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Nyilvános ülési határozatok 

130/2017. (VI. 22.) b) 
 
 
 

úgy határozott, hogy a kerületi     
intézmények folyamatos  
működésének biztosítása érdekében   
villamosenergia közbeszerzési  
eljárás kiírásához 2019. évi    
költségvetésében 44 000 E Ft     
fedezetet biztosít. 

A villamosenergia-kiadások  
fedezete a GAMESZ 2019.    
évi költségvetésében  
tervezésre került. 

6/2018. (I. 18.) XI.ÖK 
 
 

úgy határozott, hogy a kerületi     
intézmények folyamatos  
működésének biztosítása érdekében   
a földgázbeszerzés tárgyban   
lefolytatásra kerülő közbeszerzési   
eljárás több évre történő kiírásához     
szükséges fedezetet 2019-2020. évi    
költségvetéseiben évi bruttó 50 000     
000 Ft összegben biztosítja. 

A földgázkiadások fedezete a    
GAMESZ 2019. évi   
költségvetésében tervezésre  
került. 

6/2018. (I. 18.) XI.ÖK 
 
 

úgy határozott, hogy a XI. Kerületi      
Újbudai Gyermekegészségügyi  
Központ és Egynapos Sebészet    
kialakítására a projekt megvalósítás    
teljes időszakára a 1673/2017. (IX.     
21.) Kormányhatározattal biztosított   
1 895 millió Ft összegű támogatáson      
felül 2019. évre 350 millió Ft-ot      
biztosít saját költségvetése terhére    
előzetes kötelezettségvállalással. 

Az Önkormányzat 2019. évi    
költségvetésében tervezésre  
került. 

10/2018. (I. 18.) XI.ÖK 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
kerület, Péterhegyi úti átemelőt, az     
átemelő felépítményhez kapcsolódó   
T-87976 ttsz. változási vázrajz    
szerint kialakításra került (737/3)    
hrsz.-ú 321 m2 közterületi ingatlant     
és a csatornahálózat további elemeit     
ingyenesen, Újbuda Önkormányzata   

A Fővárosi Önkormányzat   
részéről még nem történt    
visszajelzés, hogy melyik   
Közgyűlésre menne be az    
átadás, és csak azt követően     
kerülhet sor a   
megállapodások aláírására. 
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vagyonkataszterében szereplő, az   
átadás időpontjában rögzített könyv    
szerinti nyilvántartási értéken a    
Fővárosi Önkormányzat tulajdonába   
átadja a nemzeti vagyonról szóló     
2011. évi CXCVI. törvény 13. § (3)       
és 14. § (1) bekezdése, továbbá a       
víziközmű szolgáltatásról szóló   
2011. évi CCIX. törvény 6. § (1) és        
9. § (1) bekezdése alapján.     
Felhatalmazza a Polgármestert a    
vonatkozó – módosított –    
megállapodások aláírására. 
Ezzel egyidejűleg a 26/2016. (II.     
25.) XI.ÖK határozatát hatályon    
kívül helyezi. 

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. 

Az Önkormányzat 2019. évi    
költségvetésében tervezésre  
került. 

135/2018. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat folyamatos  
feladatellátásának biztosítása  
érdekében – a 2019. évi költségvetés      

Az Önkormányzat 2019. évi    
költségvetésében tervezésre  
került. 
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jóváhagyását megelőzően – az    
önkormányzati tulajdonú lakások,   
nem lakás célú helyiségek    
karbantartása, felújítására kiírásra   
kerülő közbeszerzési eljárás   
fedezetére 120 000 E Ft összegben      
előzetes kötelezettséget vállal az    
Önkormányzat 2019. évi   
költségvetés terhére. 

135/2018. (X. 18.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a kerületi     
intézmények folyamatos  
működésének biztosítása érdekében   
higiéniai termékek közbeszerzési   
eljárás kiírásához 19 000 E Ft      
fedezet biztosítására előzetesen   
kötelezettséget vállal a GAMESZ    
2019. évi költségvetése terhére. 

A GAMESZ 2019. évi    
költségvetésében tervezésre  
került. 

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

úgy határozott, hogy a kerületi     
intézmények folyamatos  
működésének biztosítása érdekében   
földgáz közbeszerzési eljárás   
kiírásához 27 500 E Ft fedezet      
biztosítására előzetesen  
kötelezettséget vállal a GAMESZ    
2019. évi költségvetése terhére. 

A GAMESZ 2019. évi    
költségvetésében tervezésre  
került. 

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

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat irányítása alá tartozó    
költségvetési szervek vezetőit   
felhatalmazza, hogy a vezetésük alá     
tartozó költségvetési szervet   
megillető bevételeket beszedjék és    
az előző évi működési kiadási     
előirányzatokon belül a kiadásokat    
arányosan teljesítsék az   

A 2019. évi költségvetés    
elfogadásáig az  
Önkormányzat irányítása alá   
tartozó költségvetési szervek   
a határozatban foglaltak   
szerint működtek. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

Önkormányzat 2019. évi   
költségvetésének elfogadásáig. 

166/2018. (XI. 29.)  
 

úgy határozott, hogy úgy határozott,     
hogy a Daddy Food Kft. részére a       
Budapest XI., Mezőkövesd út –     
Fehérvári út sarok közterület 92 m2      
nagyságú részének kioszk   
működtetése céljából történő   
használatához a 2019. január 1. és      
2028. december 31. közötti    
időszakban a Gazdasági Bizottság    
javaslata alapján nettó 150.000,-    
Ft/hó közterület-használati díj   
megfizetésével hozzájárul. 
A Kft. vállalja a határozat     
mellékletében körülhatárolt park   
kiépítését és fenntartását. 
A szerződés egy alkalommal, a     
szerződéses feltételek maradéktalan   
teljesülése esetén, mindkét fél    
írásbeli beleegyezésével további 5    
évvel meghosszabbítható. 
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. 

167/2018. (XI. 29.)  
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
Fővárosi Önkormányzattal kötendő   

A díjfizető zónában lévő    
fővárosi közterületeken  
történő díjszedés  
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megállapodás megkötését és   
felhatalmazza a Polgármestert a    
határozat melléklete szerinti   
megállapodás aláírására. 

bevezetéséről szóló  
megállapodás aláírásra került. 

171/2018. (XI. 29.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy 2019. január     
1-től a  
- Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda   
Újbudai Napsugár Óvoda telephely    
számára 1 fő óvodapszichológusi és     
1 fő pedagógiai asszisztensi,  
- a Lágymányosi Óvoda Csicsergő     
Óvoda telephely számára 1 fő     
konyhai dolgozói  
álláshelyet biztosít. 
Az álláshelyek betöltéséhez   
szükséges anyagi fedezetet az    
Önkormányzat 2019. évi   
költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Az álláshelyek és annak    
fedezete a költségvetésben   
biztosításra kerültek. 
 

171/2018. (XI. 29.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy 2019. január     
1-től 
- az Újbudai Szociális Szolgálat által      
ellátott fogyatékos (autista)   
személyek ellátása feladat   
vonatkozásában a feladat   
elindításához 3 fő terápiás    
munkatárs, 2 fő szociális gondozó és      
1 fő technikai, 
- az Újbudai Humán Szolgáltató     
Központ által ellátott óvodai és     
iskolai szociális segítő szolgáltatás    
feladat vonatkozásában 6 fő óvodai     
és iskolai szociális segítő  

Az álláshelyek betöltésére sor    
került az érintett intézmények    
tekintetében. Az anyagi   
fedezet az Önkormányzat   
2019. évi költségvetésében   
rendelkezésre áll. 
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álláshelyszám-bővítést engedélyez. 
Az álláshelyek betöltéséhez   
szükséges anyagi fedezetet az    
Önkormányzat a 2019. évi    
költségvetésében biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

177/2018. (XI. 29.)  
 
 

úgy határozott, hogy a határozat     
mellékletében felsorolt, jelenleg a    
Budapest Főváros Kormányhivatala   
használatában lévő vagyontárgyait   
ingyenesen a Magyar Állam    
tulajdonába adja a Budapest Főváros     
Kormányhivatala közfeladatainak  
(kormányablak, szociális és   
gyámügyek, 
közegészségügyi-járványügyi, 
ingatlan-nyilvántartási feladatok)  
ellátása érdekében. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
vagyonátadásról szóló szerződés   
aláírására. 

A Kormányhivatal részéről az    
aláírás még nem történt meg. 
 

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. 

Az Önkormányzat 2019. évi    
költségvetésében a kiadások   
fedezete tervezésre került,   
átcsoportosítás vált  
szükségessé. A  
közszolgáltatási szerződés  
aláírásra került. 
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Felkéri a Polgármestert a    
közszolgáltatási szerződés aláírására   
és a szükséges intézkedések    
megtételére.  

189/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy úgy határozott,     
hogy a 2018. augusztus 6-án a      
Dél-Budai Tankerületi Központtal   
kötött pénzeszköz-átadási  
szerződésben a 
- a 2. pontban a felújítás      
befejezésének időpontját 2019.   
augusztus 31-ben, 
- a 6.4. pontban az elszámolás      
határidejét 2019. szeptember 30.    
napban  
határozza meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére és a    
szerződésmódosítás aláírására. 

A szerződés aláírásra került. 

192/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2019. január 1.      
napjától 2023. december 31. napjáig     
munkaszerződés keretén belül   
Kiss-Leizer Gábort bízza meg a     
BUDA-HOLD Vállalkozás  
Szervezési és Szolgáltató Kft.    
ügyvezetői feladatainak ellátásával.   
Az ügyvezető személyi alapbérét    
bruttó 500.000,- Ft/hó összegben    
állapítja meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő átvezetéséről,    
valamint a módosított alapító    
okiratnak a Fővárosi Bírósághoz,    

A cégvezető  
munkaszerződése elkészült, a   
módosítások az alapító   
okiratban átvezetésre és a    
Cégbíróságnál bejegyzésre  
kerültek.  
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mint Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

193/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2019. január 1.      
napjától 2023. december 31. napjáig     
megbízási szerződés keretén belül    
Kiss-Leizer Gábort bízza meg az     
Újbuda Andor 60 Ingatlanhasznosító    
Kft. ügyvezetői feladatainak   
ellátásával. Az ügyvezető a feladatait     
megbízási díj és egyéb juttatás nélkül      
látja el. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő átvezetéséről,    
valamint a módosított alapító    
okiratnak a Fővárosi Bírósághoz,    
mint Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A cégvezető megbízási   
szerződése elkészült, a   
módosítások az alapító   
okiratban átvezetésre és a    
Cégbíróságnál bejegyzésre  
kerültek.  

194/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2019. január 1.      
napjától 2023. december 31. napjáig     
megbízási szerződés keretén belül    
Janurik Lajost bízza meg az Újbuda      
Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő     
Nonprofit Kft. ügyvezetői   
feladatainak ellátásával. Az   
ügyvezető megbízási díját bruttó    
710.000,- Ft/hó összegben állapítja    
meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő átvezetéséről,    
valamint a módosított alapító    
okiratnak a Fővárosi Bírósághoz,    

A cégvezető megbízási   
szerződése elkészült, a   
módosítások az alapító   
okiratban átvezetésre és a    
Cégbíróságnál bejegyzésre  
kerültek.  
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mint Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

195/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2019. január 1.      
napjától 2023. december 31. napjáig     
munkaszerződés keretén belül Kocsis    
Sándort bízza meg az Újbuda     
Sportjáért Nonprofit Kft. ügyvezetői    
feladatainak ellátásával. Az   
ügyvezető személyi alapbérét bruttó    
710.000,- Ft/hó összegben állapítja    
meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő átvezetéséről,    
valamint a módosított alapító    
okiratnak a Fővárosi Bírósághoz,    
mint Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A cégvezető  
munkaszerződése elkészült, a   
módosítások az alapító   
okiratban átvezetésre és a    
Cégbíróságnál bejegyzésre  
kerültek.  

196/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2019. január 1.      
napjától 2023. december 31. napjáig     
munkaszerződés keretén belül   
Lőrincz István Gergelyt bízza meg az      
Újbuda Prizma XI. Közhasznú    
Nonprofit Kft. ügyvezetői   
feladatainak ellátásával. Az   
ügyvezető személyi alapbérét bruttó    
710.000,- Ft/hó összegben állapítja    
meg. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő átvezetéséről,    
valamint a módosított alapító    
okiratnak a Fővárosi Bírósághoz,    

A cégvezető  
munkaszerződése elkészült, a   
módosítások az alapító   
okiratban átvezetésre és a    
Cégbíróságnál bejegyzésre  
kerültek.  
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mint Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

200/2018. (XII. 18.)  
 
 

úgy határozott, hogy 
a) a VICUS XI. Közalapítvány (1113      
Budapest, Bocskai út 39-41.)    
kuratóriumi tagjainak határozott   
időre, 2019. január 1. napjától 2023.      
december 31. napjáig tartó    
időtartamra Fésüsné Kéri Erzsébetet,    
Farkas Krisztinát, Nagyné Antal    
Anikót, Vécsei Évat, Horváth    
Istvánnét, Walsch Tündét, Giller    
Lászlónét és dr. Szöllősi Ágnes     
Zsuzsannát választja meg. A    
Kuratórium elnöke: Fésüsné Kéri    
Erzsébet. Az elnök díjazása havi 80      
E Ft/hó, a tagok díjazása 60 E Ft/hó, 
b) a VICUS XI. Közalapítvány     
felügyelőbizottsági tagjainak  
határozott időre, 2019. január 1.     
napjától 2023. december 31. napjáig     
tartó időtartamra Turbók Jánosnét,    
Engel Józsefnét és Ottófi Évát     
választja meg. Az elnök díjazása havi      
80 E Ft/hó, a tagok díjazása 60 E        
Ft/hó.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
változások bírósági nyilvántartásba   
történő bejegyzése érdekében a    
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

A bírósági változásbejegyzés   
folyamatban van. 

10/2019. (I. 17.) XI.ÖK  
 
 
 
 

úgy határozott, hogy hogy Láng     
Hannát bízza meg a    
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda –   
Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező   

Az intézményvezető  
kinevezése megtörtént. 
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(1112 Budapest, Neszmélyi út    
22-24.) óvodavezetői teendőinek   
ellátásával. A magasabb vezetői    
megbízás 2019. március 1-jétől    
2024. július 31-éig szól.    
Garantált illetmény          334.950 Ft 
Újbudai pótlék                    30.000 Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló  
illetményrész                      60.000 Ft 
Intézményvezetői pótlék    73.080 Ft 
Illetmény összesen:          498.030 Ft 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Zárt ülési határozatok 

148/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy …………., az     
Újbudai Idősek Háza (1115    
Budapest, Fraknó u. 7.)    
intézményvezetője magasabb vezetői   
megbízását 2018. október 19.    
napjával visszavonja,  
közalkalmazotti jogviszonyát közös   
megegyezéssel a közalkalmazottak   
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.     
törvény 25. § (2) bekezdés a) pontja       
alapján 2019. január 31. hatállyal     
megszünteti. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
munkajogi intézkedések megtételére. 

Az intézményvezető  
megbízásának 
visszavonásával kapcsolatos  
valamennyi humánpolitikai  
feladat végrehajtására sor   
került.  

183/2018. (XI. 29.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Aranyossy    
György grafikus és festőművész    
részére több évtizedes kiemelkedő    
művészi munkássága, a magyar    
művészeti életben végzett   
kiemelkedő tevékenysége  
elismeréseként „Pro Cultura Újbuda”    
kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés a Magyar    
Kultúra napja alkalmából   
átadásra került.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

183/2018. (XI. 29.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Závodi Gábor     
zeneszerző részére több évtizedes    
kreatív és előremutató zeneszerzői,    
produceri és zenekari munkássága    
elismeréseként „Pro Cultura Újbuda”    
kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés a Magyar    
Kultúra napja alkalmából   
átadásra került.  

20/2019. (I. 17.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy ………………    
megbízza az Újbudai idősek Háza     
(1115 Budapest, Fraknó utca 7.)     
intézményvezetői feladatainak  
ellátásával, a pályázati kiírásban    
meghatározott feltételekkel, 2019.   
február 1-jétől 2024. január 31-ig.  
 
Garantált illetmény          185 103 Ft 
Szociális ágazati pótlék   106 693 Ft 
Magasabb vezetői pótlék    50 000 Ft 
 
Összesen:                          341 796 Ft 

Az intézményvezetővel  
kapcsolatos valamennyi  
humánpolitikai feladat  
végrehajtására sor került.  
 

 


