kulturális pályázatainak    
támogatását a „Javaslat/Döntés”   
oszlopban szereplő összeggel a 2018.     
évi költségvetés 1.7.21 Kulturális    
pályázatok sorról előfinanszírozással,   
a megjelölt esetekben   
utófinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződések aláírására. 

A támogatási szerződés   
megkötése folyamatban van. 

73/2018. (V. 17.) h) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
határozat mellékletét képező   
táblázatban szereplő alapítványok   
működését, fejlesztését, programjait   
segítő 2018. évre beérkezett    
pályázatok támogatását a   
„Javaslat/Döntés” oszlopban szereplő   
összeggel a 2018. évi költségvetés     
1.7.22 Civil szervezetek támogatása    
sorról, előfinanszírozással, a   
megjelölt esetekben  
utófinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződések aláírására. 

A támogatási szerződések   
megkötése folyamatban van. 

74/2018. (V. 17.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Szirányi István     
részére 2018. júliusától havi 75.000,-     
Ft összegű Újbuda-Mecénás alkotói    
ösztöndíjat adományoz 12 havi    
időtartamra. 

Az ösztöndíj szerződés   
megkötésre került.  

74/2018. (V. 17.) b) 
 

úgy határozott, hogy Gross András     
részére 2018. júliusától havi 75.000,-     

Az ösztöndíj szerződés   
megkötésre került. 
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 Ft összegű Újbuda-Mecénás alkotói    
ösztöndíjat adományoz 12 havi    
időtartamra. 

74/2018. (V. 17.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy Mészáros Géza     
részére 2018. évre 600.000,- Ft     
összegű egyszeri Újbuda-Mecénás   
alkotói ösztöndíjat adományoz. 

Az ösztöndíj szerződés   
megkötésre került. 

74/2018. (V. 17.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy Simonyi Balázs     
részére 2018. évre 600.000,- Ft     
összegű egyszeri Újbuda-Mecénás   
alkotói ösztöndíjat adományoz. 

Az ösztöndíj szerződés   
megkötésre került. 

74/2018. (V. 17.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy Sztefanu Marina     
részére 2018. júliusától havi 60.000,-     
Ft összegű Újbuda-Mecénás   
pályakezdő ösztöndíjat adományoz 12    
havi időtartamra. 

Az ösztöndíj szerződés   
megkötésre került. 

74/2018. (V. 17.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy Wappler Anna     
részére 2018. júliusától havi 60.000,-     
Ft összegű Újbuda-Mecénás   
pályakezdő ösztöndíjat adományoz 12    
havi időtartamra. 

Az ösztöndíj szerződés   
megkötésre került. 

74/2018. (V. 17.) g) 
 
 

úgy határozott, hogy Tiszai Péter     
részére 2018. júliusától havi 75.000,-     
Ft összegű Cseh Tamás zenei     
ösztöndíjat adományoz 12 havi    
időtartamra. 

Az ösztöndíj szerződés   
megkötésre került. 

75/2018. (V. 17.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Boldogságban     
Felcseperedni Alapítvánnyal (1025   
Budapest, Kavics utca 3. 2/1.)     
bölcsődei ellátás szolgáltatásra 2018.    
június 1. - 2023. december 31.      
napjáig ellátási szerződést köt. 
Felkéri a Polgármestert az ellátási     
szerződés aláírására. 

Az ellátási szerződés   
megkötésre került. 

77/2018. (V. 17.)  
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat 2017. évi szociális és     
gyermekvédelmi beszámolóját, a   

Budapest Főváros  
Kormányhivatala Gyámügyi  
és Igazságügyi Főosztálya   
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benne foglalt értékeléssel és    
megállapításokkal, a határozat   
melléklete szerint elfogadja. Felkéri a     
Polgármestert, hogy az elfogadott    
dokumentumot Budapest Főváros   
Kormányhivatala Gyámügyi és   
Igazságügyi Főosztálya részére küldje    
meg. 

részére a 2017. évi beszámoló     
megküldésre került. 

90/2018. (VI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy támogatja, hogy     
a Rátz L. u. 73-75.-ben az Újbudai       
Montágh Imre Általános Iskola,    
Óvoda, Fejlesztő Nevelés-oktatást   
Végző Iskola és Készségfejlesztő    
Szakiskola óvodája 2 újabb csoporttal     
bővüljön, melynek felújításához 30    
millió forintot biztosít a 2018. évi      
költségvetés terhére az 1. számú     
mellékletben lévő szerződés szerint. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére és a    
szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra került,    
az összeg átutalása   
megtörtént. 
 

91/2018. (VI. 28.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a Weiner Leó      
Zeneiskola - Alapfokú Művészeti    
Iskola és Zeneművészeti   
Szakgimnáziumot (1112 Budapest,   
Neszmélyi út 30.) érintő    
fenntartóváltás miatt a Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata tulajdonában lévő   
ingatlanok és az ingatlanokban    
található, Budapest Főváros XI.    
Kerület Újbuda Önkormányzata   
tulajdonában lévő, vagyonleltár   
szerinti ingóságok vonatkozásában   
vagyonkezelési szerződés módosítása   
szükséges a Dél-Budai Tankerületi    
Központtal, mivel 
– az 1112 Budapest, Neszmélyi út      
30.-ban, valamint 

A határozat végrehajtása   
folyamatban van. 
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– az 1112 Menyecske u. 2. földszinti,       
az 1. mellékletben szereplő rajzban     
lehatárolt 492 m2-es területen 
a Dél-Budai Tankerületi Központnak    
a vagyonkezelői joga megszűnik    
legkésőbb 2018. augusztus 31-én. 
Jóváhagyja a Vagyonkezelési   
Szerződés módosítását a határozat    
melléklete szerint és felkéri a     
polgármestert az aláírására. 

91/2018. (VI. 28.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a Pensió     
Minőségi Közétkeztetés Kft.-vel   
2013. augusztus 2-án kötött    
közétkeztetési szerződését módosítja,   
mivel az Önkormányzat   
közétkeztetési feladatellátási  
kötelezettsége megszűnik a Weiner    
Leó Zeneiskola - Alapfokú Művészeti     
Iskola és Zeneművészeti   
Szakgimnázium (1112 Budapest,   
Neszmélyi út 30.) vonatkozásában.    
Továbbá feladat megszűnése miatt a     
Pensió által az Újbuda GAMESZ-nak     
visszaadott, az 1112 Budapest,    
Neszmélyi út 30. alatt található, 74      
m2-es területű konyhának   
vagyonkezelési jogát visszaveszi az    
ÚJBUDA GAMESZ-től.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére, a   
Közétkeztetési Szerződés  
módosításának, valamint az Újbuda    
GAMESZ vagyonkezelési jogának   
visszavonásával kapcsolatos  
dokumentum elkészítésére és   
aláírására. 

A határozat végrehajtása   
folyamatban van. 

91/2018. (VI. 28.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy a Weiner Leó      
Zeneiskola - Alapfokú Művészeti    
Iskola és Zeneművészeti   
Szakgimnázium (1112 Budapest,   
Neszmélyi út 30.) fenntartói jogának     

A határozat végrehajtása   
folyamatban van. 
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átadásával egy időben, 2018.    
szeptember 1-től, és a tulajdoni lapon      
történő széljegyzet megjelenése után    
ingyenes használatba adja 
– az 1112 Budapest, Neszmélyi út      
30.-ban lévő, 809/2 helyrajzi számú     
ingatlant, valamint az 1112    
Menyecske u. 2.-ben lévő, 853/16.     
helyrajzi számú ingatlan földszinti, az     
1. mellékletben szereplő rajzban    
lehatárolt területen lévő, 492 m2-es     
ingatlanrészt, továbbá 
– a Weiner Leó Zeneiskola -      
Alapfokú Művészeti Iskola és    
Zeneművészeti Szakgimnázium  
(1112 Budapest, Neszmélyi út 30.)     
leltárában szereplő önkormányzati   
tulajdonú ingóságokat 
az Esztergom-Budapesti  
Főegyházmegye számára. 
Jóváhagyja a Használati Szerződést a     
határozat melléklete szerint, és felkéri     
a Polgármestert az aláírására. 

92/2018. (VI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy a 2016.     
december 15-én a Dél-Budai    
Tankerületi Központtal kötött   
vagyonkezelési szerződés módosítása   
szükséges az alábbiak szerint: 
 A 14. pont helyébe az alábbi lép: 
„Az Átvevő viseli a    
vagyonkezelésében lévő vagyonnal   
összefüggő költségeket, közterheket,   
díjakat, kivéve a vagyonbiztosítás    
költségét, és gondoskodik a    
vagyonvédelemről. Az Önkormányzat   
kijelenti, hogy az Önkormányzat    
tulajdonát képező, de az Átvevő     
vagyonkezelésébe adott ingatlanokra   
és az abban található ingó vagyonra      
folyamatosan rendelkezik  
vagyonbiztosítással. Esetleges kár   
esetén a teljes körű helyreállítás     

A határozat végrehajtása   
folyamatban van. 
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megvalósítását a Tankerület végzi az     
önkormányzat ellenőrzése mellett és a     
biztosító által fizetett kártérítést az     
Önkormányzat a Tankerületnek   
átadja. A helyreállítás után a     
Tankerület elszámol az   
Önkormányzattal.” 
Felkéri a Polgármestert a    
Vagyonkezelési Szerződés  
módosításának elkészítésére és   
aláírására. 

95/2018. (VI. 28.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy 167.640,- Ft     
támogatást nyújt a Farkasrét a     
Gyermekekért Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – a   
kézdiszentléleki gyermekek  
táboroztatásának céljára - a 2018. évi      
költségvetés, 1.1.1. Táboroztatás   
személyi juttatás soráról   
átcsoportosítással az 1.7.15. Egyéb    
működés célú pénzeszköz átadás    
sorról. 

A támogatási szerződés   
megkötésre került.  

95/2018. (VI. 28.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy 53.598,- Ft     
támogatást nyújt a JAG „Jelet     
Hagyni” Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – szavalóverseny   
díjaihoz, vendéglátáshoz a 2018. évi     
költségvetés, 8.1.7. Támogatások   
céltartaléka soráról. 

A támogatási szerződés   
megkötése folyamatban van.  

Zárt ülési határozatok 

61/2018. (IV. 19. )  
 
 

úgy határozott, hogy a határozattal     
érintett személy 2018. február 28-án     
kelt, XXII-20/10/2018. sz., Budapest    
XI. kerület, Badacsonyi utca 5/A. sz.,      
4655/5 hrsz. alatti ingatlanon történt     
engedély nélküli fakivágás ügyében    
másodfokú hatósági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza:  

A másodfokú határozat az    
érintett részére megküldésre   
került.  
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HATÁROZAT 

  
A határozattal érintett személy (a     
továbbiakban: Ügyfél) által a    
Budapest XI. kerület, Badacsonyi    
utca 5/A. sz., 4655/5 hrsz. alatti      
ingatlanon engedély nélküli fakivágás    
ügyében hozott XXII-20/10/2018.   
számú hatósági döntés ellen    
benyújtott fellebbezés esetében 
  
az elsőfokú eljárásban hozott döntést 

helybenhagyja. 
  
Jelen Határozat ellen közigazgatási    
pert indíthat. A keresetlevelet az     
elsőfokú közigazgatási szervnél   
elektronikus úton terjesztheti elő a     
közléstől számított 30 napon belül, az      
UJBUDA_K01 azonosítójú  
nyomtatványon, űrlapbenyújtás  
támogatási szolgáltatás  
igénybevételével (az általános   
nyomtatványkitöltő program  
segítségével). A nyomtatvány a 
http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomta
tvanyok-es-dokumentumok/urlap-koz
igazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosa
gi-felulvizsgalata linkről is letölthető.    
A bírósági eljárás illetékköteles,    
melynek összege 30.000 Ft.    
Illetékkötelezettségét banki  
átutalással teljesítheti a Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbudai    
Polgármesteri Hivatalának az OTP    
Bank Nyrt. által vezetett    

http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata
http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata
http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata
http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomtatvanyok-es-dokumentumok/urlap-kozigazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosagi-felulvizsgalata
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11784009-15511001-03470000 
államigazgatási eljárási illeték   
beszedési számlájára történő átutalás    
útján, az átutalás közleményrovatában    
fel kell tüntetni az adott ügy      
ügyiratszámát. 
  

INDOKOLÁS 
(Lásd eredeti határozat.) 

82/2018. (V. 17.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Victor     
Andrásnak, a Magyar Környezeti    
Nevelési Egyesület korábbi   
elnökének, jelenleg választmányi   
tagjának a környezeti nevelés és a      
fenntarthatóság pedagógiája széles   
körű megismertetésében nyújtott   
kimagasló szakmai munkája   
elismeréséért „Újbuda környezetének   
védelméért” elismerő címet   
adományoz.  

Az elismerő cím a júniusi     
testületi ülésen átadásra   
került. 

82/2018. (V. 17.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Havas     
Péternek a kerületi   
közintézményekben folyó egészség-   
és környezeti nevelés fejlesztésében    
kifejtett sokoldalú és alapos szakmai     
munkája elismeréseként „Újbuda   
környezetének védelméért” elismerő   
címet adományoz. 

Az elismerő cím a júniusi     
testületi ülésen átadásra   
került.  

99/2018. (VI. 28.) a) 
 
 
 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Közterület-felügyelete igazgatójának,  
Fűri Istvánnak a vezetői közszolgálati     
jogviszonyát 2018. július 31. napjával     
közös megegyezéssel megszünteti. 
 
 

Fűri István volt igazgató    
jogviszonyát megszüntető  
okiratok elkészültek, a   
Magyar Államkincstár  
részére a  
Közterület-felügyelet 
továbbította azt. 
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99/2018. (VI. 28.) b) 

 
 

úgy határozott, hogy 2018. augusztus     
1. napjától határozatlan időre Ócsai     
Mihályt bízza meg az Újbuda     
Közterület-felügyelet vezetői  
feladatainak az ellátásával. 
Havi illetményét az alábbiak szerint     
állapítja meg: 
Alapilletmény: 
367.726,– Ft 
Illetménykiegészítés (40%): 
147.090,– Ft 
Vezetői pótlék (15%): 
55.159,– Ft 
Gépjárművezetési pótlék (13%): 
5.025,-Ft 
Összesen: 575.000,– Ft 
Összesen kerekítve: 
575.000,– Ft 

Ócsai Mihály vezetői   
kinevezése elkészült. Jelenleg   
folyamatban van a   
vezetőváltás bejelentése a   
Magyar Államkincstár felé az    
ügyfélkapun keresztül. 

106/2018. (VIII. 6.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Castlelloyd     
Invest Ingatlanforgalmazó Bt. (1112    
Budapest, Nagymákfa u. 12/b.)    
XXII/17/13/2017. iktatószámú, a   
Budapest XI. kerület, Köbölkút utca     
32. sz. alatti ingatlanon történt     
illegális fakivágás ügyében   
másodfokú hatósági jogkörében   
eljárva az alábbi határozatot hozza: 
  
HATÁROZAT 
  
A Castlelloyd Invest   
Ingatlanforgalmazó Bt. (1112   
Budapest, Nagymákfa u. 12/b.)    
(továbbiakban: Ügyfél) által a    
Budapest XI. kerület, Köbölkút utca     
32. sz. ingatlanon engedély nélküli     

A határozat a Castlelloyd    
Invest Ingatlanforgalmazó  
Bt.-nek megküldésre került. 
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fakivágás ügyében hozott   
XXII/17/13/2017. számú hatósági   
döntés ellen benyújtott fellebbezés    
esetében 
  
az elsőfokú eljárásban hozott döntést     
helybenhagyja. 
  
Jelen Határozat ellen közigazgatási    
pert indíthat. A keresetlevelet az     
elsőfokú közigazgatási szervnél   
elektronikus úton terjesztheti elő a     
közléstől számított 30 napon belül, az      
UJBUDA_K01 azonosítójú  
nyomtatványon, űrlapbenyújtás  
támogatási szolgáltatás  
igénybevételével (az általános   
nyomtatványkitöltő program  
segítségével). A nyomtatvány a  
http://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomta
tvanyok-es-dokumentumok/urlap-koz
igazgatasi-szerv-hatarozatanak-birosa
gi-felulvizsgalata linkről is letölthető.    
A bírósági eljárás illetékköteles,    
melynek összege 30.000 Ft.    
Illetékkötelezettségét banki  
átutalással teljesítheti a Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbudai    
Polgármesteri Hivatalának az OTP    
Bank Nyrt. által vezetett    
11784009-15511001-03470000 
államigazgatási eljárási illeték   
beszedési számlájára történő átutalás    
útján, az átutalás közleményrovatában    
fel kell tüntetni az adott ügy      
ügyiratszámát. 
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INDOKOLÁS 
 
(Lásd eredeti határozat!) 

 


