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Nyilvános ülési határozatok 

49/2018. (IV. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2018.    
szeptember 1-i hatállyal  
- a Gazdagréti Óvoda Gazdagréti     
Szivárvány Óvoda telephely (1118    
Budapest, Gazdagréti tér 2/a)    
férőhelyszámát 210-rőlt 330-ra emeli, 
- a Gazdagréti Óvoda Kindergarten in      
Gazdagrét (1118 Budapest,   
Csíkihegyek utca 11.) alapító    
módosító okiratát és egységes    
szerkezetbe foglalt alapító okiratát a     
határozat mellékletében foglaltak   
szerint módosítja. 

A határozat végrehajtása   
folyamatban van. 

88/2018. (VI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy a JCDecaux     
Hungary Zrt.-vel 2018. július 1.     
napjától 2033. június 30. napjáig tartó      
határozott időre megállapodást köt a     
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata közterületein  
utasváró és azokban várónként 2 db      
citylight jellegű reklámeszköz a    
szerződés hatályba lépését követő 12     
hónapon belül történő telepítése,    
valamint üzemeltetése céljából, amely    
megállapodás egy alkalommal, a    
szerződéses feltételek maradéktalan   
teljesülése esetén, mindkét fél írásbeli     
beleegyezésével további 5 évvel    
meghosszabbítható, emellett pedig   
térítésmentesen tulajdonba vesz 40    
db, egyenként nettó 85.000,- Ft értékű      
infovitrint. 
Ezzel egyidejűleg a 69/2018. (V. 17.)      
XI.ÖK határozatot visszavonja. 
Felkéri a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
aláírására. 

A megállapodás a felek    
részéről aláírásra került.  

89/2018. (VI. 28.)  
 

úgy határozott, hogy a 2013. május 7.       
napján Budapest Főváros   

A módosítás aláírása jelenleg    
Önkormányzatunknál 
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 Önkormányzata, Budapest Főváros   
XI. Kerület Újbuda Önkormányzata,    
Elete Vagyonkezelő Kft., a Portfolio     
Real Estate Hungary   
Ingatlanfejlesztési Kft. és a Futureal     
Béta Ingatlanforgalmazó Kft. között    
létrejött Településrendezési  
Szerződés módosításához – amely    
szerint az Elete Vagyonkezelő Kft.     
helyébe az új tulajdonos, a Futureal      
Prime Properties One   
Ingatlanfejlesztő Részalap lép - a     
határozat melléklete szerinti   
tartalommal hozzájárul. 
Felkéri a Polgármestert   
Településrendezési szerződés 1.   
számú módosításának aláírására. 

folyamatban van, mert a    
Fővárosi Közgyűlés 2018. 09.    
26-án járult csak hozzá a     
településrendezési szerződés  
melléklet szerinti  
(egyeztetett) tartalommal  
történő módosításához.  

110/2018. (IX. 20.)  
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Szociális Szolgálat (1119 Budapest,    
Keveháza u. 6.) módosító, valamint     
egységes szerkezetű alapító okiratát a     
határozat melléklete szerint elfogadja. 

Az alapító okirat aláírásra    
került. 

43/2018. (IV. 19.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

111/2018. (IX. 20.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat tulajdonában lévő   
Budapest XI., Fejér Lipót utca 59.      
szám alatti, 3533/19 hrsz.-ú ingatlan     
nettó felépítményének 550 m2    
nagyságú részét 2018. május 1.     
napjától határozatlan időre,   
közfeladat ellátása céljából   
ingyenesen a Budapest Főváros XI.     
Kerület Újbuda Önkormányzata   
Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat    
(GAMESZ) vagyonkezelésébe adja.   
A vagyonkezelésbe kerülő   
ingatlanrész forgalmi értéke:   
354.500.000,- Ft. 
 
úgy határozott, hogy a 43/2018. (IV.      
19.) XI.ÖK határozat utolsó mondatát     
az alábbiak szerint módosítja:  

A Budapest XI., Fejér Lipót     
utca 59. szám alatti ingatlan a      
GAMESZ vagyonkezelésébe  
került. Erről minden érintettet    
értesítettünk és intézkedtünk   
a  változás  vagyonnyilvántar- 
táson történő átvezetése   
érdekében.  
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111/2018. (IX. 20.) b) 

„A vagyonkezelésbe kerülő 550 m2     
ingatlanrész nyilvántartási értéke   
bruttó 197.809.826,- Ft.” 
 
úgy határozott, hogy a Budapest     
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata tulajdonában lévő   
Budapest XI. kerület, Fejér Lipót utca      
59. szám alatti 3533/19 hrsz.-ú 4063      
m2 alapterületű telekingatlant és a     
nettó 180 m2 alapterületű    
felépítményt 2018. október 1.    
napjától határozatlan időre közfeladat    
ellátása céljából ingyenesen a    
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Gazdasági Műszaki   
Ellátó Szolgálat (GAMESZ)   
vagyonkezelésébe adja.  
Ezzel a Budapest XI. kerület, Fejér      
Lipót utca 59. szám alatti 3533/19      
hrsz.-ú 4063 m2 alapterületű    
telekingatlan és a nettó összesen 730      
m2 alapterületű felépítmény Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata Gazdasági Műszaki   
Ellátó Szolgálat (GAMESZ)   
vagyonkezelésébe kerül.  
A vagyonkezelésbe kerülő ingatlan    
nyilvántartási értéke:  
telekingatlan: bruttó 17.537.600,- Ft,  
550 m2 felépítmény: bruttó    
197.809.826,- Ft, 
180 m2 felépítmény: bruttó    
64.737.761,- Ft. 
Összesen: bruttó 280.085.187,- Ft.  
A nettó érték és az értékcsökkenés      
értéke a 2018. szeptember 30. napján      
a kataszteri nyilvántartásban szereplő    
érték lesz. 
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121/2018. (IX. 20.)  
 
 

úgy határozott, hogy javasolja a     
Fővárosi Közgyűlésnek, hogy   
nevezze el 
- a 4042/131 hrsz.-ú magánutat     
Völgycsillag utcára, 
- a 4042/115 hrsz.-ú magánutat     
Víztükör utcára, 
- a 4042/145 hrsz.-ú magánutat     
Sásliliom utcára. 
Egyben a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK      
határozat a), c), d), és g) pontjait       
visszavonja. 

A határozat megküldésre   
került Tarlós István   
főpolgármester úr részére.  

122/2018. (IX. 20.)  
 
 

úgy határozott, hogy javasolja a     
Fővárosi Közgyűlésnek, hogy   
nevezze el a (1918/36) közterület egy      
részét (a Gazdagréti út, a 1918/29      
hrsz.-ú számú társasház, a kínai     
áruház és Nagyszeben téri parkoló     
által határolt rész) Szent Charbel     
parkra. 

A határozat megküldésre   
került Tarlós István   
főpolgármester úr részére. 

Zárt ülési határozatok 

81/2018. (V. 17.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz dr.    
Solymos Ágnes felnőtt háziorvos    
részére a kerületben végzett    
kiemelkedő, gyógyító szakmai   
munkájáért. 

A kitüntetés Semmelweis-   
napon átadásra került. 

81/2018. (V. 17.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz   
Preszuly Ildikó iskolavédőnő részére    
a kerületben magas szakmai    
szívonalon végzett, példamutató   
munkájáért. 

A kitüntetés Semmelweis-   
napon átadásra került. 

81/2018. (V. 17.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz   
Pappné Németh Beáta   
gyermekneurológiai szakasszisztens  

A kitüntetés Semmelweis-   
napon átadásra került. 
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részére a kerület egészségügyi    
ellátásában nyújtott kitűnő szakmai    
munkájának elismeréseként. 

81/2018. (V. 17.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz dr.    
Jakab Éva Mária   
gyermekbőrgyógyász szakorvos  
részére kiváló szakmai felkészültsége    
és példamutató magatartása   
elismeréséért. 

A kitüntetés Semmelweis-   
napon átadásra került. 

131/2018. (IX. 20.) b) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy a határozattal     
érintett személy (továbbiakban:   
Ügyfél) által a határozat szerinti     
ingatlanon kérelemre történő   
fakivágás ügyében másodfokú   
hatósági jogkörében eljárva az alábbi     
határozatot hozza: 
  
HATÁROZAT 
  
A határozattal érintett személy (a     
továbbiakban: Ügyfél) által a    
határozat szerinti ingatlanon első    
fokon jogerős fakivágás ügyében    
hozott XXII/345/2/2018. számú   
hatósági döntés ellen benyújtott    
fellebbezés esetében 
  
az elsőfokú eljárásban hozott    
módosított döntést helybenhagyja. 
  
Jelen Határozat ellen közigazgatási    
pert indíthat. A keresetlevelet az     
elsőfokú közigazgatási szervnél   
elektronikus úton terjesztheti elő a     

Másodfokú határozat az   
Ügyfél részére megküldésre   
került. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

közléstől számított 30 napon belül, az      
UJBUDA_K01 azonosítójú  
nyomtatványon, űrlapbenyújtás  
támogatási szolgáltatás  
igénybevételével (az általános   
nyomtatványkitöltő program  
segítségével). A nyomtatvány a    
https://kozigazgatas.ujbuda.hu/nyomt
atvanyok-es-dokumentumok/urlap-ko
zigazgatasi-szerv-hatarozatanak-biros
agi-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.  

 


