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Nyilvános ülési határozatok 

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. 

A megállapodások aláírásra   
kerültek. 

105/2018. (VIII. 6.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Sasad Resort      
II. Hungary Kft. által felajánlott     
bruttó 20.000.000,- Ft összegű vissza     
nem térítendő pénzeszközt elfogadja,    
mint kerületfejlesztési hozzájárulást. 
Felkéri a Polgármestert a pénzeszköz     
átadás-átvételi megállapodás  
aláírására. 
Ezzel egyidejűleg a 67/2018. (V. 17.)      
XI.ÖK határozatát visszavonja.  

A megállapodás az   
Önkormányzat részéről  
aláírásra és a Kft. részére     
megküldésre került.  

118/2018. (IX. 20.)  
 
 

úgy határozott, hogy csatlakozik a     
hátrányos szociális helyzetű   
felsőoktatási hallgatók, illetőleg   
felsőoktatási tanulmányokat kezdő   
fiatalok támogatására létrehozott   
Bursa Hungarica Felsőoktatási   
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
2019. évi fordulójához a határozat     
melléklete szerinti csatlakozási   
nyilatkozat aláírásával. 
Az Önkormányzat a 2019. évi     
költségvetésében 5.600.000 forintot   
különít el a Bursa Hungarica     
ösztöndíjra. 

A csatlakozási nyilatkozat   
aláírása, a pályázat kiírása    
megtörtént.  

123/2018. (IX. 20.)  
 
 

úgy határozott, hogy 400.000,- Ft     
támogatást nyújt a JAG a     
Tehetségekért Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – emlékkönyv   
kiadásához a 2018. évi költségvetés     

A szerződés megkötésre   
került. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

8.1.1. Gazdálkodási céltartalék   
soráról. 

124/2018. (IX. 20.)  
 
 

úgy határozott, hogy hozzájárul a     
DIEGO Ingatlankezelő Kft. által    
felajánlott bruttó 3.000.000,- Ft    
összegű vissza nem térítendő    
pénzeszköz, mint kerületfejlesztési   
hozzájárulás átvételéhez. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
határozat melléklete szerinti   
pénzeszköz átadás-átvételi  
megállapodás aláírására. 

A megállapodás aláírásra   
került. 

136/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy támogatja a     
Magyar Patrióták Közösségének   
kezdeményezését, miszerint a   
Fővárosi Közgyűlés nyilvánítsa   
védetté a Budapest XI. kerület     
Szerémi út elnevezését. 

Tarlós István főpolgármester   
részére a határozat   
megküldésre került. 

140/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja    
Kézdiszentlélek árvízkár miatt történő    
támogatását 5.000.000,- Ft összegben    
- előfinanszírozással - az    
Önkormányzat 2018. évi   
költségvetési rendelet 8.1.1   
Gazdálkodási céltartalék soráról.  

A támogatási szerződés   
megkötése folyamatban van. 

Zárt ülési határozatok 

130/2018. (IX. 20.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Nagy Zoltánné     
(dr. Áment Erzsébet) kisközösségi    
vezető részére az Újbuda 60+     
Programban több éves elkötelezett,    
fáradhatatlan odaadással végzett   
munkája elismeréseként „Újbuda   
időseiért” címet adományoz. 

A kitüntetés átadásra került.  

130/2018. (IX. 20.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Krausz    
Sándorné részére, az időskorúak    
fizikális és mentális gondozásának, a     
harmonikus, szeretetteljes, az idősek    

A kitüntetés átadásra került.  
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igényeire épülő ellátás biztosításában    
nyújtott lelkiismeretes munkája   
elismeréseként „Újbuda időseiért”   
címet adományoz. 

146/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy a    
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda -   
Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező   
(1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.)     
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
álláshelyére pályázatot ír ki a     
határozat melléklete szerinti   
tartalommal úgy, hogy a pályázat     
kiírása 2018. november hónapjában    
jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A pályázat kiírásra került.  

147/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy felhatalmazza a     
Polgármestert, hogy a   
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda -   
Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező   
(1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.)     
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
feladatainak ellátásával 2019. január    
1-től a vezetői álláshelyre kiírt     
pályázati eljárás lefolytatásának   
időtartamára a pályázat eredményes    
lezárulásáig gondoskodjon az óvoda    
közalkalmazotti körében  
foglalkoztatott pedagógusai közül az    
intézmény SzMSz-ének és a    
vonatkozó jogszabályoknak  
megfelelően az ideiglenes   
óvodavezető megbízásáról.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére és felkéri,    

Az utólagos jóváhagyásra   
vonatkozó előterjesztés a   
novemberi testületi ülésre   
benyújtásra került. 
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hogy a 2018. novemberi testületi     
ülésre, utólagos jóváhagyásra   
terjessze be. 

150/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó     
u. 7.) intézményvezetői feladatainak    
ellátásával 2018. október 20-tól    
2019. január 31-ig a vezetői     
álláshelyre kiírt pályázati eljárás    
lefolytatásának időtartamára, annak   
eredményes lezárulásáig Krausz   
Sándor Istvánnét bízza meg. 
  
Garantált                         185 103 Ft 
illetmény  
Szociális ágazati             106 693 Ft 
összev. pótlék  
Vezetői pótlék                   50 000 Ft 
Összesen:                         341 796 Ft 
  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A megbízással kapcsolatos   
valamennyi feladat  
végrehajtása megtörtént. 

 


