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Nyilvános ülési határozatok 

115/2018. (IX. 20.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Fehérvári út 43015/7 hrsz.-ú    
Albertfalvai Kispiac működtetésére a    
Buda-Hold Kft.-vel megkötött   
határozott idejű (2018. december 31.     
napjáig hatályos) vagyonkezelési   
szerződés időtartamát 2019.   
december 31. napjáig   
meghosszabbítja. 
A Vagyonkezelő köteles évente - a      
Gazdasági Bizottság javaslata alapján    
- a vagyon értéke 0,5%-ának     
megfelelő, az értékcsökkenés és    
ráfordítások figyelembevételével  
2019. évre vonatkozóan nettó    
600.992,- Ft vagyonkezelői díjat az     
Önkormányzat részére megfizetni,   
amely összeg minden évben az épület      
amortizációja és a Vagyonkezelő által     
végzett ráfordítások  
figyelembevételével módosul. 
Vagyonkezelő köteles igazolni, hogy    
fejlesztésre, karbantartásra fordítja az    
ingatlanvagyon értéke 2,5%-ának   
megfelelő összeget, ami jelen esetben     
3.004.960,- Ft. 
Vagyonkezelő a bérlőivel a    
vagyonkezelői jogviszony  
időtartamára köthet bérleti szerződést. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó     
vagyonkezelési szerződés  
módosításának aláírására. 

A vagyonkezelési szerződés   
módosítása aláírásra került.  

141/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy a 90/2014. (IV.      
24.) XI.ÖK határozatában létrehozott    
„Családbarát Vállalkozás Újbuda”   
elismerő cím elnyerésére irányuló    
pályázatot eredményesnek  

A díjak a Kerület Napja     
ünnepségen átadásra kerültek,   
a díjakkal járó pénzösszegek    
utalása megtörtént. 
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nyilvánítja, és megállapítja a pályázat     
nyerteseit az alábbiak szerint: 
 
A „Családbarát Vállalkozás Újbuda”    
cím nyertese 2018. évben 
 
Nagyvállalkozás kategóriában: TATA   
Consultancy Services Limited 
Középvállalkozás kategóriában:  
KÜRT Zrt. 
Kisvállalkozás kategóriában:  
Napfivér Holdnővér '2004 Kft. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy    
a nyertes vállalkozásokat az alábbi     
díjazásban részesítse az   
Önkormányzat 2018. évi   
költségvetésében erre a célra    
biztosított 1.03.17 költségvetési   
sorról: 
Nagyvállalkozás kategória esetében –    
200 000 Ft 
Középvállalkozás kategória esetében   
– 300 000 Ft 
Kisvállalkozás kategória esetében –    
500 000 Ft 

142/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy a 101/2017. (V.      
25.) XI.ÖK határozatában létrehozott    
„Felelős Vállalkozás Újbuda”   
elismerő cím elnyerésére irányuló    
pályázatot eredményesnek  
nyilvánítja, és megállapítja a pályázat     
nyerteseit az alábbiak szerint: 
 
A „Felelős Vállalkozás Újbuda” cím     
nyertese 2018. évben 
 
Nagyvállalkozás kategóriában: MOL   
Nyrt. 
Középvállalkozás kategóriában:  
EVOPRO Kft. 

A díjak a Kerület Napja     
ünnepségen átadásra kerültek,   
a díjakkal járó pénzösszegek    
utalása megtörtént. 
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Kisvállalkozás kategóriában: Bakosfa   
Kft. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy    
a nyertes vállalkozásokat az alábbi     
díjazásban részesítse az   
Önkormányzat 2018. évi   
költségvetésében erre a célra    
biztosított 1.03.29 költségvetési   
sorról: 
Nagyvállalkozás kategória esetében –    
200 000 Ft 
Középvállalkozás kategória esetében   
– 300 000 Ft 
Kisvállalkozás kategória esetében –    
500 000 Ft 

162/2018. (XI. 29.) b)  
 
 

 

úgy határozott, hogy pályázatot nyújt     
be a fővárosi kerületi belterületi     
szilárd burkolat nélküli utak szilárd     
burkolattal történő ellátásának   
támogatása tárgyban. 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata a szükséges saját    
forrást legfeljebb bruttó   
913.735.700,- forint összegben   
előzetes kötelezettségvállalással a   
2019. évi költségvetés terhére az     
Útépítés soron biztosítja. 

A 2019. évi költségvetés-    
tervezetbe beépítésre került. 

168/2018. (XI. 29.)  
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat kizárólagos  
tulajdonában lévő BUDA-HOLD   
Vállalkozás Szervezési és Szolgáltató    
Kft. (székhely: 1117 Budapest,    
Hunyadi J. út 14., cégjegyzékszám:     
0109075505, képviseli: Kiss-Leizer   
Gábor ügyvezető)  
felügyelőbizottságának tagjai közül   

A BUDA-HOLD Kft.   
ügyvezető igazgatója  
intézkedett a Cégbíróságnál.  
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Sisák Eszter tag 2018. november 30.      
napjával történő lemondását   
elfogadja, és 2018. december 1.     
napjától 2019. november 30. napjáig     
tartó időre Lengyel Domonkost    
felügyelőbizottsági tagnak  
megválasztja. 
Felkéri a BUDA-HOLD Kft.    
ügyvezető igazgatóját a változás    
Cégnyilvántartásba történő  
bejegyeztetése érdekében a szükséges    
intézkedések megtételére. 

170/2018. (XI. 29.)  
 
 

úgy határozott, hogy megbízza a     
Dél-Budai Tankerületi Központ, a    
Budapesti Komplex Szakképzési   
Centrum, valamint a   
Esztergom-Budapesti 
Főegyházmegye által fenntartott és az     
Újbudai Önkormányzat tulajdonában   
működő iskolák igazgatóit a    
határozat mellékletében lévő   
megbízási szerződések szerinti   
feladatokkal 2019. január 1-jétől    
2019. december 31-ig. 
A megbízási díjak fedezetét,    
20.649.600.- forintot az   
Önkormányzat 2019. évi   
költségvetésében  biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a megbízási     
szerződések elkészíttetésére és   
aláírására, valamint, hogy döntsön a     
megbízási díj feladatarányos   
felosztásáról és intézkedjen a    
megbízással kapcsolatos feladatok   
végrehajtásáról. 

Az iskolaigazgatóktól az   
adónyilatkozatok bekérésre  
kerültek. 
A fenti adatok birtokában a     
szerződések előkészítése  
folyamatban van.  
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174/2018. (XI. 29.)  
 
 
 

úgy határozott, hogy  
- jóváhagyja a Budapest Főváros XI.      
Kerület Újbuda Önkormányzata és a     
Talentum Művészeti Nonprofit Kft.    
közötti határozott idejű   
Közszolgáltatási szerződést a   
határozat melléklete szerint, 
- a Talentum Művészeti Nonprofit     
Kft. közszolgáltatási szerződésben   
vállalt feladataihoz 2019-ben   
10.000.000,- Ft támogatást nyújt,    
mely összeg a 2019. évi     
költségvetésben kerül tervezésre, a    
további évek támogatási összegét az     
Önkormányzat mindenkori  
költségvetésében határozza meg, 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szerződés aláírására. 

A közszolgáltatási szerződés   
aláírása folyamatban van, a    
támogatási összeg a 2019. évi     
költségvetésben tervezésre  
kerül.  

175/2018. (XI. 29.) a)  
 
 

úgy határozott, hogy 1.000.000,- Ft     
támogatást nyújt a Blahodiynyi Fond     
Bene/ Bene Alapítvány részére –     
előfinanszírozással – a benei    
kultúrház felújításához a költségvetési    
rendelet 2018. évi költségvetés    
1.8.1.7. Támogatások céltartaléka   
soráról. 

A támogatási szerződés   
megkötésre került.  

175/2018. (XI. 29.) b)  
 
 

úgy határozott, hogy 2.000.000,- Ft     
támogatást nyújt az Eötvös    
Collegiumért Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – kerti tó    
újjáépítéséhez a 2018. évi    
költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási   
céltartalék soráról. 

A támogatási szerződés   
aláírása folyamatban van.  
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175/2018. (XI. 29.) c)  
 
 

úgy határozott, hogy 200.000,- Ft     
támogatást nyújt a Vidám Segítők     
Alapítvány részére –   
előfinanszírozással – szórakoztató   
műsorok rendezésére kórházakban a    
2018. évi költségvetés 8.1.1.    
Gazdálkodási céltartalék soráról. 

A támogatási szerződés   
aláírásra folyamatban van.  

175/2018. (XI. 29.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy 1.000.000,- Ft     
támogatást nyújt a „Kárpátaljai    
Panoráma” Kulturális Alapítvány   
részére – előfinanszírozással –    
Beregszász település karácsonyi   
díszkivilágításhoz a 2018. évi    
költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási   
céltartalék soráról. 

A támogatási szerződés   
megkötésre került.  

175/2018. (XI. 29.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy 200.000,- Ft     
támogatást nyújt az Együtt a     
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános  
Iskoláért Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – a Gazdagrét    
Csíkihegyek Általános Iskola   
öltözőszekrényeinek vásárlásához a   
2018. évi költségvetés 8.1.1.    
Gazdálkodási céltartalék soráról. 

A szerződés aláírása az    
Alapítvány részéről  
megtörtént, 
Önkormányzatunk részéről az   
aláírás és az összeg átutalása     
folyamatban van. 

175/2018. (XI. 29.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy 150.000,- Ft     
támogatást nyújt a Bocskai Iskola     
Alapítvány részére –   
előfinanszírozással – az Újbudai    
Bocskai István Általános Iskola    
székeinek vásárlásához a 2018. évi     
költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási   
céltartalék soráról. 
 

A szerződés aláírása az    
Alapítvány részéről  
megtörtént. 
Önkormányzatunk részéről az   
aláírás és az összeg átutalása     
folyamatban van. 
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176/2018. (XI. 29.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a Játszva,     
Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal   
kötött Stratégiai Megállapodás 10. sz.     
mellékletét a határozat melléklete    
szerinti tartalommal módosítja. 
Felkéri a Polgármestert a    
szerződésmódosítás aláírására. 

A szerződésmódosítás  
előkészítése folyamatban van.  

176/2018. (XI. 29.) b) 
 
 

a Játszva, Sportolva Megelőzni    
Alapítvánnyal kötött Stratégiai   
Megállapodás 12. sz. mellékletét az     
alábbi eszközökkel kiegészíti: 
a) Magyar Vízilabda Szövetség által     
2018/2019-évadra elfogadott  
programjából: 
Öltözőpadok, öltözőszekrények,  
pályaelválasztó kötelek, mobil   
eredményjelző garnitúra, vízilabda   
kiskapu, pálya kötélzet (gyermek), 
b) Magyar Kosárlabdázók Országos    
Szövetsége által 2018/2019-évadra   
elfogadott programjából: 
- Újbudai Petőfi Sándor Általános     
Iskola felújítása (15 évig). 
- Újbudai Grosics Gyula Sport     
Általános Iskola felújítása (15 évig) 
  
- Gabányi Sportcsarnok sportorvosi    
szoba berendezései. 
Felkéri a Polgármestert a    
szerződésmódosítás aláírására. 

A szerződésmódosítás  
előkészítése folyamatban van. 

176/2018. (XI. 29.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy a Játszva,     
Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal   
kötött Stratégiai Megállapodást az    
alábbi II. 14. ponttal kiegészíti: 

A szerződésmódosítás  
előkészítése folyamatban van. 
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„14. Felek megállapodása szerint    
jelen szerződés rendelkezései az    
Önkormányzat saját tulajdonát képező    
Sport11 Sport-, Szabadidő- és    
Rendezvényközpont felújítására és az    
ide vonatkozó tárgyi eszköz    
beszerzésekre is irányadóak.” 
Felkéri a Polgármestert a    
szerződésmódosítás aláírására. 

187/2018. (XII. 18.)  
 

 

úgy határozott, hogy 2019. január     
1-től 2020. december 31-ig    
közszolgáltatási szerződést köt a    
KözPont Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft.-vel pedagógiai   
feladatokra a határozat mellékletében    
lévő szerződés szerint. 
A 2019. és 2020. évben a      
költségvetésben biztosítja a   
pedagógiai feladatokhoz kapcsolódó   
kiadásokat. 
Felkéri a Polgármestert a    
közszolgáltatási szerződés aláírására   
és a szükséges intézkedések    
megtételére.  

A szerződés aláírása   
folyamatban van. 

188/2018. (XII. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy 
a) jóváhagyja a KözPont Újbudai     
Kulturális, Pedagógiai és Média    
Kft.-vel 2015. július 29-én megkötött     
közművelődési megállapodás közös   
megegyezéssel történő  
megszüntetését 2018. december 31.    
napjával, 
b) jóváhagyja a KözPont Újbudai     
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.     

A közművelòdési  
megállapodás aláírása  
folyamatban van.  
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új közművelődési megállapodását   
2019. január 1-jétől a határozat     
melléklete szerint, 
Felhatalmazza a Polgármestert az új     
közművelődési megállapodás  
aláírására. 

190/2018. (XII. 18.)  
 
 
 
 

úgy határozott, hogy a    
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda –   
Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező   
(1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.)     
intézményvezetői (magasabb vezetői)   
feladatainak ellátásával – az eddigi     
vezetői megbízása megtartása mellett    
– a pályázat lezárásáig Karkus     
Mihálynét bízza meg. 
A magasabb vezetői megbízás 2019.     
január 1-től 2019. február 28-áig szól. 
  
A megbízás alatti 
illetménykiegészítése     155.500,- Ft 
További  vezetői pótlék:   73.080,- Ft 
Összesen:                        228.580,- Ft 
  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére és a    
dokumentumok aláírására. 

A kinevezési dokumentumok   
aláírásra, a megbízott   
intézményvezető részére  
átadásra kerültek. 
 

197/2018. (XII. 18.) 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Hoffmann     
Tamás polgármester részére a    
céljutalom megállapításának  
feltételeiről szóló  
511/2004./XI.ÖK/XII.15./ 
határozatban foglaltak teljesülése   
alapján, 2018. év II. félévének     
céljutalmát három havi illetményének    

Az előirányzat  
átcsoportosítása megtörtént. 
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198/2018. (XII. 18.) 

megfelelő összegben állapítja meg. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges     
intézkedés megtételére. 
 
úgy határozott, hogy dr. Hoffmann     
Tamás polgármester által lemondott    
II. félévi céljutalom   
előirányzat-maradványát 
átcsoportosítja az Önkormányzat   
irányítása alá tartozó Lágymányosi    
Óvoda (székhely: 1117 Budapest,    
Bogdánfy u. 1/b.) támogatására,    
2.243.600,- Ft értékben udvari játékok     
vásárlására 

 
 
 
 
 
 

199/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy 100.000,- Ft     
támogatást nyújt a Ciszterci Diák és      
Cserkész Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – könyvkiadás   
céljára a 2018. évi költségvetés 1.      
8.1.1. Gazdálkodási céltartalék   
soráról. 
Felkéri a Polgármestert a    
szerződésmódosítás aláírására. 

A támogatási szerződés   
aláírása folyamatban van. 
 

Zárt ülési határozatok 

145/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy (...) a     
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda -   
Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező   
(1112 Budapest, Neszmélyi u. 22-24.)     
intézményvezetője magasabb vezetői   
megbízását közös megegyezéssel   
2018. december 31. hatállyal    
visszavonja, közalkalmazotti  
jogviszonyát közös megegyezéssel a    
közalkalmazottak jogállásáról szóló   
1992. évi XXXIII. törvény 25. § (2)       

A dokumentumok  
elkészültek, aláírásuk  
megtörtént, az érintett részére    
átadásra került. 
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bekezdés a) pontja szerint 2018.     
december 31. hatállyal megszünteti. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
munkajogi intézkedések megtételére. 

182/2018. (XI. 29.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Analog     
Center Kft. (székhelye 1116    
Budapest, Kondorfa u. 8., a     
továbbiakban: Ügyfél) által a    
Budapest XI. kerület, Kondorfa u. 8      
sz. alatti vendéglátó üzlete nyitva     
tartás korlátozása ügyében másodfokú    
hatósági jogkörében eljárva az alábbi     
határozatot hozza: 

  
HATÁROZAT 

 
Az Ügyfél vendéglátó üzlete    
felmentési kérelmére a Kulturális és     
Köznevelési Bizottság által hozott    
104/KKB/2018./X.16./ számú  
határozat ellen benyújtott   
fellebbezését elutasítja és az elsőfokú     
eljárásban hozott döntést   
helybenhagyja. 
(Továbbiakban lásd eredeti   
határozat.) 

Az Analog Center Kft. a     
határozatot 2018. december   
6-án átvette, a jogorvoslat    
benyújtására nyitva álló idő    
2019. január 6-án telik le. 
(Az üzlet nyitva tartását    
hatóságunk visszatérően  
ellenőrzi, a Testület döntése    
óta az üzemeltetővel szemben    
nyitvatartási idő be nem    
tartása miatt bejelentés nem    
érkezett, hatósági intézkedés   
nem történt.) 

206/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
kerület, 1993/4 helyrajzi szám alatti     
ingatlant érintő, településképi   
bejelentési eljárásban 2018. október    
16. napján XVIII-320-5/2018.   
számon meghozott első fokú    
határozatot – rendelkező részére és     
indoklására is kiterjedően –    
helybenhagyja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A másodfokú határozat   
elkészült és a kérelmező    
részére megküldésre került. 

 


