
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-18-116/2014. 

 

K i v o n a t 

 

a Képviselő-testület 2014. április 24-i rendes, 

nyilvánosülésének jegyzőkönyvéből 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Pályázat kiírása Családbarát vállalkozás Újbuda 

cím elnyerésére 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

90/2014. (IV. 24.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy a „Rugalmas 

munkahelyek, családbarát Újbuda” című, 

TÁMOP-2.4.5-12/4-2012-0001 pályázat 

keretében létrehozza a Családbarát vállalkozás 

Újbuda címet. Az ehhez szükséges évi 1 millió 

Ft-ot a mindenkori költségvetésben biztosítja. A 

2014. évi fedezet a pályázati céltartalék soron 

rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza a Polgármestert a Családbarát 

vállalkozás Újbuda cím pályázatának a 

határozat melléklete szerinti kiírására. 

 

Határidő: pályázat kiírására 2014. május 31., 

                 díjazás biztosítására az adott évi  

                 költségvetések elfogadása 

Felelős:   dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k. 

polgármester 

dr. Horti István s. k. 

jegyző 

 

 

A kivonat hiteles: 

Bp., 2014. április 25. 



 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

Képviselő-testülete 

  

Iktatószám: I-148-119/2017. 

 

K i v o n a t 

 

a Képviselő-testület 2017. május 25-i rendes, 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Felelős Vállalkozás Újbuda elismerő cím 

létrehozása 

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

101/2017. (V. 25.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

Újbuda Önkormányzata a civil és vállalati együttműködések előmozdítása és 

fejlesztése érdekében, tekintettel az esélyegyenlőségi elvekre és a felelős 

társadalmi és környezeti fenntarthatósági szemléletre, létrehozza a Felelős 

Vállalkozás Újbuda elismerő címet. 

Az ehhez szükséges évi 1 millió Ft-ot a mindenkori költségvetésben biztosítja. A 

2017. évi fedezet a költségvetés 3.29 Esélyegyenlőségi feladatok dologi kiadása  

során rendelkezésre áll. 

Felhatalmazza a Polgármestert a Felelős Vállalkozás Újbuda pályázati kiírás 

meghirdetésére a határozat mellékletében foglaltak szerint.  

 

Határidő: - a pályázat kiírására 2017. május  

                  31., majd miden év május 31. 

                 - a díjazás biztosítására: az adott évi 

                  költségvetések elfogadása 

Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 

 

 

dr. Hoffmann Tamás s. k.  Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s. k. 

polgármester     jegyző 

 

 

A kivonat hiteles: 

Bp., 2017. május 25. 


