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Nyilvános 

93/2019. (VI. 13.) 
 

2019. december 31. 
 
 

úgy határozott, hogy felhatalmazza a     
Polgármestert 
a) az 1118 Budapest, Ménesi út 41.       
szám alatti, 5093/2/A3 hrsz.-ú 57 m2      
alapterületű földszinti lakásra   
vonatkozó bérleti szerződés   
megkötésére azzal a céllal, hogy     
nyolc férőhellyel rendelkező,   
gyermekek napközbeni ellátása, mini    
bölcsőde kerüljön kialakításra. A    
bérleti díj bruttó 250.000.- Ft/hó, a      
szerződés időtartama 10 év; 
b) továbbá arra, hogy az 1118      
Budapest, Ménesi út 41. szám alatti,      
5093/2/A3 hrsz.-ú 57 m2    
alapterületű földszinti lakásnak a    
tervezett új funkció szerinti    
átalakításáról továbbá a működési    
engedélyeztetési eljárás (szolgáltatói   
nyilvántartásba vétel) lefolytatásával   
kapcsolatos feladatok végrehajtásáról   
gondoskodjon. 
Az átalakításhoz szükséges 32 millió     
Ft a 2019. évi költségvetés 4. számú       
melléklet 28.10 kiadási előirányzatán    
rendelkezésre áll. 

a) A bérleti szerződés    
megkötésére sor került. 
 
b) A működési   
engedélyeztetési eljárás a   
kivitelezés időpontjához  
igazodóan indulhat meg.  
 
 

124/2019. (IX. 19.) 
 

2020. január 31. 
 
 

úgy határozott, hogy a Korai     
Fejlesztő Központot Támogató   
Alapítvánnyal a korai fejlesztésben    
részesülő XI. kerületi gyermekek    
ellátására 2020. január 1. napjától     
kezdődően 2029. december 31.    
napjáig együttműködési  
megállapodást köt a határozat    
melléklete szerint, a fedezetet    
biztosítja az Önkormányzat éves    
költségvetéseiben. 

A szerződés aláírásra került.  
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Felkéri a polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

214/2019. (XII. 19.)  
 

2020. január 31. 
 
 
 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Fehérvári út 43015/7 hrsz.-ú    
Albertfalvai Kispiac működtetésére a    
BUDA-HOLD Kft.-vel megkötött   
határozott idejű (2019. december 31.     
napjáig hatályos) vagyonkezelési   
szerződés időtartamát 2020.   
december 31. napjáig   
meghosszabbítja. 
A Vagyonkezelő részére a Gazdasági     
Bizottság javaslata alapján, az    
értékcsökkenés és ráfordítások   
figyelembevételével a 2020. évre    
vonatkozóan nettó 3.572.354,- Ft    
vagyonkezelői díjat állapít meg. 
A Vagyonkezelő 2020. november 30.     
napjáig köteles igazolni, hogy a     
3.572.354,- Ft vagyonkezelői díjat    
az ingatlan karbantartására fordítja.    
A vagyonkezelői díj karbantartásra    
fel nem használt részét 2020.     
december 31. napjáig az    
Önkormányzat részére megfizetni   
köteles. 
Vagyonkezelő a bérlőivel a    
vagyonkezelői jogviszony  
időtartamára köthet bérleti   
szerződést. 
Felkéri a Polgármestert a vonatkozó     
vagyonkezelési szerződés  
módosításának aláírására. 

A vagyonkezelési időtartam   
meghosszabbítására 
vonatkozó szerződés aláírásra   
került.  

223/2019. (XII. 19.) 
 

2020. január 31. 
 
 
 

úgy határozott, hogy a 90/2014. (IV.      
24.) XI.ÖK határozatában létrehozott    
„Családbarát Vállalkozás Újbuda”   
elismerő cím elnyerésére irányuló    
pályázatot eredményesnek  
nyilvánítja, és megállapítja a    

Az elismerő címek átadásra    
kerültek.  
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pályázat nyerteseit az alábbiak    
szerint: 
A „Családbarát Vállalkozás Újbuda”     
cím nyertese 2019. évben 
- nagyvállalkozás kategóriában: IBM    
Hungary ISSC Kft.,  
- középvállalkozás kategóriában:   
Evopro Systems Engineering Kft., 
- kisvállalkozás kategóriában: Fonó    
Budai Zeneház Nonprofit Kft. 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy    
a nyertes vállalkozásokat az alábbi     
díjazásban részesítse a 2019. évi     
költségvetés 1.03.17 Családbarát   
Újbuda Program soráról történő    
átcsoportosítást követően az 1.7.15.    
Egyéb működési célú pénzeszköz    
átadások sorról: 
- nagyvállalkozás kategória esetében    
– 200 000 Ft, 
- középvállalkozás kategória   
esetében – 300 000 Ft, 
- kisvállalkozás kategória esetében –     
500 000 Ft. 

224/2019. (XII. 19.)  
 

2020. január 31. 
 
 
 

úgy határozott, hogy a 101/2017. (V.      
25.) XI.ÖK határozatában létrehozott    
„Felelős Vállalkozás Újbuda”   
elismerő cím elnyerésére irányuló    
pályázatot eredményesnek  
nyilvánítja, és megállapítja a    
pályázat nyerteseit az alábbiak    
szerint: 
A „Felelős Vállalkozás Újbuda” cím     
nyertese 2019. évben 
- nagyvállalkozás kategóriában:   
Auchan Magyarország Kft., 
- kisvállalkozás kategóriában:   
Zászlóshajó Kulturális és   
Kereskedelmi Kft.  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy    
a nyertes vállalkozásokat az alábbi     

Az elismerő címek átadásra    
kerültek.  
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díjazásban részesítse a 2019. évi     
költségvetés 1.03.17 Családbarát   
Újbuda Program soráról történő    
átcsoportosítást követően az 1.7.15.    
Egyéb működési célú pénzeszköz    
átadások sorról: 
- nagyvállalkozás kategória esetében    
– 200 000 Ft, 
- kisvállalkozás kategória esetében –     
500 000 Ft. 

225/2019. (XII. 19.)  
 

2020. január 31.  
 
 

úgy határozott, hogy   
a) a KözPont Újbudai Kulturális,     
Pedagógiai és Média Kft. és a      
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata között   
megkötött, 2015. augusztus 1. napján     
hatályba lépett Ingyenes használati    
szerződés 1. pontjából a 1119     
Budapest, Petzvál József utca 42.     
szám alatti ingatlant 2020. január 1.      
napjával törli; 
b) a KözPont Újbudai Kulturális,     
Pedagógiai és Média Kft. és a      
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata között   
megkötött, 2019. január 1. napján     
hatályba lépett Közművelődési   
megállapodás 4.1. pontjából a    
Budapest XI., Petzvál József utca 42.      
szám alatti, 3745/7 helyrajzi számú,     
92 m2 alapterületű emeleti helyiséget     
(Kelen Civil Nyugdíjas Klub) és a      
Budapest XI., Erőmű utca 8. szám      
alatti, 4158/31 hrsz.-ú, 88,7 m2     
alapterületű második emeleti   
helyiséget (Újbudai Pedagógiai   
Iroda) 2020. január 1. napjával törli,      
valamint a Közművelődési   
megállapodás 6.2. pontját és    
mellékletét módosítja a határozat    
melléklete szerint;  

a) Az Ingyenes használati    
szerződés módosítása a   
KözPont Kft. és   
Önkormányzatunk között  
aláírásra került.  
b) A Közművelődési   
megállapodás módosítása  
tárgyában készült szerződés   
aláírásra került.  
c) A háromoldalú   
megállapodás - amely az    
ingyenes használati szerződés   
közös megegyezéssel történő   
megszüntetésére vonatkozik -   
aláírása jelenleg folyamatban   
van.  
d) A KözPont Kft. az alapító      
okirat módosítása iránt   
intézkedett.  
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c) a KözPont Újbudai Kulturális,     
Pedagógiai és Média Kft. (korábbi     
cégnév: Média 11   
Tömegkommunikációs és  
Szolgáltató Kft.), a Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata és a Budapest    
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata Gazdasági Műszaki   
Ellátó Szolgálat között megkötött,    
2015. augusztus 1. napján hatályba     
lépett Ingyenes használati szerződést    
2019. december 31-ével közös    
megegyezéssel megszünteti, és a    
Budapest XI., Erőmű utca 4. szám      
alatti, 4158/31 hrsz.-ú 88,7 m2     
alapterületű, második emeleti   
helyiséget 2020. január 1-jével a     
GAMESZ vagyonkezelésébe adja; 
d) felkéri a KözPont Újbudai     
Kulturális, Pedagógiai és Média Kft.     
ügyvezetőjét az Alapító okirat    
módosításával kapcsolatos  
intézkedések megtételére. 

229/2019. (XII. 19.)  
 

2020. január 15. 
 
 

úgy határozott, hogy Kiss-Leizer    
Gábornak, az BUDA-HOLD   
Vállalkozás Szervezési és   
Szolgáltató Kft. ügyvezetőjének   
munkabérét bruttó 750.000.- Ft./hó    
összegben állapítja meg 2020. január     
1-jétől. 
Felkéri a Polgármestert, hogy    
gondoskodjon a szükséges   
intézkedések megtételéről. 

Az ügyvezető  
munkaszerződése 
módosításának aláírása  
folyamatban van. 

231/2019. (XII. 19.) 
 

a) és b) pont: 2020. 
január 31., c) pont: a 

jogszabályok 

úgy határozott, hogy   
a) felkéri a Fővárosi Közgyűlést a      
1651/2017. (XII. 6.) számú    
határozatának módosítására oly   
módon, hogy a Hamzsabégi sétány     
(hrsz.: 4348) tekintetében töröljék a     

A Fővárosi Önkormányzatot,   
valamint a XI. kerület két     
országgyűlési képviselőjét  
levélben megkerestük. 
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módosítását követő 6 
hónap 

 
 

közlekedési terület övezeti   
besorolást, 
b) felkéri Újbuda országgyűlési    
képviselőit a 2018. évi CXXXIX.     
törvény módosításának  
kezdeményezésére oly módon, hogy    
a Hamzsabégi sétány (hrsz.: 4348)     
tekintetében töröljék a közlekedési    
terület övezeti besorolást, 
c) a fenti jogszabályok módosítását     
követően felülvizsgálja a   
34/2003./X.21./ XI.ÖK rendeletet a    
Hamzsabégi sétány (hrsz.: 4348)    
övezeti besorolásának tekintetében. 
 

Budapest Főváros XI. 
Kerület Újbuda 
Önkormányzata 

Képviselő-testülete 
9/2020. (I. 23.) 

határozata a 
GAMESZ alapító 

okirat módosításáról 
 

2020. január 31. 
 

úgy határozott, hogy az Újbuda     
GAMESZ módosító, valamint   
egységes szerkezetbe foglalt alapító    
okiratát a határozat melléklete szerint     
jóváhagyja. Ezzel egyidejűleg a    
219/2019. (XII. 19.) XI.ÖK határozat     
c) pontját visszavonja.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére.  

A Magyar Államkincstár a    
végzését még nem hozta meg. 

10/2020. (I. 3.) XI.ÖK 
 

2020. január 31.  
 
 
 

úgy határozott, hogy megalakítja az     
Újbudai Közalkalmazotti  
Érdekegyeztető Fórumot, amelynek   
tagjai a munkavállalói oldalról: - a      
13 közalkalmazotti intézményi   
tanács elnöke, a munkáltatói    
oldalról: - az Önkormányzat részéről     
a Polgármester, az intézményi    
felügyelettel megbízott  
alpolgármesterek, az érintett   
bizottságok elnökei (Szociális és    
Egészségügyi Bizottság, a Kulturális    
és Köznevelési Bizottság, a Pénzügyi     
és Költségvetési Bizottság), a    

A közalkalmazotti intézményi   
tanács elnökeivel a   
megbeszélés szervezés alatt   
van a Fórum megalakítása    
érdekében. 
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Jegyző, valamint - az    
intézményvezetők képviselői: az   
óvodai munkaközösség vezetője, a    
GAMESZ vezetője, az egyesített    
bölcsődék vezetője, és a szociális     
intézmények vezetői közül az általuk     
választott képviselő legyenek.   
Összesen 11 fő. Felkéri a     
Polgármestert a szükséges   
intézkedések megtételére.  
 

Zárt 

 

206/2019. (XI. 28.) a) 
 

2020. január 22. 
 
 

úgy határozott, hogy Domokos Pál     
Péter részére a magyar kultúra     
ügyében végzett több évtizedes    
kiemelkedő tevékenysége  
elismeréseként posztumusz „Pro   
Cultura Újbuda” kitüntetést   
adományoz. 

A kitüntetés a Magyar    
Kultúra napja alkalmából   
rendezett ünnepségen  
átadásra került. 

206/2019. (XI. 28.) b) 
 

2020. január 22. 
 
 

úgy határozott, hogy Egri Orsolya, a      
Tranzit Art Café vezetője részére a      
XI. kerület kulturális életéért végzett     
kiemelkedő tevékenysége  
elismeréseként „Pro Cultura Újbuda”    
kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés a Magyar    
Kultúra napja alkalmából   
rendezett ünnepségen  
átadásra került. 

206/2019. (XI. 28.) c) 
 

2020. január 22. 
 
 

úgy határozott, hogy Gáti György     
fotóművész részére több évtizedes    
kiemelkedő fotográfusi  
munkásságáért, a fotóművészetben   
végzett kiemelkedő tevékenységének   
elismeréseként „Pro Cultura Újbuda”    
kitüntetést adományoz. 

A kitüntetés a Magyar    
Kultúra napja alkalmából   
rendezett ünnepségen  
átadásra került. 

 


