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Nyilvános ülési határozatok 

166/2017. (IX. 21.)  
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja Kligl     
Sándor: Grosics Gyula c. szobrának     
felállítását a XI. kerület, „Bikás     
parkban” (hrsz.: 3467/1), és a     
megvalósításához szükséges  
23.000.000,- Ft-ot biztosítja a 2017.     
évi költségvetés 4. melléklet 20.     
Emléktáblák, szobrok, köztéri   
alkotások sorról. 

Grosics Gyula szobrának   
avatása 2018. június 14-én    
megtörtént. 

57/2018. (IV. 19.)  
 
 
 
 

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 Belügyminisztérium  
BMÖGF/93-22/2018 
iktatószámú levelében  
tájékoztatta 
Önkormányzatunkat, hogy a   
pályázatunk forráshiány miatt   
nem részesült támogatásban. 

114/2018. (IX. 20.) 
 
 

úgy határozott, hogy a 2018/2019.     
tanévre 10 havi időtartamra Újbuda     
Önkormányzata Papp László   
Sportolói Ösztöndíjat adományoz a    
határozat szerinti pályázók részére.    
(Lásd eredeti határozat.) 

A Papp László sportolói    
ösztöndíjak november 7-én   
átadásra kerültek, az   
ösztöndíjak folyósítása 10   
hónapon keresztül  
szerződések alapján történik. 
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116/2018. (IX. 20.) 
 
 

úgy határozott, hogy az e-Mobi     
Elektromobilitás Nonprofit Kft.-vel   
együttműködési megállapodást köt   
annak hatálybalépésétől számított 10    
éves határozott időtartamra a    
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata közterületein  
elektromos töltőoszlopok telepítése és    
üzemeltetése céljából az   
együttműködési megállapodás 1.   
mellékletében megjelölt helyszínekre   
vonatkozóan. 
A megállapodás egy alkalommal, a     
szerződéses feltételek maradéktalan   
teljesülése esetén, mindkét fél írásbeli     
beleegyezésével további 5 évvel    
meghosszabbítható. 
Budapest Főváros XI. kerület Újbuda     
Önkormányzata az 1. mellékletben    
megjelölt helyszíneken és   
alapterületen a közterület   
térítésmentes használatát biztosítja   
mindaddig, amíg az e-Mobi    
Elektromobilitás Nonprofit Kft.   
jogszabályban előírt közfeladatot   
ellátva az elektromobilitás   
szolgáltatást térítésmentesen  
biztosítja az elektromobilitás   
felhasználók részére.  
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező   
kötelezettsége. 
Felkéri a Polgármestert az    
együttműködési megállapodás  
aláírására. 
 

A szerződés aláírásra és az     
e-Mobi Elektromobilitás  
Nonprofit Kft. részére   
megküldésre került. 
 

117/2018. (IX. 20.) 1) 
 
 

úgy határozott, hogy 
a) a 2015. augusztus 1. napján kelt, a        
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     

Az Ingyenes Használati   
Szerződés módosítása és a    
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Önkormányzata és a KözPont    
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. között megkötött Ingyenes     
Használati szerződés 1. pontjából a     
Budapest, XI. kerület, Szent Gellért     
tér 1-3. szám alatti 5498/0/A/28     
helyrajzi számú, 291 m2 alapterületű,     
nem lakás céljára szolgáló helyiséget     
(Kulti Szalon) törli; 
b) a 2015. július 3. napján kelt, a        
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata és a KözPont    
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. között megkötött    
Közművelődési megállapodás 4.1.   
pontjából a Budapest XI. kerület,     
Szent Gellért tér 1-3. szám alatti      
5498/0/A/28 helyrajzi számú, 291 m2     
alapterületű, nem lakás céljára    
szolgáló helyiséget (Kulti Szalon)    
törli. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szükséges intézkedések megtételére   
és a vonatkozó szerződések    
aláírására. 

Közművelődési megállapodás  
módosítása aláírásra került.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

117/2018. (IX. 20.) 2) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest     
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata tulajdonát képező   
Budapest XI. kerület, Szent Gellért     
tér 1-3. szám alatti 5498/0/A/28     
helyrajzi számú, 291 m2 alapterületű,     
nem lakás céljára szolgáló helyiséget     
(Kulti Szalon) 2018. október 1.     
napjától a KözPont Újbudai    
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.     
részére a Gazdasági Bizottság    
javaslata alapján 1000.- Ft/év bérleti     
díj megállapításával bérbe adja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
bérleti szerződés aláírására. 

A bérleti szerződés nem    
került megkötésre, mivel a    
KözPont Kft. bérleti   
jogviszony kezdő  
időpontjának módosítását,  
illetve az ingatlan albérletbe    
adásának hozzájárulását kéri.  
Fentiek alapján a testületi    
határozat módosítása  
szükséges, így azt a 2019.     
januári képviselő-testületi  
ülésre ismételten elő kell    
terjeszteni.  
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139/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy 2018. október     
1-jétől  
1. a szociális és gyermekjóléti     
intézmények szakdolgozói részére az 
- A/ osztályba soroltak számára 30      
ezer, a 
- B/ osztályba soroltak számára 25      
ezer, a 
- C/ osztályba soroltak számára 10      
ezer 
forint összegű újbudai pótlékot ad,     
ennek végrehajtásához a személyi    
juttatás és járulékai 2 havi összegére      
16.270 E forintot biztosít    
átcsoportosítással a 2018. évi    
költségvetés 1.4.1. sora terhére és     
vállalja a 2019. évi költségvetésben is      
az újbudai pótlék fedezetének    
biztosítását; 
2. az óvodában dolgozó valamennyi     
pedagógus részére havi 30.000 Ft     
újbudai pótlékot ad, ennek    
végrehajtásához a személyi juttatás és     
járulékai 2 havi összegére 26.314 E      
forintot, és a 2019. évi újbudai pótlék       
fedezetét a 2018. évi költségvetésben     
biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy az     
újbudai pótlék bevezetésével   
kapcsolatos rendelettervezetet  
készíttesse el, terjessze elő a     
Képviselő-testület novemberi ülésére   
és tegye meg a szükséges     
intézkedéseket. 
 

A rendelettervezet a 2018.    
november 29-ei  
képviselő-testületi ülésre  
előterjesztésre került. A   
42/2018. (XII. 4.)   
önkormányzati rendeletben  
került elfogadásra és lépett    
hatályba az újbudai pótlék    
bevezetése. 
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Zárt ülési határozatok 

128/2018. (IX. 20.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Kalász Márton     
részére Újbuda díszpolgára címet    
adományoz több évtizedes magas    
színvonalú írói és műfordítói    
munkássága, életműve  
elismeréseként. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

128/2018. (IX. 20.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Főtiszteletű    
Takaró Károly püspök úrnak Újbuda     
díszpolgára címet adományoz a    
kerületben végzett több évtizedes    
maradandó értékű, megbecsülést   
kiváltó tevékenységért. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

129/2018. (IX. 20.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Medek Miklós     
Pál, az Újudai BHG és Vízimentő      
Szabadidő Sportegyesület elnöke   
részére az elmúlt 41 év kiemelkedő      
edzői, versenybírói, oktatói és    
szakvezetői munkájának  
elismeréseként „Újbuda sportjáért”   
életmű díjat adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 
 

129/2018. (IX. 20.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Szécsényi     
József atléta, egyetemi tanszékvezető    
részére a hazai sportéletben végzett     
kiemelkedő tanári, szakvezetői és    
tudományos munkájának  
elismeréseként - posztumusz -    
„Újbuda sportjáért” életmű díjat    
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

149/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Idősek Háza (1115 Budapest, Fraknó     
u. 7.) intézményvezetői (magasabb    
vezető) álláshelyére pályázatot ír ki a      

Az Újbudai idősek Háza    
intézményvezetői 
álláshelyére kiírt pályázat   
elbírálásáról szóló  
előterjesztés a  
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határozat melléklete szerinti   
tartalommal. 
Felkéri a Polgármestert a pályázati     
felhívás közzétételével és a pályázati     
eljárás lefolytatásával összefüggő   
intézkedések megtételére, továbbá a    
pályázatot véleményező eseti   
bizottság tagjainak kijelölésére. 

Képviselő-testület 2018.  
december 18-i ülésének   
napirendjére kerül. .  

152/2018. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Marosdi János,     
az Újbuda Gamesz igazgatója részére     
szakmai hozzáértése, személyes   
elkötelezettsége és példamutató   
intézményvezetői teljesítménye  
elismeréseként „Újbuda kiváló   
intézményvezetője” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

152/2018. (X. 18.) b) 
 

úgy határozott, hogy Halászné    
Bogdány Zsuzsanna, a   
Dél-Kelenföldi Óvoda  
intézményvezetője részére a   
gyermekek érdekeit mindenkor szem    
előtt tartó, kiegyensúlyozott és    
elkötelezett óvodavezetői munkája   
elismeréseként „Újbuda kiváló   
intézményvezetője” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

153/2018. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Csek Tamás,      
az Újbudai Polgármesteri Hivades    
kiemelkedő szakmai munkája   
elismeréseként „Újbuda  
szolgálatáért” elismerőtal nyugdíjas   
állatorvosa részére a kerület    
közösségeinek építése érdekében   
végzett több évtize címet adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 
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153/2018. (X. 18.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Bartókné    
Rákóczi Ildikó Julianna, az Újbudai     
Montágh Imre Általános Iskola,    
Fejlesztő Nevelés-oktatást Végző   
Iskola, Készségfejlesztő Iskola és    
EGYMI gyógypedagógiai  
asszisztense részére a fogyatékos    
gyermekeket, fiatalokat és szüleiket    
támogató, segítő, önzetlen, áldozatos,    
példaértékű munkája elismeréseként   
„Újbuda szolgálatáért” elismerő címet    
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

154/2018. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Lukács    
Miklósné, az Egyesített Bölcsődei    
Intézmények szaktanácsadója részére   
több évtizedes, magas szakmai    
színvonalú, a gyermekek harmonikus    
és egészséges személyiségfejlődését   
szem előtt tartó ellátásának    
megteremtésében végzett munkája   
elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

154/2018. (X. 18.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Dudásné Kass     
Mária Andrea, a Bethlen Gábor     
Általános Iskola és Gimnázium    
igazgatóhelyettese részére több   
évtizedes, a gyermekek erkölcsi    
fejlődéséért végzett kiváló   
pedagógusi munkája elismeréseként   
„Újbuda gyermekeiért” elismerő   
címet adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 
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154/2018. (X. 18.) c) 
 

úgy határozott, hogy Szőllősiné Pál     
Ibolya, a Gazdagréti Óvoda    
óvodapedagógusa részére elhivatott,   
példamutató, gyermekszerető  
magatartása, a gyermekekért és    
családokért végzett odaadó,   
felelősségteljes, több évtizeden   
átívelő kiemelkedő pedagógiai   
munkája elismeréseként „Újbuda   
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

154/2018. (X. 18.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy Varga Katalin, a      
Dél-Kelenföldi Óvoda  
óvodapedagógusa részére a   
gyermekek személyiségének  
fejlődésében és tehetségük   
kibontakoztatásában elért  
eredményeiért és a családokért    
végzett több évtizedes magas    
színvonalú munkája elismeréseként   
„Újbuda gyermekeiért” elismerő   
címet adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

154/2018. (X. 18.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy Petiné Singer     
Ágnes, a Vadaskert Általános Iskola     
intézményvezetője részére több   
évtizedes lelkiismeretes és kitartó    
gyógypedagógiai munkájáért és a    
sajátos nevelési igényű gyermekek    
ellátásában végzett magas színvonalú    
vezetői munkája elismeréseként   
„Újbuda gyermekeiért” elismerő   
címet adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 
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154/2018. (X. 18.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy Sirkóné Belle     
Ágnes, a Bethlen Gábor Általános     
Iskola és Gimnázium Montessori    
Tagiskolája tagintézmény-vezetője  
részére, az iskola Keveháza utcai     
telephelyének magas színvonalú   
vezetéséért, valamint a   
Montessori-jellegű módszer  
gyakorlati megvalósítása terén   
végzett kiváló és lelkiismeretes    
munkája elismeréseként „Újbuda   
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

154/2018. (X. 18.) g) 
 
 

úgy határozott, hogy Vincze Anikó, a      
Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat   
XI. Kerületi Tagintézménye   
tagintézményvezető-helyettese 
részére az újbudai családok részére a      
gyermekek nevelésével kapcsolatos   
problémáik megoldásához több mint    
húsz éve töretlen lelkesedéssel    
nyújtott támogatása és az    
tagintézmény egész tevékenységét   
hatékonyan segítő munkája   
elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

154/2018. (X. 18.) h) 
 
 

úgy határozott, hogy Fejes Imréné, az      
Észak-Kelenföldi Óvoda  
óvodapedagógusa részére empatikus,   
önzetlen, toleráns, kreatív, a    
mindennapokban a gyermekek   
számára élménypedagógiát nyújtó   
óvodapedagógusi munkája  

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 
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elismeréseként „Újbuda  
gyermekeiért” elismerő címet   
adományoz. 

155/2018. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Szopkó Beáta,     
az Újbudai Gárdonyi Géza Általános     
Iskola magyar-angol szakos tanára    
részére a magyar nyelv és irodalom,      
az angol nyelv hiteles tanításáért,     
generációkat nevelő munkája   
elismeréseként „Újbuda  
mesterpedagógusa” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

155/2018. (X. 18.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Molnárné Tóth     
Margit, a Lágymányosi Óvoda    
óvodapedagógusa részére a   
gyermekek példás neveléséért,   
fejlesztéséért, odaadó, szeretetteljes,   
áldozatos munkája elismeréseként   
„Újbuda mesterpedagógusa” elismerő   
címet adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

155/2018. (X. 18.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy Dinnyésné Bódi     
Éva, az Újbudai Ádám Jenő Általános      
Iskola tanára részére több évtizedes,     
az intézményért végzett innovatív    
munkájáért, a gyermekek harmonikus    
személyiségformálását segítő odaadó   
tevékenysége elismeréseként „Újbuda   
mesterpedagógusa” elismerő címet   
adományoz. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

156/2018. (X. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy Szerdahelyi    
László okl. építészmérnök részére a     
Pázmány Péter sétányon létesült    
Ericsson székház épületének   

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 
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Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

megvalósításában végzett kimagasló   
tervezői munkájáért „Pro Architectura    
Újbuda” kitüntetést adományoz. 

157/2018. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Kisbán Miklós     
vállalkozó részére a kerületünkben    
folytatott magas színvonalú   
kereskedelmi tevékenységéért, a   
hagyományossá vált segítőkész és    
barátságos kiszolgálásért és a    
vállalkozások számára példaadó   
kiszámítható, hosszútávú  
működéséért az „Újbuda kiváló    
vállalkozója, kiváló iparosa” címet    
adományozza. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

157/2018. (X. 18.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Pál Hajnalka     
vállalkozó részére a kerületünkben    
folytatott és elhivatottan végzett, a     
vásárlói igényeket előtérbe helyező,    
szolgálatkész, magas színvonalú   
kereskedelmi tevékenységéért az   
„Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló    
iparosa” címet adományozza. 

A kitüntetés átadásra került    
november 11-én, a Kerület    
Napja rendezvényen. 

 


