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Nyilvános ülési határozatok 

87/2018. (VI. 28.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a Fővárosi     
Önkormányzat által kiírt   
„Városrehabilitáció keretében  
megvalósuló közterületek komplex   
megújítása” című pályázaton a    
„Villányi út - Fadrusz utca - Tas       
vezér utca által érintett terület     
rehabilitációja” tárgyú fejlesztéssel   
részt kíván venni, és vállalja, hogy a       
4760, 4940/2, valamint 4940/3    
helyrajzi számú terület   
tulajdonosaitól beszerzi a szükséges    
nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy    
az érintett tulajdonosok a területeket     
a projekt lezárásától számított 5 éven      
belül nem idegenítik el, a funkciókat      
is legalább 5 évig működtetik és a       
beruházást fenntartják. 

A pályázati anyag   
benyújtásra került, a   
szükséges nyilatkozatok az   
érintett ingatlan  
tulajdonosaitól beszerzésre  
kerültek. 

137/2018. (X. 18.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a 0-3 éves korú       
gyermekek napközbeni ellátására, új    
férőhelyek kialakítására pályázatot ír    
ki. A pályázat kiírását a határozat      
melléklete szerint jóváhagyja. 

A pályázat kiírása megtörtént. 

137/2018. (X. 18.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy 0-3 éves korú      
gyermekek napközbeni ellátását   
biztosító szervezetek számára   
eszközbeszerzésre pályázatot ír ki. A     
pályázat kiírását a határozat    
melléklete szerint jóváhagyja. 

A pályázat kiírása megtörtént. 
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138/2018. (X. 18.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Újbudai     
Humán Szolgáltató Központ (1117    
Budapest, Bogdánfy u. 7/d.) épületét     
bővíti vagy új telephelyet alakít ki az       
óvodai és iskolai szociális segítő     
tevékenység biztosítása érdekében. 
Felkéri a Polgármestert az    
intézményi bővítés vagy egy új     
telephely kialakítása érdekében a    
szükséges intézkedések megtételére. 

Az épüle bővítése   
(konténeres megoldással)  
folyamatban van.  
 

41/2019. (III. 21.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Budaörsi út 2802/6 helyrajzi számon     
kialakuló ingatlan önkormányzati   
tulajdoni hányadának térítésmentes   
tulajdonba adásáról szóló 105/2017.    
(V. 25.) XI.ÖK határozatát akként     
módosítja, hogy a telekalakítást    
követően kialakuló 2802/6 hrsz.-ú.    
„kivett beépítetlen terület”   
megnevezésű, 1.177 m2 nagyságú    
ingatlan 521/1177 tulajdoni hányadát    
ingyenesen a Magyar Állam    
tulajdonába adja közfeladat   
ellátásának elősegítése érdekében. A    
közfeladat megnevezése: A   
közfeladat a nemzeti vagyonról szóló     
2011. évi CXCVI. törvény 4. § (1)       
bekezdés h) pontja és a vasúti      
közlekedésről szóló 2005. évi    
CLXXXIII. törvény 25. § (1)     
bekezdésében meghatározott, az   
országos törzshálózati vasúti pályák    
és tartozékaira irányuló   
vagyonkezelési és  
vagyonműködtetési tevékenység. A   
telekalakítást követően kialakuló   

A telekalakításról,  
tulajdonjogi rendezésről szóló   
szerződés aláírásra és   
ellenjegyzésre került.  
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2802/6 hrsz.-ú, „kivett beépítetlen    
terület” megnevezésű, 1.177 m2    
nagyságú ingatlan 521/1177   
tulajdoni hányada nem tartozik a     
nemzeti vagyonról szóló 2011. évi     
CXCVI. törvény 5. § (2) bekezdés b)       
pontja alapján az Önkormányzat    
forgalomképtelen törzsvagyonába.  
Az ingyenes vagyonátadás az    
Önkormányzat kötelezően ellátandó   
feladatainak ellátását nem   
veszélyezteti. A nemzeti   
köznevelésről szóló törvényben   
meghatározott önkormányzati  
köznevelési feladathoz vagy ezek    
finanszírozási forrásának  
biztosításához, vagy az   
önkormányzati költségvetési bevételi   
előirányzatok teljesítéséhez nem   
szükséges. Felhatalmazza a   
Polgármestert a vonatkozó   
megállapodás aláírására, melynek   
szerződéskötési határidejét 2019.   
augusztus 31. napjáig   
meghosszabbítja. 

46/2019. (III. 21.)  
 
 

úgy határozott, hogy 2019.    
szeptember 1-jétől a Sasadi Óvoda     
Törcsvár Utcai Óvoda telephely    
(1112 Budapest, Törcsvár u.19-21.)    
engedélyezett álláshelyeinek számát   
4 fő óvodapedagógussal, 1 fő     
pedagógiai asszisztenssel, 2 fő    
dajkával és 1 fő takarítóval     
megemeli. A státuszok betöltéséhez    
szükséges anyagi fedezetet   

Az anyagi fedezet a    
költségvetésben biztosításra  
került.  
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7.337.000.- Ft összegben a 2019. évi      
költségvetés gazdálkodási céltartalék   
sora terhére biztosítja. A    
továbbiakban a státuszbővítés anyagi    
fedezete a mindenkori intézményi    
költségvetésben kerül tervezésre.   
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

49/2019. (III. 21.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy - támogatást     
nyújt előfinanszírozással az Együtt a     
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános  
Iskoláért Alapítvány részére az adai     
gyerekek és kísérőik táborozásának    
költségeihez 1.565.900,- Ft   
összegben, - a támogatási összeget     
átcsoportosítással biztosítja a 2019.    
évi költségvetési rendelet 5. melléklet     
1.03.04. Táboroztatás dologi   
kiadások soráról átcsoportosítással az    
1.7.15. Egyéb működési célú    
pénzeszközök átadása sorról.  

A nyári tábor megvalósult, a     
pályázó a támogatási   
összeggel határidőig  
elszámolt. 

49/2019. (III. 21.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy - támogatást     
nyújt előfinanszírozással a   
Iskolánkért, Gyermekeinkért  
Alapítvány részére a nádszegi    
gyerekek, és kísérőik táborozásának    
költségeihez 1.952.450,- Ft   
összegben, - a támogatási összeget     
átcsoportosítással biztosítja a 2019.    
évi költségvetési rendelet 5.    
melléklet 1.03.04. Táboroztatás   
dologi kiadások soráról   
átcsoportosítással az 1.7.15. Egyéb    

A nyári tábor megvalósult, a     
pályázó a támogatási   
összeggel határidőig  
elszámolt. 
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működési célú pénzeszközök átadása    
sorról. 

49/2019. (III. 21.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy - támogatást     
nyújt előfinanszírozással a   
Vándormadár Alapítvány részére a    
benei és marosvásárhelyi gyerekek    
és kísérőik táborozásának   
költségeihez 2.158.000,- Ft   
összegben, - a támogatási összeget     
átcsoportosítással biztosítja a 2019.    
évi költségvetési rendelet 5.    
melléklet 1.03.04. Táboroztatás   
dologi kiadások soráról   
átcsoportosítással az 1.7.15. Egyéb    
működési célú pénzeszközök átadása    
sorról.  

A nyári tábor megvalósult, a     
pályázó a támogatási   
összeggel határidőig  
elszámolt. 

68/2019. (IV. 25.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Kelenföldi út (3355/1) hrsz.-ú, 139,5     
m2 nagyságú közterületen a BVI     
Baumgartner Vagyonkezelő és   
Ingatlanhasznosító Zrt. részére a    
2019. június 1. és 2024. május 31.       
közötti időszakra, vagy a tényleges     
parkolási díjszedés bevezetéséig a    
közterület parkolóként történő   
használatát a Gazdasági Bizottság    
javaslata alapján 528 000 Ft +      
Áfa/év közterület-használati díj   
megfizetésével engedélyezi. A   
közterület-használat díja a KSH által     
közzétett éves inflációs ráta    
mértékének megfelelően évente   
emelkedni fog. A jogszabályokban    
előírt engedélyek beszerzése a    

A hosszú távú   
közterület-használati 
szerződés a Felek részéről    
aláírásra, a  
közterület-használati díj az   
Önkormányzat részére  
megfizetésre került.  
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kérelmező kötelezettsége.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

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

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
Kölyök Aranycsapat Közhasznú   
Alapítvány 600.000,- Ft-os   
támogatását – az Újbudai Grosics     
Gyula Sport Általános Iskola 50.     
évfordulójának megünneplésére – a    
2019. évi költségvetés 8.1.7.    
Támogatások céltartaléka sorról   
előfinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A támogatási szerződés   
aláírásra, az összeg   
kifizetésre került. 

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

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
határozat mellékletét képező   
táblázatban szereplő nyári táborok    
működését segítő, 2019. évre    
beérkezett alapítványi pályázatok   
támogatását a „Javaslat/Döntés”   
oszlopban szereplő összeggel a 2019.     
évi költségvetés 1.7.17 Táborozás    
támogatása sorról  
előfinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződések aláírására. 

A támogatási szerződések   
aláírásra kerültek, a   
kifizetések megtörténtek.  

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

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
határozat mellékletét képező   
táblázatban szereplő alapítványok   
2019. évi kulturális pályázatainak    
támogatását a „Javaslat/Döntés”   
oszlopban szereplő összeggel a 2019.     
évi költségvetés 1.7.21 Kulturális    

A támogatási szerződések   
aláírásra kerültek, a   
kifizetések megtörténtek.  
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pályázatok sorról  
előfinanszírozással, a megjelölt   
esetekben utófinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződések aláírására. 

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

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
határozat mellékletét képező   
táblázatban szereplő alapítványok   
működését, fejlesztését, programjait   
segítő, 2019. évre beérkezett    
pályázatok támogatását a   
„Javaslat/Döntés” oszlopban  
szereplő összeggel a 2019. évi     
költségvetés 1.7.22 Civil szervezetek    
támogatása sorról,  
előfinanszírozással, a megjelölt   
esetekben utófinanszírozással. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződések aláírására. 

A támogatási szerződések   
aláírásra kerültek, a   
kifizetések megtörténtek.  

73/2019. (IV. 25.) a) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy   
Brückner-Szalóky János részére   
2019 júliusától havi 75 000,- Ft      
összegű Újbuda-Mecénás alkotói   
ösztöndíjat adományoz 12 havi    
időtartamra. 

2019. július és augusztusban    
az összeg átutalásra került, az     
utalás havonta esedékes 2020    
júniusig. 

73/2019. (IV. 25.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Brjeska Dóra     
Ildikó részére – a megpályázott     
egyszeri Újbuda Mecénás alkotói    
ösztöndíj helyett – 2019 júliusától     
havi 75 000,- Ft összegű     
Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat   
adományoz 12 havi időtartamra. 

2019. július és augusztusban    
az összeg átutalásra került, az     
utalás havonta esedékes 2020    
júniusig. 
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73/2019. (IV. 25.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy Sárhelyi Erika     
részére 2019. évre 600 000,- Ft      
összegű egyszeri Újbuda-Mecénás   
alkotói ösztöndíjat adományoz. 

Az összeg utalása július    
hónapban megtörtént. 

73/2019. (IV. 25.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy Gévai Csilla     
Julianna részére 2019. évre  
600 000,- Ft összegű egyszeri     
Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíjat   
adományoz. 

Az összeg július hónapban    
átutalásra került. 

73/2019. (IV. 25.) e) 
 
 
 

úgy határozott, hogy Bán András     
részére 2019 júliusától havi  
60 000,- Ft összegű Újbuda-Mecénás     
pályakezdő ösztöndíjat adományoz   
12 havi időtartamra.  

2019. július és augusztusban    
az összeg átutalásra került, az     
utalás havonta esedékes 2020    
júniusig. 

73/2019. (IV. 25.) f) 
 
 

úgy határozott, hogy   
Kollár-Klemencz Kata Virág részére    
2019 júliusától havi 60 000,- Ft      
összegű Újbuda-Mecénás  
pályakezdő ösztöndíjat adományoz   
12 havi időtartamra. 

2019 július és augusztusban    
az összeg átutalásra került, az     
utalás havonta esedékes 2020    
júniusig. 

73/2019. (IV. 25.) g) 
 
 

úgy határozott, hogy Csányi Tamás     
részére – a megpályázott egyszeri     
Újbuda Mecénás alkotói ösztöndíj    
helyett – 2019 júliusától havi 75      
000,- Ft összegű Cseh Tamás zenei      
ösztöndíjat adományoz 12 havi    
időtartamra. 

2019 július és augusztusban    
az összeg átutalásra került, az     
utalás havonta esedékes 2020    
júniusig. 

85/2019. (VI. 13.) 
 
 

úgy határozott, hogy Unger Katalint     
megbízza az Újbudai Bölcsődei    
Intézmények (1119 Budapest,   
Tétényi út 46-48.) intézményvezetői    
feladatainak ellátásával, a pályázati    

A kinevezéssel kapcsolatos   
munkáltatói feladatok  
elvégzésre kerültek.  
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kiírásban meghatározott  
feltételekkel, 2019. július 1-jétől    
2024. június 30-ig.   
Garantált illetmény 337 995 Ft     
Magasabb vezetői pótlék 40 000 Ft      
Összesen:                          377 995 Ft  

89/2019. (VI. 13.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapesti     
Távhőszolgáltató Zrt. részére a    
Budapest XI. kerület, (3826/3)    
hrsz.-ú, 973 m2 nagyságú közterület     
2019. július 1. és 2024. június 30.       
közötti időszakban parkolóként   
történő használatát a Gazdasági    
Bizottság javaslata alapján 1.800.000    
Ft + Áfa/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 hosszú távú   
közterület-használati 
szerződés a Felek részéről    
aláírásra került. 
A közterület-használati díj   
Önkormányzatunkhoz 
befolyt.  

90/2019. (VI. 13.) 
 
 

úgy határozott, hogy az Összefogás     
Újbudáért Egyesület részére a    
Budapest XI. kerület, Fraknó u. 6-10.      
szám előtti (3302/39) helyrajzi    
számú közterület 450 m2    
alapterületű részének 2019. július 1.     
napjától 2029. június 30. napjáig     
közösségi kertként való hosszú távú     
használatát a Gazdasági Bizottság    

A hosszú távú   
közterület-használati 
szerződés aláírásra került.  
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javaslata alapján 1.000 Ft/év    
közterület-használati díj  
megállapításával engedélyezi.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
aláírására. 

97/2019. (VI. 13.) 
 
 

úgy határozott, hogy 500.000,- Ft     
támogatást nyújt a Kisebbségekért    
Pro Minoritate Alapítvány részére –     
előfinanszírozással – a XXIX.    
Bálványosi Nyári Szabadegyetem   
szervezéséhez a 2019. évi    
költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási   
céltartaléka soráról. Felkéri a    
Polgármestert a támogatási szerződés    
aláírására. 

A támogatási szerződés   
aláírásra került, a kifizetés    
megtörtént. 

98/2019. (VI. 13.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy 200.000,- Ft     
támogatást nyújt a Sorsod a Sorsom      
Alapítvány részére –   
előfinanszírozással – halmozottan   
hátrányos helyzetű gyermekek   
részére szervezett táborok   
megvalósításához a 2019. évi    
költségvetés 8.1.1. Gazdálkodási   
céltartaléka soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A támogatási szerződés   
aláírásra került, a kifizetés    
megtörtént. 

98/2019. (VI. 13.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy 500.000,- Ft     
támogatást nyújt az Országos    
Mentőszolgálat Alapítvány részére –    
előfinanszírozással – a Budai II.     
Mentőállomás felszereltségét  
fejlesztő infúziós pumpa   
beszerzéséhez a 2019. évi    

A támogatás kifizetése   
folyamatban van. A   
támogatási szerződés aláírása   
megtörtént. 
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költségvetés 1.3.18. Egészségügyi   
feladatok dologi kiadásai soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

 
 

úgy határozott, hogy 200.000,- Ft     
támogatást nyújt –   
előfinanszírozással – az Együtt a     
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános  
Iskoláért Alapítvány részére az    
iskola tanulóinak tatai táborozásának    
költségeihez a 2019. évi költségvetés     
8.1.1. Gazdálkodási céltartaléka   
soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A nyári tábor megvalósult, a     
pályázó a támogatási   
összeggel határidőig  
elszámolt. 

98/2019. (VI. 13.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja    
Kézdiszentlélek támogatását –   
előfinanszírozás formájában,  
Kultúrház felújításához – 1.000.000,-    
Ft összegben a 2019. évi     
költségvetés 8.1.7 Támogatások   
céltartaléka soráról. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

A támogatási szerződés   
aláírásra, az összeg átutalásra    
került. 

98/2019. (VI. 13.) e) 
 
 

úgy határozott, hogy 2 638 758 Ft       
támogatást nyújt a Szívem Csücske     
Alapítvány (1116 Budapest, Hunyadi    
Mátyás utca 35.) részére –     
utófinanszírozással – a 0-3 éves korú      
gyermekek napközbeni ellátására, új    
férőhelyek kialakítására a 2019. évi     
költségvetés 1.7.25. Bölcsődei   
férőhely biztosítása pályázat kiadási    
soráról. 

A támogatási szerződés   
aláírása megtörtént. 
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Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására. 

Zárt ülési határozatok 

79/2019. (IV. 25.)  
 
 

úgy határozott, hogy Dékány    
Krisztinának, az Újbudai Dúdoló    
Bölcsőde vezetőjének a „Zöld    
Bölcsőde” kerületi program   
gyakorlati megvalósításában végzett   
kimagasló munkája elismeréseként   
„Újbuda környezetének védelméért”   
elismerő címet adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént.  

80/2019. (IV. 25.)  
 
 

úgy határozott, hogy Kremnicsán    
Jánosnak, az Országos Természetőr    
Egyesület vezetőségi tagjának és a     
Duna-Ipoly Nemzeti Park   
Igazgatóság Budai Sas-hegy   
Természetvédelmi Terület  
Látogatóközpontja korábbi  
vezetőjének, jelenleg közösségi   
kapcsolatok koordinátorának  
munkája elismeréseként „Újbuda   
környezetének védelméért” elismerő   
címet adományoz. 

Az elismerő cím átadása    
megtörtént.  

107/2019. (VI. 13.)  
 

) 

úgy határozott, hogy …………    
(........) 2019. április 12-én kelt, a      
XI-216-3/2019. számú, közigazgatási   
bírságot megállapító határozat ellen    
benyújtott fellebbezése ügyében,   
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. 

A határozat az érintett    
részére megküldésre került. 
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109/2019. (VI. 13.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Futureal     
Prime Properties One   
Ingatlanfejlesztő Részalap részére a    
Budapest XI. kerület, Hadak útja     
(3261/1) hrsz.-ú közterület fölé    
nyúló konzol közterület-használatát   
2019. június 1. napjától határozatlan     
időre a Gazdasági Bizottság javaslata     
alapján összesen 3.500.000 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 közterület-használati  
szerződés a Felek részéről    
aláírásra került.  

110/2019. (VI. 13.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz dr.    
Körmendy Miklós főorvos részére a     
kerületben végzett kiemelkedő   
bőrgyógyász szakmai munkájáért. 

A kitüntetés a Semmelweis    
napi ünnepségen átadásra   
került. 

110/2019. (VI. 13.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz dr.    
Petrich Zsuzsanna felnőtt háziorvos    
részére a kerületben évtizedek óta     
végzett kiemelkedő szakmai   
munkájáért. 

A kitüntetés a Semmelweis    
napi ünnepségen átadásra   
került. 

110/2019. (VI. 13.) c) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz dr.    
Medgyesy Gábor részére a    
kerületben végzett kiemelkedő   
sebész szakmai munkájáért. 

A kitüntetés a Semmelweis    
napi ünnepségen átadásra   
került. 
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110/2019. (VI. 13.) d) 
 
 

úgy határozott, hogy „Pro Medicina     
Újbuda” kitüntetést adományoz   
Kovács Edina részére a kerületben     
minőségirányítási vezetőként végzett   
kiemelkedő szakmai munkájáért. 

A kitüntetés a Semmelweis    
napi ünnepségen átadásra   
került. 

 


