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állása 

 

 

Nyilvános ülési határozatok 

161/2017. (IX. 21.) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy a) csatlakozik a      
Polgármesterek Klíma és   
Energiaügyi Szövetségéhez, 
b) elkészíti és benyújtja a     
Szövetséghez a Fenntartható Energia    
és Klíma Akciótervet, 
c) vállalja, hogy 2030-ig 40%-kal     
csökkenti a CO2 kibocsátását, 
d) vállalja, hogy növeli a     
klíma-alkalmazkodási képességét a   
terv végrehajtásával. 

Az előkészítés megtörtént, a    
tervezetek elkészültek és   
társadalmi vitára alkalmasak.   
A június 13-i testületi ülésen     
a benyújtásról  
képviselő-testületi határozat  
meghozatala szükséges. 

169/2018. (XI. 29.)  
26/2019. (II. 26.) 

 
 

úgy határozott, hogy  
a) a BUDA-HOLD Kft. tulajdonában     
lévő Budapest XI., Lépés utca 9.      
szám alatti 1872/3 hrsz.-ú 989 m2      
nagyságú „kivett beépítetlen terület”    
megnevezésű, 29.200.000,- Ft nettó    
apport értékű, valamint a Budapest     
XI., Lépés utca 11. szám alatti      
1874/1 hrsz.-ú 1.997 m2 nagyságú     
„kivett beépítetlen terület”   
megnevezésű, 56.972.000,- Ft nettó    
apport értékű ingatlanait a Társaság     
apportjából kivonja, egyidejűleg a    
Kft. törzstőkéjét az apportált    
ingatlanok nettó forgalmi értékével,    
azaz 86.172.000,- Ft-tal csökkenti és     
az ingatlanokat a BUDA-HOLD Kft     
ellenérték nélkül az Önkormányzat    
tulajdonába visszaadja;  
b) a BUDA-HOLD Kft tulajdonába     
adja a Budapest XI., Barackmag utca      
1486 hrsz.-ú, 3.819 m2 nagyságú     
„kivett beépítetlen terület”   
megnevezésű, nettó 102.087.200,- Ft    
forgalmi értékű, valamint a Budapest     
XI., Söjtör utca 1829/4 hrsz.-ú, 1.000      

A testületi döntés   
módosításra került a 26/2019.    
(II. 26.) XI.ÖK határozattal,    
mely szerint a határozat a)     
pontja visszavonásra került, a    
határozat további  
rendelkezéseinek érvényben  
tartása mellett. Az Alapító    
Okirat módosítása aláírásra és    
a Cégbíróságra benyújtásra   
került. A Földhivatal a 1486     
és a 1829/4 hrsz.-ú    
ingatlanok tulajdonjogát a   
BUDA-HOLD Kft javára   
apportálás jogcímén  
bejegyezte.  
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m2 nagyságú „kivett beépítetlen    
terület” megnevezésű, nettó   
33.000.000,- Ft forgalmi értékű    
ingatlanokat, egyidejűleg a Kft.    
törzstőkéjét az apportált ingatlanok    
nettó forgalmi értékével, azaz    
135.087.200,- Ft-tal megemeli. 
Az ingatlanok apportálását ÁFA    
fizetési kötelezettség nem terheli a     
2007. évi CXXVII. törvény 17. és      
18. §-ai figyelembevételével.  
Felkéri a BUDA-HOLD Kft.    
ügyvezetőjét az Alapító Okirat    
módosításával kapcsolatos  
intézkedések megtételére. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
vonatkozó megállapodás, az Alapító    
Okirat módosítás és mellékleteinek    
aláírására. 

173/2018. (XI. 29.)  
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata és a    
Dadu-Art Művészeti Szolgáltató   
Nonprofit Közhasznú Kft. közötti    
határozott idejű Közszolgáltatási   
szerződés módosítását a határozat    
melléklete szerint. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szerződésmódosítás aláírására. 

A szerződésmódosítás  
aláírásra került. 

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, 

A szerződés aláírásra került. 
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ingatlan-nyilvántartási feladatok)  
ellátása érdekében. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
vagyonátadásról szóló szerződés   
aláírására. 

25/2019. (II. 26.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy úgy határozott,     
hogy a Pénzügyminiszter által    
meghirdetett „Bölcsődei fejlesztési   
program” című pályázaton a    
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata által   
fenntartott Újbudai Bölcsődei   
Intézmények (1119 Budapest,   
Tétényi út 46-48.) Újbudai Bóbita     
Bölcsőde telephelyének 2   
csoportszobával, összesen 28   
férőhellyel történő bővítésére   
pályázatot nyújt be. 
Az Újbudai Bóbita Bölcsődében    
(1116 Budapest, Fonyód utca 1-7.,     
hrsz.: 43015/4) megvalósuló   
férőhelybővítés tervezett teljes   
költsége 357 410 000 Ft, melyből      
saját forrásként az Önkormányzat    
133 410 000 Ft-ot biztosít a      
2019-2021. évi költségvetésében. 

A pályázat benyújtása   
megtörtént. 

36/2019. (III. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy a) megvalósítja     
a SKHU/WETA/1801/4.1./005  
számú, „Klímaváltozás és Duna a     
Határmenti Régióban - Határmenti    
Együttműködés Helyi  
Önkormányzatok és Általános   
Iskolák Között” című projektet, b)     
biztosítja a projekt megvalósításához    
szükséges 15% önrészt 4 746,57     

A 2019. évi önrész a     
pályázati céltartalékból  
biztosításra került. A projekt    
bevételi és kiadási   
előirányzatai a 2019. évi    
költségvetésbe beépítésre  
kerültek. 
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EUR x 320 EUR/HUF = 1 518 902,4        
Ft összegben az Önkormányzat    
2019. és 2020. évi költségvetéseiben,     
c) elrendeli az Önkormányzat,    
valamint a Hivatal 2019. évi     
költségvetésében a projekttel   
kapcsolatos bevételi és kiadási sorok     
megnyitását.  

37/2019. (III. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy a) megvalósítja     
a CE1516 azonosítószámú,   
„Innovációs Ökoszisztémák az   
idősügyet támogató SMART   
megoldásokért” című projektet; b)    
biztosítja a projekt megvalósításához    
szükséges 5% önrészt 6 544 179,20      
Ft összegben az Önkormányzat    
2019., 2020., 2021. és 2022. évi      
költségvetéseiben; elrendeli az   
Önkormányzat, valamint a Hivatal    
2019. évi költségvetésében a    
projekttel kapcsolatos bevételi és    
kiadási sorok megnyitását. Felkéri a     
Polgármestert a szükséges   
intézkedések megtételére.  

A 2019. évi önrész a     
pályázati céltartalékból  
biztosításra került. A projekt    
bevételi és kiadási   
előirányzatai a 2019. évi    
költségvetésbe beépítésre  
kerültek. 

39/2019. (III. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a Szent Kristóf      
Szakrendelő Nonprofit Kft. és    
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata között 2014.    
július 16. napján létrejött és 2017.      
október 1. napjától a Budapest XI.,      
Csíkihegyek u. 13-15. szám alatti,     
1782/21 hrsz.-ú iskolaépületben   
elhelyezkedő volt stúdióhelyiség 337    
m2 nagyságú részével kiegészített    

Az üzemeltetési szerződés   
módosítása aláírásra került. 
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üzemeltetési szerződést a Védőnői    
Szolgálat alapterülete  
vonatkozásában 330 m2-re   
módosítja. 
A módosítás az üzemeltetési    
szerződés egyéb rendelkezéseit nem    
érinti. 
Felhatalmazza a Polgármestert az    
üzemeltetési szerződés  
módosításának megkötésére. 
 

39/2019. (III. 21.) b) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy  
a) a KözPont Újbudai Kulturális,     
Pedagógiai és Média Kft. és a      
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata között 2015.    
augusztus 1. napján megkötött    
Ingyenes használati szerződés 1.    
pontját kiegészíti a Budapest XI.     
kerület, Csíkihegyek utca 13-15.    
szám alatti, 7 m2 nagyságú     
„átjátszó” helyiségrésszel,  
b) a 2018. december 18. napján kelt       
és 2019. január 1. napján hatályba      
lépett, a KözPont Újbudai Kulturális,     
Pedagógiai és Média Kft. és a      
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata között   
megkötött Közművelődési  
megállapodás 4.1. pontját kiegészíti    
a Budapest XI. kerület, Csíkihegyek     
utca 13-15. szám alatti, 7 m2      
nagyságú helyiségrésszel,  
c) tulajdonosként hozzájárul ahhoz,    
hogy a Budapest XI. kerület,     

A közművelődési  
megállapodás módosítása és   
az Ingyenes használati   
szerződés kiegészítése  
aláírásra került.  
A KÖzPont Kft. a Testület     
döntése alapján intézkedett az    
alapító okirata módosítása   
(telephely felvétele) iránt.  
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Csíkihegyek utca 13-15. szám alatti,     
7 m2 nagyságú helyiségrész a     
KözPont Újbudai Kulturális,   
Pedagógiai és Média Kft. telephelyei     
közé 2019. április 1. napjától     
felvételre kerüljön,  
d) Felhatalmazza a Polgármestert a     
szükséges intézkedések megtételére   
és a vonatkozó szerződések    
aláírására. 

40/2019. (III. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Dombóvári út (3925/4) hrsz.-ú, 534     
m2 nagyságú közterületen a Salus     
Orthopedtechnika Kft. részére a    
2019. május 1. és 2024. április 30.       
közötti időszakban a közterület    
parkolóként történő használatát a    
Gazdasági Bizottság javaslata   
alapján 420.000 Ft + Áfa/év     
közterület-használati díj  
megfizetésével engedélyezi. 

A közterület-használati  
szerződés aláírásra került.  

42/2019. (III. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest     
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata és az Újbuda    
Sportjáért Nonprofit Kft. között    
2017. június 19. napján létrejött és      
2017. június 1. napjától hatályos, a      
Budapest XI., Csíkihegyek u. 13-15.     
szám alatti, 1782/21 hrsz.-ú    
iskolaépület 148,5 m2 alapterületű    
helyisége (volt judo helyiség)    
vonatkozásában megkötött  
vagyonkezelési szerződés III.1.   
pontját 2019. április 1. napjától a 10       

A vagyonkezelési szerződés   
kiegészítése aláírásra került.  
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m2 alapterületű vizesblokk   
helyiséggel kiegészíti. A   
vagyonkezelésbe kerülő ingatlan   
nyilvántartási értéke: Felépítmény:   
bruttó 509.903,- Ft, Értékcsökkenés:    
141.395,- Ft, Összesen: nettó    
368.508,- Ft. Felhatalmazza a    
Polgármestert a vagyonkezelési   
szerződés kiegészítésének  
megkötésére. 

43/2019. (III. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata a Kopaszi Gát    
Kft.-vel 2019. április 1. napjától     
2024. március 31. napjáig tartó     
határozott időre megállapodást köt a     
Budapest XI. kerület, 4042/115,    
4042/117, 4042/123, 4042/126,   
4042/127, 4042/129, 4042/131,   
4042/134, 4042/138, 4042/145,   
4042/147, 4042/154, 4042/156,   
4042/157, 4042/159 helyrajzi számú    
kivett magánutak, továbbá   
ingatlan-nyilvántartási bejegyzést  
követően a Budapest XI. kerület,     
4042/164, 4042/166, 4042/169,   
4042/171 helyrajzi számú kivett    
magánutak térítésmentes  
haszonkölcsönbe vételéről. A   
megállapodás egy alkalommal, a    
szerződéses feltételek maradéktalan   
teljesülése esetén, mindkét fél    
írásbeli beleegyezésével további 5    
évvel meghosszabbítható. Felkéri a    
Polgármestert a közhasználat céljára    

A szerződés aláírása   
folyamatban van. 
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történő átadásról szóló megállapodás    
aláírására.  

44/2019. (III. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Bölcsődei Intézmények (1119   
Budapest, Tétényi út 46-48.)    
intézményvezetői álláshelyére  
pályázatot ír ki a 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.  

A pályázati kiírás megtörtént,    
az eljárás lefolytatása   
folyamatban van. A pályázat    
elbírálásáról szóló  
előterjesztés a  
Képviselő-testület júniusi  
ülésén kerül megtárgyalásra.  

48/2019. (III. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy - jóváhagyja a      
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata és a Zichy     
Szín-Műhely Közhasznú Nonprofit   
Kft. közötti határozott idejű    
Közszolgáltatási szerződést a   
határozat melléklete szerint; -    
1.500.000,- Ft támogatást biztosít a     
közszolgáltatási szerződésben vállalt   
2019. évi feladatokhoz a 2019. évi      
költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási   
céltartalék soráról átcsoportosítással   
külön soron, a további évek     
támogatási összegét az   
Önkormányzat mindenkori  
költségvetésében határozza meg.   
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásra került.  
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48/2019. (III. 21.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
TEMI Fővárosi Művelődési Házával    
megkötött és hatályos   
közművelődési megállapodás alapján   
a 2019. évi közművelődési    
alapszolgáltatások végrehajtásához  
szükséges 2.300.000,- Ft támogatási    
összeget előfinanszírozással a 2019.    
évi költségvetés 7.8 Közművelődési    
célú pénzeszköz átadás soráról.    
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy    
a hatályos közművelődési   
megállapodás 2019. évi részletes    
feladatait a jóváhagyott összeggel    
dolgoztassa ki (megállapodás 1. sz.     
melléklete) és írja alá. 

A közművelődési  
megállapodás 1. számú   
melléklete aláírásra került. 

48/2019. (III. 21.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy   
közművelődési/kulturális 
programokra, működésre támogatást   
nyújt előfinanszírozással a 2019. évi     
költségvetés 7.8 Közművelődési célú    
pénzeszköz átadás soráról az    
alábbiak szerint: 
- Petőfi Musical Stúdió Egyesület     
részére 1.200.000,- Ft, 
- Budai Művészház Alapítvány    
részére 700.000,- Ft, 
- Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.      
részére  3.000.000,- Ft, 
- Gesualdo Kamarakórus Egyesület    
részére 1.000.000,- Ft, 
- Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum    
Nonprofit Kft. részére 3.500.000,-    
Ft, 

A támogatási szerződések   
aláírásra kerültek. 
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- Szentimrevárosi Egyesület részére    
1.700.000,- Ft, 
- Eleven Blokk Művészeti    
Alapítvány részére 2.500.000,- Ft, 
- Kiss Áron Magyar Játék Társaság      
részére 700.000,- Ft, 
- Sensaria Képzőművészeti   
Egyesület részére 300.000,- Ft. 
közművelődési/kulturális 
programokra, működésre támogatást   
nyújt előfinanszírozással a 2019. évi     
költségvetés 7.8 Közművelődési célú    
pénzeszköz átadás soráról az    
alábbiak szerint: 
- Petőfi Musical Stúdió Egyesület     
részére 1.200.000,- Ft, 
- Budai Művészház Alapítvány    
részére 700.000,- Ft, 
- Fonó Budai Zeneház Nonprofit Kft.      
részére  3.000.000,- Ft, 
- Gesualdo Kamarakórus Egyesület    
részére 1.000.000,- Ft, 
- Molnár-C. Pál Műterem-Múzeum    
Nonprofit Kft. részére 3.500.000,-    
Ft, 
- Szentimrevárosi Egyesület részére    
1.700.000,- Ft, 
- Eleven Blokk Művészeti    
Alapítvány részére 2.500.000,- Ft, 
- Kiss Áron Magyar Játék Társaság      
részére 700.000,- Ft, 
- Sensaria Képzőművészeti   
Egyesület részére 300.000,- Ft. A 7.8      
Közművelődési célú pénzeszköz   
átadás sorról hiányzó 200.000,- Ft-ot     
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átcsoportosítással biztosítja a 8.1.1.    
Gazdálkodási céltartalék sorról. 

50/2019. (III. 21.)  
 
 
 

úgy határozott, hogy 1.000.000,- Ft     
támogatást nyújt a Kortárs Építészeti     
Központ Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – kurátori   
pályázat megvalósítása céljára a    
2019. évi költségvetés 8.1.7.    
Támogatások céltartaléka soráról.  

A szerződést a támogatott    
partner aláírva visszaküldte, a    
hivatali aláírások  
folyamatban vannak. 

51/2019. (III. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a jelenleg a      
Dél-Budai Tankerületi Központ   
vagyonkezelésében lévő, a határozat    
melléklete szerinti ingó   
vagyontárgyait ingyenesen a Magyar    
Állam tulajdonába adja a Dél-Budai     
Tankerületi Központ közfeladatainak   
(közoktatási feladatok) ellátása   
érdekében. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
vagyonátadással összefüggő  
szerződések és  
szerződésmódosítások aláírására. 

A határozat végrehajtása   
folyamatban van. 

51/2019. (III. 21.) b) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy a jelenleg a      
Budapesti Komplex Szakképzési   
Centrum vagyonkezelésében lévő, a    
határozat melléklete szerinti ingó    
vagyontárgyait ingyenesen a Magyar    
Állam tulajdonába adja a Budapesti     
Komplex Szakképzési Centrum   
közfeladatainak (közoktatási  
feladatok) ellátása érdekében. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
vagyonátadással összefüggő  

A határozat végrehajtása   
folyamatban van. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

szerződések és  
szerződésmódosítások aláírására. 

63/2019. (IV. 25.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
kerület, Hosszúréti út – Lépés utca –       
Szőlőlugas utca által határolt    
területen lévő ingatlanok   
beépítéséhez kapcsolódó, a határozat    
melléklete szerinti településrendezési   
szerződést az Unimo Plusz Kft.-vel     
megköti. Felhatalmazza a   
Polgármestert a szerződés aláírására. 

A településrendezési  
szerződés megkötésre került.  

64/2019. (IV. 25.) 
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat 2018. évi szociális és     
gyermekvédelmi beszámolóját, a   
benne foglalt értékeléssel és    
megállapításokkal, a határozat   
melléklete szerint elfogadja. Felkéri    
a Polgármestert, hogy az elfogadott     
dokumentumot Budapest Főváros   
Kormányhivatala Gyámügyi és   
Igazságügyi Főosztálya részére   
küldje meg. 

A beszámoló határidőben   
megküldésre került Budapest   
Főváros Kormányhivatala  
felé. 

69/2019. (IV. 25.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Kőrösy József utca (4275/8) hrsz.-ú     
közterület 44 m2 nagyságú részén a      
BKK Budapesti Közlekedési   
Központ Zrt. részére a 2019. április      
8. és 2023. december 31. közötti      
időszakra a MOL Bubi Budapesti     
Kerékpáros Közösségi Közlekedési   
Rendszer üzemeltetése céljából a    
közterület használatát a Gazdasági    
Bizottság javaslata alapján 0 Ft/év     

A szerződés aláírása   
folyamatban van. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

közterület-használati díj  
megállapításával engedélyezi.  
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. 

69/2019. (IV. 25.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Goldmann György tér (4082/29)    
hrsz.-ú közterület 44 m2 nagyságú     
részén a BKK Budapesti    
Közlekedési Központ Zrt. részére a     
2019. április 8. és 2023. december      
31. közötti időszakra a MOL Bubi      
Budapesti Kerékpáros Közösségi   
Közlekedési Rendszer üzemeltetése   
céljából a közterület használatát a     
Gazdasági Bizottság javaslata   
alapján 0 Ft/év közterület-használati    
díj megállapításával engedélyezi.  
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 aláírása   
folyamatban van. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

69/2019. (IV. 25.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Bertalan Lajos utca (5028/2) hrsz.-ú     
közterület (Moholy-Nagy Művészeti   
Egyetem) 55 m2 nagyságú részén a      
BKK Budapesti Közlekedési   
Központ Zrt. részére a 2019. április      
1. és 2023. december 31. közötti      
időszakra a MOL Bubi Budapesti     
Kerékpáros Közösségi Közlekedési   
Rendszer kialakítása és üzemeltetése    
céljából a közterület használatát a     
Gazdasági Bizottság javaslata   
alapján 0 Ft/év közterület-használati    
díj megállapításával engedélyezi.  
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 aláírása   
folyamatban van. 

69/2019. (IV. 25.) d) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Pázmány Péter sétány - Magyar     
tudósok körútja sarok (4082/30)    
hrsz.-ú közterület (ELTE Északi    
tömb) 85 m2 nagyságú részén a      
BKK Budapesti Közlekedési   
Központ Zrt. részére a 2019. április      
1. és 2023. december 31. közötti      
időszakra a MOL Bubi Budapesti     
Kerékpáros Közösségi Közlekedési   
Rendszer kialakítása és üzemeltetése    

A szerződés aláírása   
folyamatban van. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

céljából a közterület használatát a     
Gazdasági Bizottság javaslata   
alapján 0 Ft/év közterület-használati    
díj megállapításával engedélyezi.  
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. 

69/2019. (IV. 25.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Magyar tudósok körútja (4082/30)    
hrsz.-ú közterület (BME Q épület) 3      
m2 nagyságú részén a BKK     
Budapesti Közlekedési Központ Zrt.    
részére a 2019. április 1. és 2023.       
december 31. közötti időszakra a     
MOL Bubi Budapesti Kerékpáros    
Közösségi Közlekedési Rendszer   
kialakítása és üzemeltetése céljából a     
közterület használatát a Gazdasági    
Bizottság javaslata alapján 0 Ft/év     
közterület-használati díj  
megállapításával engedélyezi.  
A közterület-használat díja a KSH     
által közzétett éves inflációs ráta     
mértékének megfelelően évente   
emelkedni fog. 
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező   
kötelezettsége. 

A szerződés aláírása   
folyamatban van. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

72/2019. (IV. 25.) a)  
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja az     
Örökség és Társadalom Alapítvány  
1 000 000,- Ft-os támogatását –      
tűzfalfestmények készítéséhez – a    
2019. évi költségvetés 8.1.7.    
Támogatások céltartaléka sorról   
előfinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A szerződés aláírásához a    
Alapítvány részéről a projekt    
megvalósítási helyszínének  
pontosítása szükséges.  

Zárt ülési határozatok 

15/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
a) 

 
 

úgy határozott, hogy dr. Füzi Zsolt      
Mihály gyermek háziorvosnak az    
újbudai gyermekek körében végzett    
gyógyító, betegségmegelőző  
munkájának elismeréseként „Pro   
Urbe Újbuda” kitüntetést   
adományoz. 

A kitüntetés 2019. március    
14-én átadásra került. 

15/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
b) 

 
 

úgy határozott, hogy dr. Faigl     
Ilonának, a Dr.   
Batthyány-Strattmann László  
Orvoskör Közhasznú Egyesület   
elnökének, a kerületi polgárok    
életkörülményeinek javítása,  
valamint Szentimreváros szellemi,   
lelki javainak gyarapítása érdekében    
végzett kiemelkedő, megbecsülést   
kiváltó tevékenysége elismeréseként   
„Pro Urbe Újbuda” kitüntetést    
adományoz. 

A kitüntetés 2019. március    
14-én átadásra került. 

16/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
 
 

úgy határozott, hogy Kellner    
Dénesnének és Kristóf Józsefnek –     
megosztva – az Albertfalvi    
Keresztény Társaskörben végzett   

A kitüntetés 2019. március    
14-én átadásra került. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

közösségteremtő és szervező   
munkájukért „Pro Communitate   
Újbuda” kitüntetést adományoz. 

17/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
 
 

úgy határozott, hogy a    
Szentimrevárosi Egyesület részére a    
kerület, illetve a városrész kulturális,     
közösségi életében végzett több    
évtizedes példamutató tevékenység   
elismeréseként „Pro Communitate   
Újbuda” kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés 2019. március    
14-én átadásra került. 

18/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
a) 

 
 

úgy határozott, hogy Petik Panna     
utánpótlás sportoló részére a 2018.     
évi hazai és nemzetközi versenyeken     
vízilabda sportágban elért kimagasló    
sportteljesítményei elismeréseként  
„Újbuda kiváló sportolója” címet és     
a díjjal együtt járó bruttó 207.000 Ft       
összegű pénzjutalmat adományoz. 

A díj és a díjjal együtt járó       
pénzjutalom 2019. március   
14-én átadásra került. 

18/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
b) 

 
 

úgy határozott, hogy Bragmayer    
Zsanett felnőtt sportoló részére a     
2018. évi hazai és nemzetközi     
versenyeken triatlon sportágban elért    
kiemelkedő sportteljesítményei  
elismeréseként „Újbuda kiváló   
sportolója” címet és a díjjal együtt      
járó bruttó 207.000 Ft összegű     
pénzjutalmat adományoz. 

A díj és a díjjal együtt járó       
pénzjutalom 2019. március   
14-én átadásra került. 

18/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
c) 

 
 

úgy határozott, hogy Nagy Krisztina     
nevelő edző részére a kosárlabda     
sportág utánpótlás-nevelésben és   
versenyekre történő felkészítésben   
nyújtott kiemelkedő, magas   
színvonalú munkájának  
elismeréseként „Újbuda kiváló   
edzője” címet és a díjjal együtt járó       
bruttó 207.000 Ft összegű    
pénzjutalmat adományoz. 

A díj és a díjjal együtt járó       
pénzjutalom 2019. március   
14-én átadásra került. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

18/2019. (I. 17.) XI.ÖK 
d) 

 
 

úgy határozott, hogy Majoross    
Gergely felkészítő edző részére a     
jégkorong sportágban nyújtott   
kiemelkedő, magas színvonalú   
munkájának elismeréseként „Újbuda   
kiváló edzője” címet és a díjjal      
együtt járó bruttó 207.000 Ft összegű      
pénzjutalmat adományoz. 

A díj és a díjjal együtt járó       
pénzjutalom 2019. március   
14-én átadásra került. 

57/2019. (III. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Rendőrkapitányság szolgálatában  
álló dr. Csizmadia Rita r. őrnagy      
részére kimagaslóan elhivatott,   
lelkiismeretes, megbecsülést kiváltó   
szolgálatteljesítése elismeréseként  
„Újbuda közbiztonságáért” címet   
adományoz.  

A díj átadásra került. 

76/2019. (IV. 25.)  
 
 
 
 

úgy határozott, hogy a bírák     
jogállásáról és javadalmazásáról   
szóló 2011. évi CLXII. törvény 215.      
§ (1) bekezdése alapján a Budai      
Központi Kerületi Bíróságra   
fiatalkorúak büntetőügyeiben eljáró   
pedagógus ülnöknek megválasztja a    
következő személyeket: 
-  Jánosiné Barta Judit (...) 
- dr. Kiss Emília Marianna (...)  
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
határozatot és a megválasztott    
ülnökök elfogadó nyilatkozatait a    
Budai Központi Kerületi Bíróság    
elnökének küldje meg. 

A dokumentumok a Bíróság    
részére megküldésre kerültek. 

81/2019. (IV. 25.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Közkincs     
Művészeti és Kulturális Közhasznú    
Egyesület (7700 Mohács,   
Szentháromság u. 12/A.) 2019.    
január 24-én kelt, a XI-46-2/2019.     
számú közigazgatási bírságot   
megállapító határozat ellen   
benyújtott fellebbezése ügyében,   

Az Egyesület részére a    
határozat megküldésre került.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

másodfokú hatósági jogkörében   
eljárva a külön íven szerkesztett,     
mellékelt határozatot hozza.Felkéri a    
Polgármestert, hogy a döntésről – a      
melléklet hitelesített példányának   
megküldésével – az érintettet    
értesítse. 

 


