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Képviselő-testülete 
 

Nyilvános 

136/2019. (IX. 19.) 
 

H.i: 2020.03.31. 
 
 

úgy határozott, felkéri a    
Polgármestert, hogy  
- vizsgálja meg, milyen intézkedési     
tervvel egészítse ki a korábban     
elfogadott Fenntartható Energia- és    
Klíma Akciótervet (SECAP), 
- vonjon be ehhez szakértőket, hogy a       
lakosság számára is iránymutatást,    
cselekvési tervet tegyen elérhetővé. 

A SECAP megvizsgálása   
után javasolt egy   
klímavédelmi munkacsoport  
létrehozása, amelyben  
szakértők is részt vesznek. 

226/2019. (XII. 19.) 
 

H.i.: 2020.02.15. 
 
 

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 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.  

A szerződést a felek 2020.     
március 10. napjával közös    
megegyezéssel 
megszüntették. 

230/2019. (XII. 19.)  
 

H.i: 2020.03.31. 
 
 

úgy határozott, felkéri a    
Polgármestert, hogy vizsgáltassa meg    
a sajátos nevelési igényű gyermekek     
nevelésével-oktatásával foglalkozó  
gyógypedagógusok, 
óvodapedagógusok részére az SNI    
pótlék bevezetésének a lehetőségét.  
 

A pótlék bevezetésének   
lehetőségét a  
Humánszolgálati 
Igazgatóság megvizsgálta,  
az anyagot előkészítette.  
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5/2020. (I. 23.) 
XI.ÖK  

 
H.i.: 2020.03.31. 

 
 

úgy határozott, hogy a Magyar     
Honvédség vitéz Szurmay Sándor    
Budapest Helyőrség Dandár részére a     
Budapest XI. kerület, Brassó út     
(2629/5) helyrajzi számú ingatlan    
1.200 m2 alapterületű részének a     
2020. március 1. napja és 2035.      
február 28. napja közötti időszakban     
honvédelmi kiképzési feladatok   
ellátása érdekében akadálypályaként   
történő használatát a 2011. évi CXIII.      
törvény 42. § (3) bekezdése alapján      
ingyenesen engedélyezi. A Magyar    
Honvédség vitéz Szurmay Sándor    
Budapest Helyőrség Dandár a terület     
kaszálását, gyommentesítését,  
folyamatos karbantartását vállalja. A    
szerződés további 5 évvel    
meghosszabbító abban az esetben, ha     
a hasznosításra jogosult valamennyi    
kötelezettségét szerződésszerűen,  
késedelem nélkül teljesíti. A    
szerződést az Önkormányzat   
egyoldalú nyilatkozattal 30 nap    
felmondási idővel felmondhatja abban    
az esetben, ha a Budapest XI. kerület,       
Brassó út közforgalom céljára történő     
megnyitását tervezi.  
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
aláírására. 

A szerződés nem került    
megkötésre, mert a   
Honvédelmi Minisztérium a   
döntés, és így a szerződés     
módosítására tett javaslatot. 
A döntés módosítására   
vonatkozó javaslat a   
veszélyhelyzet megszűnését  
követően kerül a   
Képviselő-testület elé. 
  
 

13/2020. (I. 23.) 
XI.ÖK  

 
H.i.: 2020.03.15. 

 
 

úgy határozott, hogy az ÖBÖL XI.      
Ingatlanhasznosítási Beruházó és   
Szolgáltató Kft.  
Felügyelőbizottságába tagként 2020.   
február 1. napjától 2024. november     
30. napjáig dr. Szilágyi Pétert     
választja meg. Amennyiben időközben    
a Társaság felszámolásra kerül, úgy a      
felügyelőbizottsági tagság a   

A Cégbíróság felé a változás     
bejelentése megtörtént,  
annak cégnyilvántartáson  
való átvezetése folyamatban   
van.  



 
 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 
 

 

Határozat száma 
és határideje 

Határozat szövege Határozat 
végrehajtásának állása 

 
 

Cégnyilvántartásból történő törléssel   
egyidejűleg automatikusan  
megszűnik. Felkéri a Polgármestert és     
az ügyvezetőt, hogy a változás     
Cégnyilvántartásba történő bejegyzése   
érdekében a szükséges intézkedéseket    
tegyék meg. 

23/2020. (II. 27.) 
 

H.i.: 2020.03.15. 
 
 
 
 

 

úgy határozott, hogy kezdeményezi    
Budapest Főváros Önkormányzatánál   
egy új természetvédelmi védett terület     
létrehozását Budapest XI. kerületében    
a Dobogó út - Péterhegyi út - Őrmezei        
út - Balatoni út által körbezárt      
területen, Magyarország Alaptörvénye   
32. cikk (1) bekezdésének j) pontja      
alapján a határozat melléklete szerint.     
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntést a Fővárosi Önkormányzatnak    
küldje meg. 

A határozat és melléklete    
elektronikusan megküldésre  
került Budapest Főváros   
Önkormányzatának. 
 
 

25/2020. (II. 27.) 
 

H.i.: 2020.03.06. 
 
 
 
 

úgy határozott, hogy az újbudai     
oktatási intézmények pedagógusai és    
tanulói, valamint a jelenleg is sok      
szakmai kritikával illetett oktatási    
rendszer fejlesztése érdekében   
kezdeményezi, hogy a kihirdetett új     
Nemzeti Alaptanterv jelenlegi   
formájában ne lépjen hatályba 2020     
szeptemberétől, hanem annak   
átalakítása és bevezetése felelős,    
további széleskörű szakmai és    
társadalmi egyeztetésen és   
közmegegyezésen alapuljon; Felkéri a    
Polgármestert, hogy a   
Képviselő-testület ezen határozatát   
juttassa el Kövér Lászlónak,    
Magyarország Országgyűlése  
elnökének, valamint dr. Kásler Miklós     
emberi erőforrás miniszternek. 
 

A határozat megküldése a    
határozatban foglalt  
személyek részére  
megtörtént. 
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26/2020. (II. 27.) 
a-d) 

 
H.i.: 2020.03.15. 

 
 

úgy határozott, hogy  
a) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el a (1663/11) és a       
(1659) helyrajzi számú közterületeket    
Kányakapu közre.  
b) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el a (256/7), (1215/2) és       
256/5 helyrajzi számú közterületek    
egyes részeit Kamaraerdei közre.  
c) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el a (4492/2) helyrajzi      
számú közterület tűzoltóság előtti    
zöldterületét Tűzoltók terére.  
d) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek,     
hogy nevezze el az (5342/2) helyrajzi      
számú közterületet Papp László    
sétánynak. 

A határozat 2020. március    
11-én megküldésre került   
Karácsony Gergely  
főpolgármester úr részére.  

27/2020. (II. 27.) 
 

H.i.: 2020.03.01. 
 
 

úgy határozott, hogy az előterjesztést     
megtárgyalva elfogadja az óvodák    
önkormányzati fenntartásáról szóló, a    
határozat melléklete szerinti   
nyilatkozatot. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
határozatot és a nyilatkozatot juttassa     
el a budapesti kerületi    
önkormányzatok, valamint dr. Kásler    
Miklós emberi erőforrás miniszter,    
valamint Orosz Anna alpolgármester    
útján az önkormányzati fenntartású    
óvodák részére. 
 
 
 
 
 
 
 
 

A határozat és a nyilatkozat     
valamennyi kerületi  
önkormányzati fenntartású  
óvodavezető részére  
kiküldésre került, de a    
határozat határideje a   
127/2020. (IV. 23.) XI.ÖK    
Polgármesteri határozattal a   
veszélyhelyzet megszűnését  
követő harmadik hónap   
utolsó napjára módosításra   
került.  
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32/2020. (II. 27.) 
 

H.i.: 2020. március 
31.: GB-n belül 

albizottság 
létrehozása + 
parkolási kft. 
megalapítása 

úgy határozott, hogy a parkolási     
koncepciót az előterjesztésben   
foglaltak szerint elfogadja, és annak     
végrehajtását az előterjesztés 8.1.    
pontja szerinti menetrenddel egyezően    
jóváhagyja. 

A parkolási kft.   
megalapítása megtörtént. 
 
Az albizottság létrehozására   
nem került sor, mert a     
Gazdasági Bizottság a   
veszélyhelyzet ideje alatt   
nem ülésezik. 

 

Zárt 

 

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

 
H.i.: 2020. február 

15. 
 

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  
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.  

A határozat a társaság    
részére megküldésre került.  
A változások a   
cégnyilvántartásban 
átvezetésre kerültek. 

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

 
H.i.: 2020. február 

15. 
 
 
 

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    

A változások az alapító    
okiratban és a bírósági    
nyilvántartásban átvezetésre  
kerültek. 
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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. Felkéri a        
Polgármestert, hogy a változások    
bírósági nyilvántartásba történő   
bejegyzése érdekében a szükséges    
intézkedéseket tegye meg.  

 
 

Polgármestere 
 

1/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 2020.03.31. 
 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá     
kapcsolódó egyes törvények   
módosításáról szóló 2011. évi    
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése      
alapján, a veszélyhelyzet   
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)     
Korm. rendeletre való hivatkozással    
úgy határozott, hogy  
a) elfogadja az Újbuda    
Parkolásüzemeltető Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság   
Alapító Okiratát a határozat melléklete     
szerint,  
b) dr. Lindmayer Bencét 2020.     
március 19. napjától 2025. március 19.      

Az Újbuda  
Parkolásüzemeltető 
Nonprofit Kft.  
megalapításra került, a   
cégbejegyzés a határozat   
szerinti tartalommal  
megtörtént. 
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napjáig munkaszerződés keretén belül    
bízza meg az Újbuda    
Parkolásüzemeltető Nonprofit  
Korlátolt Felelősségű Társaság   
ügyvezetői feladatainak ellátásával.   
Az ügyvezető megbízása díját bruttó     
750.000 forint,- Ft/hó összegben    
állapítja meg, 
c) 2020. március 19. napjától 2024.      
december 31. napjáig tartó határozott     
időre az Újbuda Parkolásüzemeltető    
Nonprofit Korlátolt Felelősségű   
Társaság Felügyelő Bizottságának   
tagjává választja az alábbi    
személyeket: 
- Agonás Pál 
- Herczeg András  
- Jánosyné Sándor Katalin 
A felügyelő bizottság elnökének    
80.000,- Ft/hó, tagjainak 60.000,-    
Ft/hó díjazást állapít meg. 
Felkéri Hintsch György   
alpolgármestert, hogy gondoskodjon   
az Alapító Okiratnak a Fővárosi     
Törvényszék Cégbíróságához történő   
benyújtásáról. 

2/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 2020.03.30. 
 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá     
kapcsolódó egyes törvények   
módosításáról szóló 2011. évi    
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése      
alapján, a veszélyhelyzet   
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)     
Korm. rendeletre való hivatkozással    
úgy határozott, hogy új gazdasági     
társaságot alapít média és    
kommunikációs feladatokra, Média 11    
Korlátolt Felelősségű Társaság   
elnevezéssel. Alapítás időpontja 2020.    
március 16. A társaság székhelye:     
1113 Budapest, Zsombolyai út 5. A      

A Cégbíróságra a   
dokumentumok benyújtásra  
kerültek, a Média 11. Kft     
cégbejegyzése megtörtént. 
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társaság törzstőkéje 4.000.000.- Ft    
azaz Négymillió forint. Felkéri    
Bakai-Nagy Zita alpolgármestert,   
hogy gondoskodjon a cégbejegyzési    
eljárás megindításáról az alapító    
okiratnak és más cégiratoknak a     
Fővárosi Törvényszék Cégbírósághoz   
történő benyújtásáról. 

3/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 2020.03.30. 
 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá     
kapcsolódó egyes törvények   
módosításáról szóló 2011. évi    
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése      
alapján, a veszélyhelyzet   
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)     
Korm. rendeletre való hivatkozással    
úgy határozott, hogy a Média 11      
Korlátolt Felelősségű Társaság   
ügyvezetője 2020. március 17.    
napjától öt év időtartamra Molnár     
Krisztina. Az ügyvezető feladatait    
munkaviszonyban látja el, munkabére    
bruttó 750.000.- Ft./hó. Felkéri    
Bakai-Nagy Zita alpolgármestert,   
hogy gondoskodjon az ügyvezető    
személyének és megbízatása   
időtartamának az alapító okiratban    
történő feltüntetéséről. 

Az Alapító Okiratban az    
ügyvezető személye és   
megbízatásának időtartama  
feltüntetésre került. 

4/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 2020.03.30. 
 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá     
kapcsolódó egyes törvények   
módosításáról szóló 2011. évi    
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése      
alapján, a veszélyhelyzet   
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)     
Korm. rendeletre való hivatkozással    
úgy határozott, hogy a Média 11      
Korlátolt Felelősségű Társaságban   
működő felügyelő bizottság tagjai,    
2020. március 13. napjától öt év      
időtartamra Boross Barna Andrásné, 

A felügyelő bizottság tagjai    
és megbízatásuk időtartama   
az Alapító Okiratban   
feltüntetésre került. 
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Meleg Dániel József,  
Török Olivér. 
A felügyelő bizottság elnökét havi     
bruttó 80.000,- Ft, tagjait havi bruttó      
60.000,- Ft díjazás illeti meg. 
Felkéri Bakai-Nagy Zita   
alpolgármestert, hogy gondoskodjon a    
felügyelő bizottság tagjainak és    
megbízatásuk időtartamának az   
alapító okiratban történő   
feltüntetéséről. 

5/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 2020.03.30. 
 
 
 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá     
kapcsolódó egyes törvények   
módosításáról szóló 2011. évi    
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése      
alapján, a veszélyhelyzet   
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)     
Korm. rendeletre való hivatkozással    
úgy határozott, hogy Kocsis Sándor,     
Lőrincz István Gergely, dr. Kóti     
Tamás, valamint Ihász Tibor    
lemondott ügyvezetőket érintő, 2019.    
november 21. napján aláírt    
munkajogviszonyt megszüntető  
megállapodásokat jóváhagyja. 

A közös megegyezéses   
megállapodások mellé az   
aláírt határozatokat  
elhelyeztük. 

25/2020. (III. 19.) 
 

H.i.: 2020.03.31. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

a katasztrófavédelemről és a hozzá     
kapcsolódó egyes törvények   
módosításáról szóló 2011. évi    
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése      
alapján, a veszélyhelyzet   
kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.)     
Korm. rendeletre való hivatkozással    
úgy határozott, hogy támogatja a     
Dél-Budai Tankerületi Központ (1116    
Budapest, Fehérvári út 126-128.)    
fenntartásában működő – Bethlen    
Gábor Általános Iskola és Gimnázium     
Kincskereső Tagiskolája (1119   
Budapest, Fogócska u. 6.), a Domokos      

A határozat megküldésre   
került 2020. március 24-én a     
Dél-Budai Tankerületi  
Központ részére. 
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Pál Péter Általános Iskola (1119     
Budapest, Sopron út 50.), a     
Gazdagrét-Csíkihegyek Általános  
Iskola (1118 Budapest, Csíki-hegyek    
u. 13-15.) és a Gazdagrét-Törökugrató     
Általános Iskola Grundschule in    
Gazdagrét (1118  
Budapest,Törökugrató u. 15.) szakmai    
alapdokumentumainak módosítását az   
alábbiak szerint: 
a Bethlen Gábor Általános Iskola és      
Gimnázium Kincskereső Tagiskolája   
tanulólétszáma 156-főről 168 főre    
emelkedik, 
a Domokos Pál Péter Általános Iskola      
tanulólétszáma 550 főről 575 főre     
növekszik, 
a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános   
Iskola tanulólétszáma 504- főről 672     
főre emelkedik, 
a Gazdagrét-Törökugrató Általános   
Iskola Grundschule in Gazdagrét    
tanulólétszáma 672 főről 728 főre     
növekszik. 

 

Zárt 

 

6/2020. (III. 16.) 
 

H.i.: 2020.03.30. 
 
 
 
 

- a 183/2019. (XI. 28.) XI.ÖK      
határozat „az ügyvezetői feladatokat    
szabályozó megbízási szerződés 2019.    
november 28. napjával, közös    
megegyezéssel történő  
megszüntetéséhez hozzájárul”  
fordulatát hatályon kívül helyezi, 
- a Ptk. 6:278. §-a alapján, a külföldi        
kiküldetésekhez kapcsolódó jogellenes   
ügyvezetői gyakorlat miatt, valamint    
ügyvezetőként, a Ptk. 3:21. § (2)      

2020. március 18-án   
Majoros Endre ügyvezető úr    
megküldte a volt ügyvezető    
részére a megbízási   
szerződés azonnali hatályú   
megszüntetéséről szóló  
tájékoztatást, valamint az   
eredeti állapot helyreállítása   
érdekében a jogszabálysértő   
kifizetések 
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bekezdésében írt, az Újbuda SMART     
11 Kft. költségvetésével a Társaság     
érdekében történő felelős gazdálkodás    
szabályainak súlyos megsértése miatt    
…………… megbízottal fennálló,   
2019. február hónapban aláírt    
megbízási szerződést,  
szerződésszegésre hivatkozva, a mai    
napon azonnali hatállyal megszünteti. 
Az eredeti állapot helyreállítása    
érdekében, így különösen nem    
hatályosult megállapodás alapján   
kapott kifizetés és más előny, valamint      
a jogszabálysértő kiküldetésekhez   
kapcsolható 22.672.854.- Ft   
visszakövetelése érdekében a   
szükséges intézkedéseket meg kell    
tenni. 
Felkéri a Bakai-Nagy Zita    
alpolgármestert, hogy a döntéséről    
……………… megbízottat  
haladéktalanul tájékoztassa. 

visszakövetelésével 
kapcsolatos igényt. 
 

 


