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Nyilvános 

30/2019. (II. 26.) 
 
 

úgy határozott, hogy az 1 milliárd Ft       
fejlesztési célú hiteligényre   
benyújtott banki ajánlatok közül a     
Magyar Takarékszövetkezeti Bank   
Zrt. ajánlatát fogadja el, a hitelt a       
Magyar Takarékszövetkezeti Bank   
Zrt.-től kívánja felvenni az alábbiak     
szerint: 
Ügylet megnevezése: 
Fejlesztési célú hitel felvétel 1 000      
000 000 Ft XI. kerületi belterületi      
utak felújítására, új utak építésére és      
kapcsolódó csapadékvíz-elvezetés  
kiépítésére. 
Az ügylet végső lejárata: 2030.     
december 31. 
Az ügylet biztosítékai: az    
Önkormányzat mindenkori  
költségvetése, inkasszójog az   
Önkormányzat költségvetési  
számlájára, Cross default előírások. 
Kötelezettséget vállal a mindenkori    
éves adósságszolgálat mindenkori   
éves költségvetésbe történő   
betervezésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
kölcsönszerződés és a kapcsolódó    
dokumentumok aláírására, valamint   
arra hogy az adósságot keletkeztető     
ügylet kormányengedélye ügyében   
eljárjon. 

A kölcsönszerződést a   
határozatban foglaltak szerint   
2019. április 25-én   
megkötöttük az MTB Magyar    
Takarékszövetkezeti Bankkal,  
melynek hatályba lépési   
feltétele és időpontja a    
hitelfelvételt engedélyező  
kormányhatározat 
megjelenésének napja. 
Adósságot keletkeztető  
ügyletet engedélyező  
kormányhatározat száma  
1356/2019. (VI. 14.). 
2019. december 31-ig   
236.407.950 Ft került   
lehívásra és a számlánkon    
jóváírásra.  

134/2019. (IX. 19.) 
 
 

úgy határozott, hogy térítésmentesen    
tulajdonába veszi a Budapest XI.     
kerület belterület 4042/113 helyrajzi    
szám alatt nyilvántartott ingatlanon a     
Kopaszi Gát Kft., mint a BudaPart      
Projekt beruházója által közcélú    

A megállapodások aláírása   
folyamatban van. 
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fejlesztésként megvalósított, és a    
határozat mellékletét képező   
táblázatban részletezett  
vagyonelemeket.  
A közcélú fejlesztésben érintett és     
átvételre kerülő eszközök   
nyilvántartási értéke összesen 876    
669 737 Ft.  
Az I. ütemterv szerinti    
vagyonelemek értéke 714 995 291     
Ft, a II. ütemterv szerinti     
vagyonelemek értéke 161 674 446     
Ft. 
A vagyonelemek két ütemben, a     
sikeres műszaki átadás-átvétel után,    
a szükséges engedélyek birtokában    
az Önkormányzat tulajdonába és    
üzemeltetésébe kerülnek. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
vonatkozó átadás-átvételi és   
szolgalmi jog alapításáról szóló    
megállapodások aláírására. 

138/2019. (IX. 19.) 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 aláírás   
alatt van.  

138/2019. (IX. 19.) b) 
 
 
 

úgy határozott, hogy a Játszva,     
Sportolva Megelőzni Alapítvánnyal   
kötött Stratégiai Megállapodás 12.    
sz. mellékletét az alábbi eszközökkel     
kiegészíti: 
- Sport11 led komplett    
eredményjelző, 
- Sport11 asztali időmérő eszközök, 
- Sport11 mérkőzésstúdió szoba    
eszközei. 

A szerződésmódosítás aláírás   
alatt van. 
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Felkéri a Polgármestert a    
szerződésmódosítás aláírására. 

183/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy Janurik    
Lajosnak, az Újbuda Smart 11.     
Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit    
Kft. ügyvezetőjének 2019. november    
28. napi hatályú, az ügyvezetőségről     
lemondó jognyilatkozatát tudomásul   
veszi, és az ügyvezetői feladatokat     
szabályozó megbízási szerződés   
2019. november 28. napjával, közös     
megegyezéssel történő  
megszüntetéséhez hozzájárul. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
Törvényszék 
Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette. 

184/2019. (XI. 28.)  
 
 
 
 

úgy határozott, hogy Kocsis    
Sándornak, az Újbuda Sportjáért    
Közhasznú Nonprofit Kft.   
ügyvezetőjének 2019. november 28.    
napi hatályú, az ügyvezetőségről    
lemondó jognyilatkozatát tudomásul   
veszi, és az ügyvezetői feladatokat     
szabályozó munkaszerződés 2019.   
november 28. napjával, közös    
megegyezéssel történő  
megszüntetéséhez hozzájárul. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
Törvényszék 
Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette. 
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185/2019. (XI. 28.)  
 
 
 

úgy határozott, hogy Lőrincz István     
Gergelynek, az Újbuda Prizma XI.     
Közhasznú Nonprofit Kft.   
ügyvezetőjének 2019. november 28.    
napi hatályú, az ügyvezetőségről    
lemondó jognyilatkozatát tudomásul   
veszi, és az ügyvezetői feladatokat     
szabályozó munkaszerződés 2019.   
november 28. napjával, közös    
megegyezéssel történő  
megszüntetéséhez hozzájárul. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
Törvényszék 
Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette. 

186/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy dr. Kóti     
Tamásnak, a Szent Kristóf    
Szakrendelő Újbudai Egészségügyi   
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit   
Kft. ügyvezetőjének 2019. november    
28. napi hatályú, az ügyvezetőségről     
lemondó jognyilatkozatát tudomásul   
veszi, és az ügyvezetői feladatokat     
szabályozó munkaszerződés 2019.   
november 28. napjával, közös    
megegyezéssel történő  
megszüntetéséhez hozzájárul. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A változások alapító okiraton    
történő átvezetése megtörtént,   
az okiratok a Szent Kristóf     
Szakrendelő birtokában  
vannak. 
 

187/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy Ihász Tibornak,     
a Zsombolyai Kft. ügyvezetőjének, a     
Hadik-Kávéház Kft. ügyvezetőjének,   

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
Törvényszék 
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a Kamara-projekt Kft   
ügyvezetőjének mindhárom  
gazdasági társaságot érintő, 2019.    
november 28. napi hatályú, az     
ügyvezetőségről lemondó  
jognyilatkozatát tudomásul veszi, és    
az ügyvezetői feladatokat szabályozó    
munkaszerződés 2019. november 28.    
napjával, közös megegyezéssel   
történő megszüntetéséhez hozzájárul. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette. 

188/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Smart 11. Üzemeltető és Fejlesztő     
Nonprofit Kft. új ügyvezetője 2019.     
november 29. napjától öt év     
időtartamra Majoros Endre. Az    
ügyvezető feladatait  
munkaviszonyban látja el,   
munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
Törvényszék 
Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette.  
Munkaszerződés elkészült,  
aláírása megtörtént. 

189/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Sportjáért Közhasznú Nonprofit Kft.    
új ügyvezetője 2019. november 29.     
napjától öt év időtartamra Simon     
Károly. Az ügyvezető feladatait    
munkaviszonyban látja el,   
munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó. 

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
Törvényszék 
Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette. 
Munkaszerződés elkészült,  
aláírása folyamatban van. 
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Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

190/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
Prizma XI. Közhasznú Nonprofit    
Kft. új ügyvezetője 2019. november     
29. napjától öt év időtartamra dr.      
Juhos Katalin Mária. Az ügyvezető     
feladatait munkaviszonyban látja el,    
munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
Törvényszék 
Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette. 
Munkaszerződés elkészült,  
aláírása folyamatban van. 

191/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy a Szent Kristóf      
Szakrendelő Újbudai Egészségügyi   
Szolgáltató Közhasznú Nonprofit   
Kft. új ügyvezetője 2019. november     
29. napjától öt év időtartamra dr.      
Lehoczky Péter Gábor. Az    
ügyvezető feladatait  
munkaviszonyban látja el,   
munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a változásnak a Kft.     
alapító okiratán történő   
átvezetéséről, valamint a módosított    
alapító okiratnak a Fővárosi    
Törvényszék Cégbírósághoz történő   
benyújtásáról. 

A változások alapító okiraton    
történő átvezetése megtörtént,   
az okiratok a Szent Kristóf     
Szakrendelő birtokában  
vannak. 
Munkaszerződés elkészült,  
aláírása folyamatban van. 

192/2019. (XI. 28.)  
 

úgy határozott, hogy - a Zsombolyai      
Kft. új ügyvezetője 2019. november     

A módosított alapító okirat    
benyújtásra került a Fővárosi    
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 29. napjától öt év időtartamra Molnár      
Tibor, 
- a Hadik-Kávéház Kft. új     
ügyvezetője 2019. november 29.    
napjától öt év időtartamra Molnár     
Tibor, 
- a Kamara-projekt Kft. új     
ügyvezetője 2019. november 29.    
napjától öt év időtartamra Molnár     
Tibor. 
Az ügyvezető feladatait a    
Zsombolyai Kft. tekintetében   
munkaviszonyban látja el,   
munkabére bruttó 750.000.- Ft/hó. 
Az ügyvezető feladatait a    
Hadik-Kávéház Kft. és a    
Kamara-projekt Kft. tekintetében   
megbízási szerződéssel, megbízási   
díj nélkül látja el. Felkéri a      
Polgármestert, hogy gondoskodjon a    
változásnak a Kft. alapító okiratán     
történő átvezetéséről, valamint a    
módosított alapító okiratnak a    
Fővárosi Törvényszék  
Cégbírósághoz történő benyújtásáról. 

Törvényszék 
Cégbíróságához, mely a   
változást átvezette. 
A munkaszerződés elkészült,   
aláírása megtörtént. 

196/2019. (XI. 28.)  
 
 

úgy határozott, hogy  
I. pályázatot nyújt be az Európai      
Unió „Urban Innovative Actions”    
című kezdeményezése 5. számú    
pályázati felhívására Budapest   
Főváros XI. Kerület Újbuda    
kulturális életének továbbfejlesztése   
céljából Cultural Urban Platform    
pályázati címmel, 
II. elrendeli a projektben az     
Önkormányzatra jutó 328 704 EUR     
teljes önrész összegének a 2020.,     
2021., 2022. és 2023. évek     
költségvetéseiben történő  
betervezését, 

A pályázat benyújtásra került. 
Az Önkormányzat, a KözPont    
Kft. és a Smart 11. Kft.      
pályázatban szereplő  
önrészösszegei betervezésre  
kerülnek az Önkormányzat   
2020. évi költségvetésébe.  
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III. elrendeli a projektben a KözPont      
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. projekt partner 179 522      
EUR teljes önrész összegének    
fedezetéül az Önkormányzat 2020.,    
2021., 2022. és 2023. évek     
költségvetéseiben történő  
betervezését, 
V. felhatalmazza a Polgármestert,    
valamint távolléte és akadályoztatása    
esetén Barabás Richárd   
alpolgármestert a pályázat   
benyújtásával kapcsolatos  
valamennyi dokumentum aláírására. 
IV. elrendeli a projektben az Újbuda      
SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő     
Nonprofit Kft. projekt partner 178     
440 EUR teljes önrész összegének     
fedezetéül az Önkormányzat 2020.,    
2021., 2022. és 2023. évek     
költségvetéseiben történő  
betervezését 
 

218/2019. (XII. 19.)  
 
 
 
 

úgy határozott, hogy megbízza a     
határozat 1. számú mellékletben    
szereplő 16 általános és középiskola     
igazgatóját a 2. számú melléklet 1.      
megbízási szerződése, a Weiner Leó     
Katolikus Zeneiskola és   
Zeneművészeti Szakgimnázium  
igazgatóját a 2. számú melléklet 2.      
megbízási szerződése szerint és a     
Budapesti Komplex Szakképzési   
Centrum Újbudai Szakiskolája   
igazgatóját a 2. számú melléklet 3.      
megbízási szerződése szerinti   
feladatokkal 2020. január 1-jétől    
2020. december 31-ig.  
A megbízási díjak fedezetét, a     
20.304 ezer forintot az    

A szerződések elkészítése és    
aláíratása folyamatban van. 
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Önkormányzat a 2020. 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. 

219/2019. (XII. 19.)  
 
 

úgy határozott, hogy a) a KözPont      
Újbudai Kulturális, Pedagógiai és    
Média Kft. és Budapest Főváros XI.      
Kerület Újbuda Önkormányzata   
között megkötött, 2019. február 20.     
napján kelt Közszolgáltatási   
szerződést közös megegyezéssel   
2019. december 31-ével megszünteti;  
b) a kerületi szintű, önként vállalt      
pedagógiai feladatokat 2020. január    
1-jétől az Újbudai Pedagógiai Iroda     
végzi tovább a GAMESZ    
tagintézményeként 5 db álláshellyel,    
és minden évben a GAMESZ     
költségvetésében biztosított  
költségvetési kerettel; 
c) a GAMESZ (1116 Budapest,     
Bükköny utca 2-4.) alapító módosító     
okiratát és egységes szerkezetbe    
foglalt alapító okiratát a határozat     
mellékletében foglaltak szerint   
hagyja jóvá. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

Az Újbuda Gamesz módosító    
okirata és egységes   
szerkezetű alapító okirata a    
MÁK-nak megküldésre  
került. 
 

Zárt 

207/2019. (XI. 28.) a) 
 
 

úgy határozott, hogy a kizárólagos     
tulajdonában álló Kamara-Projekt   
Ingatlanfejlesztő és Beruházó   
Korlátolt Felelősségű Társaság   
felügyelőbizottságából Deák András   

A felügyelőbizottsági tagok   
törlése iránt a   
Cégnyilvántartásban az  
intézkedés megtörtént.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

és Haidar Norbert   
felügyelőbizottsági tagokat 2019.   
november 30. napjával visszahívja. 
Felkéri a Polgármestert és az     
ügyvezetőt, hogy a változások    
cégnyilvántartásba történő  
bejegyzése érdekében a szükséges    
intézkedéseket tegyék meg. 

207/2019. (XI. 28.) b) 
 
 

úgy határozott, hogy a kizárólagos     
tulajdonában lévő gazdasági   
társaságokban működő felügyelő   
bizottságok tagjainak 2019.   
december 1. napjától 2024.    
november 30. napjáig tartó    
időtartamra az alábbi személyeket    
bízza meg: 
  
- BUDA-HOLD Vállalkozás   
Szervezési és Szolgáltató Korlátolt    
Felelősségű Társaság  
 
- Budai Miklós 
- Deschelák Károly 
- Bedő Dávid 
- Erhardt Attila 
- Hárshegyiné Sasvári Paula 
- Bajári Balázs 
  
- HADIK-Kávéház 
Ingatlanhasznosító és Vendéglátó 
Korlátolt Felelősségű Társaság  
  
- Fésűs László 
-Vincze Sándor 
- Balogh Péter 
  
- Kamara-Projekt Ingatlanfejlesztő és    
Beruházó Korlátolt Felelősségű   
Társaság  
  
 

A módosított alapító okirat    
aláírásra és a Cégbírósághoz    
benyújtásra került.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

- Fésűs László 
-Vincze Sándor 
- Balogh Péter 
  

- KözPont Újbudai Kulturális,     
Pedagógiai és Média Korlátolt    
Felelősségű Társaság  
  
- Lados Tamás 
- Tóth Attila 
- Benkóczyné Mácsai Kornélia 
  
- Szent Kristóf Szakrendelő Újbudai     
Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú   
Nonprofit Korlátolt Felelősségű   
Társaság  
  
- Török Erzsébet 
- Devecseri Mátyás 
- Mészárosné Sipos Edit 
  
- Újbuda Andor 60    
Ingatlanhasznosító Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
  
-  Kreitler-Sas Máté 
- Makra Károlyné 
- Walsch Tünde 
  
- Újbuda Prizma Szociális Fejlesztési     
és Foglalkoztatási Közhasznú   
Nonprofit Korlátolt Felelősségű   
Társaság  
  
- Baráz András 
- Retezi Richárd 
- Takács Ferencné 
  
- Újbuda SMART 11 Üzemeltető és      
Fejlesztő Nonprofit Korlátolt   
Felelősségű Társaság  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

  
- Koltai Gábor Soma 
- Nagy András József 
- Sass Szilárd 
  
- Újbuda Sportjáért Közhasznú    
Nonprofit Korlátolt Felelősségű   
Társaság  
  
- Hiripi Zoltán 
- Hardi Richárd 
- Kozma Dávid 
  
- Zsombolyai Ingatlanhasznosító   
Korlátolt Felelősségű Társaság  
  
- Micon Györgyné 
- Lövei Zsolt József 
- Novák Előd 
 
A felügyelő bizottságok elnökeinek    
80.000,- Ft/hó, tagjainak 60.000,-    
Ft/hó díjazást állapít meg. 
Felkéri a Polgármestert és az     
ügyvezetőket, hogy a változások    
cégnyilvántartásba történő  
bejegyzése érdekében a szükséges    
intézkedéseket tegyék meg. 

 


