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Nyilvános 

36/2019. (III. 21.) 
 

a), c) pont jelentve 
2019.06.13-án, 

 
b) pont h.i.: 2020. évi 

költségvetés 
elfogadása 

 
 
 
 

úgy határozott, hogy 
a) megvalósítja a   
SKHU/WETA/1801/4.1./005 számú,  
„Klímaváltozás és Duna a    
Határmenti Régióban - Határmenti    
Együttműködés Helyi  
Önkormányzatok és Általános   
Iskolák Között” című projektet, 
b) biztosítja a projekt    
megvalósításához szükséges 15%   
önrészt 4 746,57 EUR x 320      
EUR/HUF = 1 518 902,4 Ft      
összegben az Önkormányzat 2019.    
és 2020. évi költségvetéseiben,  
c) elrendeli az Önkormányzat,    
valamint a Hivatal 2019. évi     
költségvetésében a projekttel   
kapcsolatos bevételi és kiadási sorok     
megnyitását.  

A 2020. évi költségvetési    
rendelet 11. mellékletében   
kimutatott projekt  
költségvetés elfogadásra  
került. 

37/2019. (III. 21.) 
 

a) pont jelentve 
2019.06.13-án, 

 
b) pont h.i.: 2020-2022. 

évi költségvetés 
elfogadása 

 
 
 
 

úgy határozott, hogy  
a) megvalósítja a CE1516    
azonosítószámú, „Innovációs  
Ökoszisztémák az idősügyet   
támogató SMART megoldásokért”   
című projektet;  
b) biztosítja a projekt    
megvalósításához szükséges 5%   
önrészt 6 544 179,20 Ft összegben      
az Önkormányzat 2019., 2020.,    
2021. és 2022. évi    
költségvetéseiben; elrendeli az   
Önkormányzat, valamint a Hivatal    
2019. évi költségvetésében a    
projekttel kapcsolatos bevételi és    
kiadási sorok megnyitását. Felkéri    
a Polgármestert a szükséges    
intézkedések megtételére.  

A 2020. évi költségvetési    
rendelet 11. mellékletében   
kimutatott projekt  
költségvetés elfogadásra  
került. 
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38/2019. (III. 21.) 
 

H.i.: 2020. és 2021. évi 
költségvetések 

elfogadása 
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat irányítása alá tartozó    
intézmények folyamatos  
működésének biztosítása érdekében   
lefolytatásra kerülő közbeszerzési   
eljárások több évre történő    
kiírásához szükséges fedezetet a    
2020. és 2021. évi költségvetéseiben     
- a földgáz beszerzés tárgyban évi      
bruttó 40 000 000 Ft, - a       
villamosenergia beszerzés tárgyban   
évi bruttó 48 500 000 Ft összegben       
biztosítja. 

A fedezet beépült az    
intézményi költségvetésekbe. 

86/2019. (VI. 13.) b) 
 

H.i.: 2020. évi 
költségvetés 

elfogadása 
 
 

úgy határozott, hogy pályázatot nyújt     
be a Magyarország 2019. évi     
központi költségvetéséről szóló   
2018. évi L. törvény 3. melléklet II.       
2. pont a), b) és c) pontok szerinti        
„Önkormányzati feladatellátást  
szolgáló fejlesztések támogatása”   
című 2019. évi pályázati felhívás „c)      
Belterületi utak, járdák, hidak    
felújítása” alpontjára a Budapest XI.     
kerület, Rahó utca felújítása    
tárgyban, és biztosítja a szükséges     
saját forrást bruttó 39.817 E Ft      
összegben a 2020. évi    
költségvetésében előzetes  
kötelezettségvállalással.  

A 2020. évi költségvetési    
rendeletben a szükséges saját    
forrás biztosított. 

86/2019. (VI. 13.) c) 
 

H.i.: 2020-2024. évi 
költségvetés 

elfogadása 
 
 

úgy határozott, hogy a közterület-,     
zöldfelület- fenntartási, karbantartási,   
illetve felújítási fejlesztési feladatok    
tekintetében az Önkormányzat által    
lebonyolítandó közbeszerzés  
eredményeképpen megkötendő  
keretmegállapodás fedezetére az   
éves költségvetésekben, 2020-2024.   
évekre  
7 400 000 ezer Ft összeget biztosít az        
alábbiak szerint: 

A 2020. évi költségvetési    
rendelet biztosítja a fedezetet. 
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- 2020. évre 900 000 ezer Ft 
-  2021. évre 1 850 000 ezer Ft 
- 2022. évre 1 850 000 ezer Ft 
- 2023. évre 1 850 000 ezer Ft 
- 2024. évre 950 000 ezer Ft 

120/2019. (IX. 19.) a) 
 

H.i.: 2020. évi 
költségvetés 

elfogadása 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat folyamatos  
feladatellátásának biztosítása  
érdekében – a 2020. évi költségvetés      
jóváhagyását megelőzően – az    
önkormányzati tulajdonú lakások,   
nem lakás célú helyiségek    
karbantartására, felújítására kiírásra   
kerülő közbeszerzési eljárás   
fedezetére 120 000 E Ft összegben      
előzetes kötelezettséget vállal az    
Önkormányzat 2020. évi   
költségvetése terhére. 

A 2020. évi költségvetési    
rendelet biztosítja a fedezetet. 

120/2019. (IX. 19.) b) 
 

H.i.: 2020-2023. évi 
költségvetés 

elfogadása 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
Kerület Újbuda Önkormányzata   
területén a fővárosi tulajdonú    
közterületeken a fizető parkolás    
üzemeltetésére 2020. évre bruttó    
114.000 E Ft, 2021-2023 évek között      
évenként bruttó 124.000 E Ft erejéig      
előzetes kötelezettséget vállal. 

A 2020. évi költségvetési    
rendelet biztosítja a fedezetet. 

120/2019. (IX. 19.) c) 
 

H.i.: 2020. évi 
költségvetés 

elfogadása 
 
 

úgy határozott, hogy a    
Pénzügyminisztérium által kiírásra   
került „Bölcsődei fejlesztési   
program”-on a 1116 Budapest,    
Fonyód u. 3-5. sz. alatti Bóbita      
Bölcsőde 2 csoportszobás férőhely    
bővítésének megvalósításához  
szükséges önerő biztosításához 2020.    
évre bruttó 110.000 E Ft erejéig      
előzetes kötelezettséget vállal. 

A 2020. évi költségvetési    
rendelet biztosítja a fedezetet. 

123/2019. (IX. 19.) 
 

úgy határozott, hogy csatlakozik a     
szociálisan hátrányos helyzetű   

A 2020. évi költségvetési    
rendelet a szükséges   
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H.i.: 2019. október 2. 
(jelentve 

2019.11.28-án) 
 

+ a 2020. évi 
költségvetés 

elfogadása 
 
 
 

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   
különít el a Bursa Hungarica     
ösztöndíjra. 

mértékben biztosítja a   
fedezetet. 

193/2019. (XI. 28.) 
 

H.i.: 2020. évi 
költségvetés 

elfogadása  
 
 

úgy határozott, hogy az    
Önkormányzat irányítása alá tartozó    
költségvetési szervek vezetőit   
felhatalmazza, hogy a vezetésük alá     
tartozó költségvetési szervet   
megillető bevételeket beszedjék, és    
az előző évi működési kiadási     
előirányzatokon belül a kiadásokat    
arányosan teljesítsék az   
Önkormányzat 2020. évi   
költségvetésének elfogadásáig. 

Az arányosan teljesített   
bevételek és kiadások   
előirányzatai beépültek a   
2020. évi költségvetésbe. 

193/2019. (XI. 28.) 
 

H.i.: 2020. évi 
költségvetés 

elfogadása  
 
 

úgy határozott, hogy a kerületi     
intézmények folyamatos  
működésének biztosítása érdekében   
higiéniai termékek közbeszerzési   
eljárás kiírásához 19 000 E Ft      
fedezet biztosítására előzetesen   
kötelezettséget vállal a GAMESZ    
2020. évi költségvetése terhére.  

A 2020. évi költségvetési    
rendelet a szükséges   
mértékben biztosítja a   
fedezetet. 
 

226/2019. (XII. 19.)  
 

H.i: 2020. február 15. 
 

dr. Téglási / Bérczi Sz. 

úgy határozott, hogy a Talentum     
Művészeti Nonprofit Kft.-vel, mint    
szolgáltatóval 2019-2025. év   
időtartamra kötött közszolgálati   
szerződésnek 2020. február 15.    
napjával közös megegyezéssel   
történő megszüntetéséhez hozzájárul.   
Arra az estre, ha a Talentum Kft. a        
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jogviszony közös megegyezéssel   
történő megszüntetését elutasítja,   
úgy felhatalmazza a Polgármestert,    
hogy a szerződés 5.1. pontjában     
szabályozott rendes felmondás jogát    
a legkésőbb 2020. február 15. napján      
kiadott jognyilatkozatban gyakorolja. 

212/2019. (XII. 19.) 
 

a szerződés aláírására 
2019. december 31., a 

fedezet biztosítására a 
2020-2027. évi 
költségvetések 

elfogadása 
 
 

úgy határozott, hogy   
a) a Fehér Kereszt Baráti Kör      
Kiemelten Közhasznú Egyesülettel   
(1076 Budapest, Thököly út 5. fsz.      
A/7.) ellátási szerződést köt 2020.     
január 1. napjától 2027. december     
31. napjáig helyettes szülői    
szolgáltatás két férőhelyen történő    
biztosítására; felkéri a Polgármestert    
a szerződés aláírására,   
b) az ellátási szerződés útján ellátott      
gyermekjóléti feladat - helyettes    
szülői szolgáltatás - ellátására 
- a 2020. évi költségvetésben 997      
ezer Ft,  
- a 2021. évi költségvetésben 997      
ezer Ft,  
- a 2022. évi költségvetésben 997      
ezer Ft,  
- a 2023. évi költségvetésben 997      
ezer Ft,  
- a 2024. évi költségvetésben 997      
ezer Ft, - a 2025. évi költségvetésben       
997 ezer Ft,  
- a 2026. évi költségvetésben 997      
ezer Ft,  
- a 2027. évi költségvetésben 997      
ezer Ft  
összegben fedezetet biztosít. 

A Fehér Kereszt Baráti Kör     
Kiemelten Közhasznú  
Egyesülettel az ellátási   
szerződés megkötésére,  
aláírására sor került. 
A 2020. évi költségvetési    
rendelet szociális dologi   
kiadások előirányzata  
biztosítja a fedezetet. 
 
 

227/2019. (XII. 19.)  
 

H.i: 2020. február 15. 
 

úgy határozott, hogy jóváhagyja a     
Nemzeti Portrétár Alapítvány   
I-196/131/2019 iktatószámú  
támogatási szerződésének  

A szerződés módosítás 2020.    
január 30-án aláírásra került,    
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 módosítását a határozat – módosított     
– melléklete szerint. 

a támogatott azóta el is     
számolt. 

232/2019. (XII. 19.) b) 
 

H.i.: 2020. évi 
költségvetés 

elfogadása  
 
 

úgy határozott, hogy az újbudai     
szakkollégiumok fejlesztési és   
működési költségeinek támogatását   
célzó pályázati eljárás kiírásához    
10.000.000 Ft fedezet biztosítására    
előzetesen kötelezettséget vállal az    
Önkormányzat 2020. évi   
költségvetése terhére. 

A 2020. évi költségvetési    
rendelet céltartalékok kiadási   
előirányzata biztosítja a   
fedezetet. 

21/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK a) 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 
 

úgy határozott, hogy az Albertfalvai     
Óvoda (1116 Budapest, Ezüstfenyő    
tér 1.) intézményvezetői (magasabb    
vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki     
a határozat melléklete szerinti    
tartalommal úgy, hogy a pályázat     
kiírása 2020. március hónapjában    
jelenjen meg.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A pályázat kiírása megtörtént. 

21/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK b) 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 
 

a Dél-Kelenföldi Óvoda (1119    
Budapest, Lecke u. 15-19.)    
intézményvezetői (magasabb  
vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki     
a határozat melléklete szerinti    
tartalommal úgy, hogy a pályázat     
kiírása 2020. március hónapjában    
jelenjen meg. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére. 

A pályázat kiírása megtörtént. 

21/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK c) 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 
 

az Észak-Kelenföldi Óvoda (1119    
Budapest, Tétényi út. 46-48.)    
intézményvezetői (magasabb  
vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki     
a határozat melléklete szerinti    
tartalommal úgy, hogy a pályázat     
kiírása 2020. március hónapjában    
jelenjen meg. Felkéri a Polgármestert     

A pályázat kiírása megtörtént. 
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a szükséges intézkedések   
megtételére. 

21/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK d) 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 
 

a Gazdagréti Óvoda - Kindergarten     
in Gazdagrét (1118 Budapest,    
Csíkihegyek utca 11.)   
intézményvezetői (magasabb  
vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki     
a határozat melléklete szerinti    
tartalommal úgy, hogy a pályázat     
kiírása 2020. március hónapjában    
jelenjen meg. Felkéri a Polgármestert     
a szükséges intézkedések   
megtételére. 

A pályázat kiírása megtörtént. 

21/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK e) 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 
 

a Lágymányosi Óvoda (1117    
Budapest, Bogdánfy utca 1/b)    
intézményvezetői (magasabb  
vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki     
a határozat melléklete szerinti    
tartalommal úgy, hogy a pályázat     
kiírása 2020. március hónapjában    
jelenjen meg. Felkéri a Polgármestert     
a szükséges intézkedések   
megtételére. 

A pályázat kiírása megtörtént. 

21/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK f) 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 
 

a Szentimrevárosi Óvoda (1113    
Budapest, Badacsonyi utca 20-22.)    
intézményvezetői (magasabb  
vezetői) álláshelyére pályázatot ír ki     
a határozat melléklete szerinti    
tartalommal úgy, hogy a pályázat     
kiírása 2020. március hónapjában    
jelenjen meg. Felkéri a Polgármestert     
a szükséges intézkedések   
megtételére. 

A pályázat kiírása megtörtént. 

28/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 

úgy határozott, hogy a kerületi     
önkormányzati fenntartásban  
működő óvodák (Albertfalvai   
Óvoda, Dél-Kelenföldi Óvoda,   
Észak-Kelenföldi Óvoda, Gazdagréti   

Az intézményvezetők részére   
a határozatok átadásra   
kerültek. A továbbképzési   
programok fenntartói aláírása   
folyamatban van. 
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 Óvoda Kindergarten in Gazdagrét,    
Kelenvölgy-Őrmezei Óvoda  
Kindergarten in  
Kelenvölgy-Őrmező, Lágymányosi  
Óvoda, Sasadi Óvoda és    
Szentimrevárosi Óvoda) 2021.   
szeptember 1-jétől 2026. augusztus    
31-éig hatályos továbbképzési   
programját elfogadja. 
A fenntartó a továbbképzési    
programokban megjelenő  
Érzékenyítő program és Biztonságos    
közlekedési programhoz kötődő   
képzések díjához szükséges anyagi    
fedezetet az adott év    
költségvetésében biztosítja.  
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére.  

29/2020. (II. 27.) 
XI.ÖK 

 
H.i.: 2020. február 28.  

 
 
 
 

a) támogatja és az Ovi-Sport     
Közhasznú Alapítvánnyal  
együttműködve megvalósítja az   
Alapítvány kizárólagos rendelkezési   
körébe tartozó Nemzeti Ovi-Sport    
Programot. 
b) az Ovi-Sport Közhasznú    
Alapítvány rendelkezésére bocsátja a    
kijelölt Dél-Kelenföldi Óvoda   
Újbudai Lurkó Óvoda telephely    
(1119 Budapest, Bornemissza utca    
21.) pontos címét, helyrajzi számát,     
valamint a földhivatali nyilvántartási    
lap másolatát, és gondoskodik az     
igazolás beszerzéséről, hogy a    
pályakialakítás nem építési engedély    
köteles. 
c) a „Nemzeti Ovi-Sport Programra”     
benyújtott pályázat megnyerése   
esetén engedélyezi Újbuda   
címerének megjelenítését az   
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány   
honlapján. 

A pályázat beadásra került    
2020. február 28-án. 
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d) az Újbuda Sportjáért Nonprofit     
Kft.-t megbízza a „Nemzeti    
Ovi-Sport Program” című pályázat    
benyújtásával, továbbá sikeres   
pályázat esetén felkéri, hogy 60     
napon belül kössön támogatási    
szerződést az Ovi-Sport Közhasznú    
Alapítvánnyal és biztosítsa a    
megvalósításhoz szükséges önrész   
összegét bruttó 4,5 M Ft-ot.     
e) az Önkormányzat vállalja az     
Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft.-n    
keresztül a Dél-Kelenföldi Óvoda    
Újbudai Lurkó Óvoda telephelyén    
lévő pálya és eszközkészlet – az      
Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány   
Programjának megfelelően történő -    
használatát, fenntartását és   
karbantartását a használatbavétel   
napjától számított 15 évig. 

Zárt 

 

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

H.i.: 2020. február 15. 
 

dr. Téglási László / dr. 
Szende Dávid 

úgy határozott, hogy – a Gazdasági      
Bizottság hatáskörét magához vonva    
– a Újbuda Prizma Szociális     
Fejlesztési és Foglalkoztatási   
Közhasznú Nonprofit Korlátolt   
Felelősségű Társaságban működő   
Tanácsadó testület tagjainak 2019.    
december 1. napjától 2024.    
november 30. napjáig tartó    
időtartamra az alábbi személyeket    
bízza meg: 
 
- Rádi Károly 
- Bajkó Sokoray István 
- Kiss Dominik 
 

 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

A Tanácsadó testület elnökének    
80.000,- Ft/hó, tagjainak 60.000,-    
Ft/hó díjazást állapít meg. 
Felkéri a Polgármestert és az     
ügyvezetőt, hogy a változások    
cégnyilvántartásba történő  
bejegyzése érdekében a szükséges    
intézkedéseket tegyék meg. 

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

H.i.: 2020. február 15. 
 

dr. Téglási László / dr. 
Szende Dávid 

úgy határozott, hogy a Vicus XI.      
Közalapítvány (1113 Budapest,   
Bocskai út 39-41.) kuratóriumának    
létszámát 8 főről 6 főre csökkenti és       
a Közalapítvány 
- kuratóriumi tagjainak határozott    
időre, 2019. december 1. napjától     
2024. november 30. napjáig tartó     
időtartamra az alábbi személyeket    
választja meg: 
 
- dr. Szöllősi Ágnes 
- Zách Boglárka 
- Varga Gergő 
- Balasi András 
- Turbók Jánosné 
- Fésűsné Kéri Erzsébet 
 
A Kuratórium elnöke: dr. Szöllősi     
Ágnes Az elnök díjazása havi 80 E       
Ft/hó, a tagok díjazása 60 E Ft/hó, 
- felügyelőbizottsági tagjainak   
határozott időre, 2019. december 1.     
napjától 2024. november 30. napjáig     
tartó időtartamra az alábbi    
személyeket választja meg: 
- dr. Bács Márton 
- Daám Alexandra 
- Vécsei Éva 
 
Az elnök díjazása havi 80 E Ft/hó, a        
tagok díjazása 60 E Ft/hó.  

 



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  
   

 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

Felkéri a Polgármestert, hogy a     
változások bírósági nyilvántartásba   
történő bejegyzése érdekében a    
szükséges intézkedéseket tegye meg. 

14/2020. (I. 23.) 
XI.ÖK  

 
H.i: 2020. február 7. 

 
 

úgy határozott, hogy ……. és ……..      
(.......................) részére a   
…………………………. hrsz. alatti   
ingatlanon lefolytatott fakivágási   
ügyben született XXII-674/4/2019.   
sz. kérelem elutasítás okán,    
másodfokú hatósági jogkörben   
eljárva a külön íven szerkesztett,     
mellékelt végzést hozza. Felkéri a     
Polgármestert, hogy a döntésről – a      
melléklet hitelesített példányának   
megküldésével – az érintetteket    
értesítse.  

A döntés 2020. január 28-án     
postázásra került.  

 


