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Nyilvános ülési határozatok 

70/2019. (IV. 25.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy hozzájárulását    
adja ahhoz, hogy a tulajdonát     
képező, Budapest XI. kerület,    
44525/3. hrsz.-ú ingatlanon a    
Magyar Labdarúgó Szövetség –    
pályázati forrásból – műfüves    
labdarúgópályát létesítsen, melyhez   
önrészként első ütemben 15 000 000      
Ft-ot ad át a Magyar Labdarúgó      
Szövetség részére, a kiemelt    
sportfeladatok támogatása egyidejű   
csökkentése mellett és a    
kötelezettségeket teljesíti. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy a     
beruházás átadás-átvételét követően   
15 évig – az előírtaknak megfelelően      
– a meghatározott célra fenntartja és      
működteti a pályát. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
beruházással összefüggő szerződések   
aláírására. 

A szerződések egyeztetés   
alatt állnak. 

88/2019. (VI. 13.) 
 
 

úgy határozott, hogy az    
önkormányzati tulajdonban lévő   
lakások és nem lakás céljára szolgáló      
helyiségek elidegenítésének  
szabályairól szóló 20/2015. (IV. 29.)     
XI.ÖK rendelet 14. §-a alapján úgy      
határozott, hogy a Budapest XI.,     
Szabolcska Mihály utca 18. III. 3.      
szám (hrsz.: 4417/0/A/23) alatti    
lakást Mohácsi Béláné bérlő részére     
az elkészült értékbecslés alapján    
36.500.000,- Ft vételáron értékesíti,    
melynek megfizetése az adásvételi    
szerződés megkötésekor egy   
összegben esedékes. 

Az adásvételi szerződés   
megkötése nem történt meg,    
mivel a bérlő a    
vételiár-ajánlatot nem fogadta   
el. 
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Felhatalmazza a Polgármestert az    
adásvételi szerződés aláírására. 

94/2019. (VI. 13.) 
 
 

úgy határozott, hogy az    
önkormányzati tulajdonban álló 965    
nyílt égésterű fűtési rendszerrel    
működő lakást szén-monoxid jelző    
készülékkel látja el. Felkéri a     
Polgármestert, hogy a 2019. évben –      
első ütemben – 380    
szén-monoxid-jelző készüléknek a   
FÖKÉTÜSZ-ön keresztül történő   
beszerzésére tegye meg a szükséges     
intézkedéseket. 

A Honeywell XC70 tipusú    
készülékekből önkormányzati  
tulajdonban lévő lakásokhoz   
napjainkig 49 db-ot adtunk át     
a kérelmezőknek. 

95/2019. (VI. 13.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Fenntartható     
Energia- és Klíma Akcióterv    
(SECAP) csatlakozási kérelmét   
benyújtja a Polgármesterek Klíma-    
és Energiaügyi Szövetségéhez. 

A SECAP elkészült, a    
Polgármesterek 
Szövetségéhez történő  
csatlakozási kérelem még   
nem került benyújtásra.  

99/2019. (VI. 13.)  
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja    
Trischler Ferenc: Albert Kázmér    
Ágost c. mellszobrának felállítását a     
Budapest XI. kerület, Mahunka Imre     
téren (hrsz.: 43464), és a     
megvalósításához szükséges  
maximum 2.550.000,- Ft-ot biztosítja    
az Önkormányzat 2019. évi    
költségvetése 4. melléklet 20.    
Emléktáblák, szobrok, köztéri   
alkotások soráról. 

A mellszobor felavatásra   
került 2019. november 8-án.  

122/2019. (IX. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata és a Karinthy     
és Karinthy Kft. közötti határozott     
idejű Közszolgáltatási szerződés   

A közszolgáltatási szerződés   
módosítása aláírásra került. 
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módosítását a határozat melléklete    
szerint; 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
szerződésmódosítás aláírására. 

122/2019. (IX. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy  
- jóváhagyja a Budapest Főváros XI.      
Kerület Újbuda Önkormányzata és    
az ARTUS Kortárs Művészeti    
Egyesület közötti határozott idejű    
Közszolgáltatási szerződést a   
határozat melléklete szerint; 
- 1.000.000,- 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 közszolgáltatási szerződés   
aláírásra került. 

123/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy csatlakozik a     
szociálisan hátrányos helyzetű   
felsőoktatási hallgatók, illetőleg   
felsőoktatási tanulmányokat kezdő   
fiatalok támogatására létrehozott   
Bursa Hungarica Felsőoktatási   
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat  
2020. évi fordulójához a határozat     
melléklete szerinti csatlakozási   
nyilatkozat aláírásával. 
Az Önkormányzat a 2020. évi     
költségvetésében 5.400.000 forintot   

Az Emberi Erőforrás   
Támogatáskezelő elfogadta  
Önkormányzatunk 
csatlakozását. A pályázat   
kiírása 2019. október 4-én    
megtörtént.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

különít el a Bursa Hungarica     
ösztöndíjra. 

125/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy 2019. október     
1-jétől 
a) az Albertfalvai Óvoda (1116     
Budapest, Ezüstfenyő tér 1.),  
b) a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119     
Budapest, Lecke u. 15-19.),  
c) az Észak-Kelenföldi Óvoda (1119     
Budapest, Tétényi út 46-48.),  
d) a Gazdagréti Óvoda Kindergarten     
in Gazdagrét (1118 Budapest,    
Csíkihegyek u. 11.),  
e) a Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda    
Kindergarten in Kelenvölgy-Őrmező   
(1112 Budapest, Neszmélyi u.    
22-24.),  
f) a Lágymányosi Óvoda (1117     
Budapest, Bogdánfy u. 1/b.),  
g) a Sasadi Óvoda (1118 Budapest,      
Dayka Gábor u. 4/b.),  
h) a Szentimrevárosi Óvoda (1113     
Budapest, Badacsonyi u. 20-22.),  
i) az Újbudai Bölcsődei Intézmények     
(1119 Budapest, Tétényi út 46-48.), 
j) az Újbudai Humán Szolgáltató     
Központ (1117 Budapest, Bogdánfy    
utca 7/d.),  
k) az Újbudai Idősek Háza (1115      
Budapest, Fraknó utca 7.), 
l) az Újbudai Szociális Szolgálat     
(1119 Budapest, Keveháza utca 6.)     
és 

A módosító és egységes    
szerkezetű alapító okiratok   
határidőben elkészültek. A   
módosításokat a Magyar   
Államkincstár az  
intézmények törzskönyvi  
nyilvántartásában átvezette. 
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m) a Gazdasági Műszaki Ellátó     
Szolgálat (1116 Budapest, Bükköny    
utca 2-4.)  
vonatkozásában, amennyiben  
kétszeri sikertelen pályáztatással sem    
sikerült az adott státuszt betölteni, a      
saját jogú nyugdíjas dolgozók    
nyugdíj melletti, a Munka    
Törvénykönyve szerinti  
munkaszerződéssel történő  
foglalkoztatásához a fenntartói   
hozzájárulást megadja. A   
munkavállaló Mt. szerinti   
alkalmazása során a Kjt.-nek a     
besorolásra és a bértáblára vonatkozó     
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
Ezzel egyidőben az intézmények    
módosító okiratát és egységes    
szerkezetbe foglalt alapító okiratát    
jóváhagyja.  

126/2019. (IX. 19.) 
 

) 

úgy határozott, hogy Láng Hanna     
(Kelenvölgy - Őrmezei Óvoda -     
Kindergarten in  
Kelenvölgy-Őrmező, 1112 Budapest,   
Neszmélyi u. 22-24.) pedagógus    
besorolását Pedagógus I. fokozatról    
Pedagógus II. fokozatra jóváhagyja,    
és 2019. március 1-jével    
visszamenőleg illetményét az   
alábbiak szerint állapítja meg: 
 
Garantált illetmény           365.400 Ft 
Újbudai pótlék                   30.000 Ft 
Munkáltatói döntésen alapuló 
illetményrész                       60.000 Ft 

A kinevezés módosítása   
fenntartó részéről aláírásra   
került, a Magyar   
Államkincstár befogadta.  
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Intézményvezetői  pótlék    81.200 Ft 
Illetmény összesen:           536.600 Ft 
  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

127/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy 2019. október     
1-jétől a Szentimrevárosi Óvoda    
(1113 Budapest, Badacsonyi u.    
20-22.), a Gazdagréti   
Óvoda-Kindergarten in Gazdagrét   
(1118 Budapest, Csíkihegyek u. 11.)     
és a Lágymányosi Óvoda (1117     
Budapest, Bogdánfy u. 1/b).    
engedélyezett álláshelyeinek számát   
1-1 fő pedagógiai asszisztenssel    
megemeli. 
A státuszok betöltéséhez szükséges    
anyagi fedezetet 2019.   
október-november hónapokra az   
intézmények költségvetése biztosítja.   
A továbbiakban a státuszbővítés    
anyagi fedezete a mindenkori    
intézményi költségvetésben kerül   
tervezésre.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Az állások meghirdetésre   
kerültek. A fedezet a    
költségvetésben 
rendelkezésre áll. 
 

128/2019. (IX. 19.) b) 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy 300.000,- Ft     
támogatást nyújt a Boldogságban    
Felcseperedni Alapítvány (1025   
Budapest, Kavics utca 3. 2/1.)     
részére – utófinanszírozással – a 0-3      
éves korú gyermekek napközbeni    
ellátását szolgáló eszközök   
beszerzésére a 2019. évi költségvetés     

A támogatási szerződés   
aláírása megtörtént. 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

1.7.25. Bölcsődei férőhely   
biztosítása pályázat kiadási   
előirányzat terhére. 
Felkéri a Polgármestert a támogatási     
szerződés aláírására.  

129/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy a 2006. évi      
XCVIII. törvény 49. és 49/A. §-a      
alapján kezdeményezi négy új    
közforgalmú gyógyszertár  
létesítésére irányuló pályázat kiírását    
az Országos Gyógyszerészeti és    
Élelmezés-egészségügyi Intézetnél.  

A képviselő-testületi  
határozat az OGYÉI részére    
megküldésre került. 

130/2019. (IX. 19.) 
 
 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy hogy a nemzeti      
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.     
törvény 1. § (2) bekezdése alapján      
nemzeti vagyonelemnek minősülő   
Budapest XI. kerület, Ménesi út 16.      
szám alatti 4964/1 hrsz.-ú ingatlant a      
korlátozottan forgalomképes vagyoni   
körből forgalomképes (üzleti)   
vagyoni körbe sorolja át. 

A vagyonkataszterben az   
ingatlan forgalomképessége  
átvezetésre került. 

131/2019. (IX. 19.) 
 

úgy határozott, hogy a Danubius     
Hotels Zrt. és a Danubius Zrt.      
„Eladók” részéről biztosított   
elővásárlási jog tekintetében a    
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata elővásárlási   
jogával nem kíván élni a DOME Kft.       
üzletrészének 100%-a elidegenítése   
vonatkozásában 27.000.000 EUR   
vételáron, mely a Budapest XI. ker.      
5460/0/A/2 hrsz.-ú ingatlannal   
kapcsolatos. 

Az elővásárlási jognyilatkozat   
2019. szeptember 23-án   
kiadásra került.  
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Felhatalmazza a Polgármestert a    
jognyilatkozat aláírására. 

132/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy a Kamaraerdei     
Ifjúsági Park Nonprofit Közhasznú    
Kft. és a Budapest Főváros XI.      
Kerület Újbuda Önkormányzata   
között fennálló, 
 
a) 2003. november 21. és 2010.      
szeptember 22. napján kelt    
„Használatba adási és üzemeltetési    
szerződés”-t további 4 év és 40      
nappal, azaz 2026. december 31.     
napjáig meghosszabbítja,  
amennyiben a Kft. az Ifjúsági Park      
mellett elhelyezkedő lakóépület és    
gazdasági épületek bontása, a    
bontáskor keletkező veszélyes   
hulladékok elszállítása, a föld alatti     
műtárgyak megszüntetése, a   
területrész parkhoz történő   
hozzácsatolása kerítés  
megépítésével, tereprendezése és   
zöldnövényzettel történő beültetése,   
vendégház bontása, műfüves   
futballpálya bontása-újraépítése,  
szabadtéri medencék gépészetének   
felújítása, kosárlabdapálya felújítása   
munkálatait (mely munkavégzések   
részletes leírását a BUDA-HOLD    
Kft 2019. szeptember 10-én készített     
költségvetési ajánlata tartalmazza)   
saját költségviselésben legkésőbb   
2020. június 15. napjáig elvégzi, 

 
 
 
 
 
 
 
a.) A használatba adási és     
üzemeltetési szerződés  
4. számú módosítása aláírásra    
került.  
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b) a 1999-ben kelt, 2003. november      
21-én, 2005. június 17-én, 2011.     
április 27-én és 2012. december     
21-én módosított közhasznú   
szerződést 2026. december 31-ig    
meghosszabbítja. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
módosított szerződések aláírására. 

b) A módosított közhasznú    
szerződés aláírása megtörtént. 

133/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy 1.    
a Budapest XI. kerület, Mikes     
Kelemen utca 800/2 hrsz.-ú    
telekingatlant – a 2012. június 28.      
napján megkötött, külön tulajdonú    
felépítmény létesítéséről és   
földhasználati jog alapításáról szóló    
szerződés II.3. pontjában foglaltak    
figyelembevételével – értékesíti a    
Nem Adom Fel Alapítvány részére     
bruttó 89.100.000,- Ft vételáron, az     
alábbi feltételekkel:  
- A vételárat egy összegben     
készpénzben vagy banki átutalással    
az adásvételi szerződés   
hatálybalépését követő 15 napon    
belül kell megfizeti. 
- Az Önkormányzat ajánlatát –     
amely határidőn belül szükséges a     
szerződés megkötése – 2019.    
szeptember 30.  napig tartja fenn. 
- Amennyiben az adásvételi    
szerződés hatálybalépését követő 10    
éven belül a telekingatlant a Nem      
Adom Fel Alapítvány értékesíti,    
Újbuda Önkormányzata részére az    
eredeti eladási áron (bruttó    

Az ingatlan adásvételi   
szerződés megkötésre került.  
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89.100.000,- Ft) visszavásárlási jogot    
kell biztosítani; 
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nem      
Adom Fel Alapítvánnyal 2012.    
június 28. napján a külön tulajdonú      
felépítmény létesítéséről és   
földhasználati jog alapításáról   
címmel megkötött szerződés a    
Budapest XI., Mikes Kelemen utca     
800/2 hrsz.-ú telekingatlan   
vételárának az Önkormányzat   
számláján történő jóváírás napjával    
megszüntetésre kerül, amellyel   
egyidejűleg 2019. január 1. napjától     
a szerződés megkötésének napjáig    
esedékes 50,- Ft/m2/hó, összesen    
754.200,- Ft földhasználati díj    
megfizetésére köteles.  
Felhatalmazza a Polgármestert az    
adásvételi szerződés megkötésére. 
Ezzel egyidejűleg a 91/2019. (VI.     
13.) XI.ÖK határozatát hatályon    
kívül helyezi. 

135/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy a fővárosi     
kerületi belterületi szilárd burkolat    
nélküli utak szilárd burkolattal    
történő ellátása érdekében végzett, az     
ELMŰ által üzemeltetett 0,4 kV-os     
és 10 kV-os korábbi hálózati eszköz      
helyébe lépő Budapest Főváros XI.     
Kerület Újbuda Önkormányzata   
beruházásában épülő közcélú   
hálózatot az előzetesen megállapított    
nettó 29.700.000,- forint + ÁFA     
összeg erejéig térítés nélküli átadás     

A szerződés Önkormányzat   
részéről történő aláírásának   
előkészítése folyamatban van. 
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formájában az ELMŰ tulajdonába    
adja.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
TMA/IF-4468/2019 számú  
megállapodás aláírására. 
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata a szükséges    
saját forrást a 2019. évi költségvetés      
terhére biztosítja. 

137/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy élve az     
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés j)      
pontjában biztosított felterjesztési   
jogával  
- Magyarország Országgyűléséhez, 
- Magyarország Kormányához,   
illetve  
- a kerületet képviselő országgyűlési     
képviselőkhöz: Molnár Gyulához és    
Simicskó Istvánhoz  
fordul azzal, hogy kezdeményezi, az     
Országgyűlés a lehető leggyorsabb    
ügymenetben döntsön a   
társadalombiztosítás ellátásaira és a    
magánnyugdíjra jogosultakról,  
valamint e szolgáltatások fedezetéről    
szóló 1997. évi LXXX. törvény 5. §       
(2) bekezdésének módosításáról   
akként, hogy a törvény alapján     
kötelezően biztosított legyen az    
önkormányzati képviselő-testület  
bizottságának nem képviselő tagja is. 

Az Alaptörvényben  
meghatározott felterjesztési  
jog alapján a határozatban    
megjelölt szervek és   
személyek részére a levél    
kiküldésre került, mellékelve   
a Képviselő-testület  
határozatát. 

Zárt ülési határozatok 

77/2019. (IV. 25.)  
 

úgy határozott, hogy nem    
engedélyezi (.................) 4 254 412,-     

A kérelmezőt a testületi    
döntésről értesítettük, és a    
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  Ft bérleti díj hátralékának és az      
Önálló Bírósági Végrehajtó által    
2019. február 20-ig számolt 2 035      
361,- Ft késedelmi kamatának    
méltányosságból történő elengedését.   
A folyamatban lévő végrehajtási és     
ingatlanárverezési eljárást folytatni   
kell. 

folyamatban lévő végrehajtási   
és ingatlanárverezési eljárást   
folytatjuk. 

145/2019. (IX. 19.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy Kristófy Júlia     
részére az Újbuda „Egészséges és     
Aktív időskor” Programban   
önkéntesen végzett lelkiismeretes   
munkája elismeréseként „Újbuda   
időseiért” címet adományoz. 

Az elismerő cím 2019.    
október 1-jén átadásra került. 
 

145/2019. (IX. 19.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy Mátics Katalin     
részére, Újbuda idős lakossága    
érdekében a Norvég Alap    
finanszírozásával létrejött  
„Egészséges és aktív időskor”    
elnevezésű kortárs, önkéntes segítő    
program kidolgozásáért és a program     
sikeres működéséért tett magas    
színvonalú szakmai munkája   
elismeréseként „Újbuda időseiért”   
címet adományoz. 

Az elismerő cím 2019.    
október 1-jén átadásra került. 
 

152/2019. (IX. 19.) 
 
 

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 Kapcsándi   
Istvánnét (1118 Budapest, Frankhegy    
u. 9. IX/25.) megválasztja.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
határozatot és a megválasztott ülnök     
elfogadó nyilatkozatát a Budai    
Központi Kerületi Bíróság elnökének    
küldje meg. 

A határozat hatályba lépett,    
mivel az ülnökjelölt erkölcsi    
bizonyítvány benyújtásával  
igazolta, hogy büntetlen   
előéletű és nincs a    
közügyektől eltiltás hatálya   
alatt. A testületi határozat és     
az ülnök elfogadó   
nyilatkozata a Bíróság részére    
megküldésre került. 
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Jelen döntés abban az esetben lép      
hatályba, ha Kapcsándi Istvánné    
hatósági erkölcsi bizonyítvány   
benyújtásával igazolja, hogy   
büntetlen előéletű és nincs a     
közügyektől eltiltás hatálya alatt. 
 

 


