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Képviselő-testülete 
 

Nyilvános 

 

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

H.i.: veszélyhelyzet 
megszűnését követő 

harmadik hónap utolsó 
napjára módosítva 

2020.09.30. 
 

úgy határozott, hogy az újbudai     
szakkollégiumok részére fejlesztési és    
működési költségek támogatására a    
2020. évben pályázat formájában    
támogatást nyújt. 
Felkéri a Polgármestert a pályázat     
kidolgozására és kiírására.  

A szakkollégiumok részére   
kiírásra került a pályázat    
10.000.000,- Ft  
keretösszegben, a pályázatok   
beadási határideje 2020.   
szeptember 24. volt, a    
pályázatok feldolgozása és   
értékelése folyamatban van. 

27/2020. (II. 27.) 
H.i.: veszélyhelyzet 
megszűnését követő 

harmadik hónap utolsó 
napjára módosítva 

2020.09.30. 
 
 

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 nyilatkozat 2020. július    
9-én elektronikus úton   
kiküldésre került a budapesti    
kerületi önkormányzatok és   
dr. Kásler Miklós emberi    
erőforrás miniszter részére. 

95/2020. (VIII. 24.) 
H.i.: 2020. 

szeptember 30.  
 
 

úgy határozott, hogy a Grosics     
Alapítvány (Grosics Gyula   
Kapusiskola) részére 400.000 Ft    
támogatást nyújt az Újbuda    
Önkormányzata által  
Sportegyesületek, Sportszervezetek  
számára kiírt 2020. évi pályázat     
keretösszegéből, előfinanszírozással a   
2020. évi költségvetés   

A támogatási szerződés   
megkötésre került, a   
400.000.- Ft átutalása   
megtörtént. 
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Sportszervezetek támogatása 1.7.24.   
sor terhére.  

58/2020. (VI. 25.) 
H.i.: 2020. július 

31.  
 

és 
 

98/2020. (VIII. 24.) 
H.i.: 2020. 

szeptember 30. 
  
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata és az e-Mobi    
Elektromobilitás Nonprofit Kft. között    
létrejött EMT-56/2018. számú   
Együttműködési megállapodást az   
alábbiak szerint módosítja: Az e-Mobi     
Elektromobilitás Nonprofit Kft. részére    
a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda      
Önkormányzata közterületein a   
térítésmentes Együttműködési  
szerződés 1. számú mellékletében    
megjelölt helyszíneken a telepített és     
üzembe helyezett elektromobilitási   
töltőberendezések használatát a   
Gazdasági Bizottság javaslata alapján    
5.000 Ft/oszlop/hó, valamint fogyasztás    
alapon 1,5 Ft/KWh +    
ÁFA/töltőberendezés használati díj   
megállapításával engedélyezi. A   
használati díj utólagos elszámolással    
évente kerül megfizetésre az    
Önkormányzat részére, és évente    
felülvizsgálatra kerül az e-Mobi    
Elektromobilitás Nonprofit Kft. által    
megküldött kihasználtsági adatok   
alapján. Felek rögzítik a szerződésben,     
hogy a Töltőberendezések   
igénybevételéhez szükséges  
parkolóhelyek nem képezik a szerződés     
tárgyát, a parkolóhelyek hasznosítása az     
Önkormányzat kompetenciájába  
tartozik. A módosításokkal egységes    
szerkezetbe foglalt Együttműködési   
szerződés 2020. július 1. napjától lép      
hatályba és az Együttműködési    

A döntésről az e-Mobi    
Nonprofit Kft.-t  
tájékoztattuk, a szerződés   
aláírása a Kft. részéről    
megtörtént, 
Önkormányzatunk részéről  
folyamatban van, 
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megállapodásban rögzítettektől eltérően   
határozatlan időre érvényes, azzal, hogy     
a Töltőberendezések „Átadási   
időpont”-jától számított 5 évig – a      
Töltőberendezések támogatási  
szerződéseire tekintettel – rendes    
felmondással megszüntetni nem lehet.    
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a használó kötelezettsége.    
Felkéri a Polgármestert a    
módosításokkal egységes szerkezetbe   
foglalt Együttműködési szerződés   
megkötésére. 
 
 
úgy határozott, hogy a    
Képviselő-testület 58/2020. (VI. 25.)    
XI.ÖK számú határozatát a használati     
díj és a szerződés időtartama     
vonatkozásában az alábbiak szerint    
módosítja: 
A Gazdasági Bizottság javaslata alapján     
a használati díj minimum 5.000,-     
Ft/töltőberendezés/hónap (alapdíj),  
amennyiben azonban a fogyasztás    
alapján mért 1,5,-   
Ft/kWh+ÁFA/töltőberendezés havi  
összege meghaladja az alapdíj összegét,     
úgy a fogyasztás alapú díj utólag      
elszámolásra kerül. A havonta    
minimum 5.000,- Ft/töltőberendezés   
(alapdíj) használati díjat az e-Mobi     
Nonprofit Kft. félévente, előre köteles     
megfizetni az Önkormányzat részére.    
Az e-Mobi Nonprofit Kft. 2021. év      
július 31. napjáig megküldi az     
Önkormányzat részére havi bontásban a     
Töltőoszlop fogyasztásmérő  
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berendezése által mért éves kWh     
villamosenergia-felhasználást. 
Amennyiben a havi bontás szerinti     
forgalmi adatok alapján számított    
használati díj összege meghaladja a     
minimum díj (alapdíj) összegét, úgy a      
1,5,- Ft/kWh+ÁFA/töltőberendezés  
szerint számított különbözeti összeget    
utólag köteles megfizetni a Használó az      
Önkormányzat részére. 
A módosításokkal egységes szerkezetbe    
foglalt Együttműködési szerződés 1 év     
határozott időtartamra jön létre. 
Az 58/2020. (VI. 25.) XI.ÖK számú      
határozat jelen módosítással nem    
érintett rendelkezései változatlan   
tartalommal hatályban maradnak. 

99/2020. (VIII. 24.) 
H.i.: 2020. 

szeptember 30.  
 
 
 
 
  

úgy határozott, hogy hozzájárul az     
Önkormányzat (mint Kölcsönadó) és a     
Hadik Kávéház Kft. (mint    
Kölcsönvevő) között 2006. december    
22-én létrejött tagi kölcsönszerződés 4.     
pontjának módosításához az alábbiak    
szerint: A Kölcsönvevő a tagi hitel      
visszafizetését 2021. március 1-től    
bérleti díj bevételeiből megkezdi,    
melynek visszafizetési ütemezését   
felek külön megállapodásban rögzítik. 
A szerződés egyéb rendelkezései    
változatlanul érvényben maradnak.   
Felkéri a Hadik Kávéház Kft.     
ügyvezető igazgatóját a tagi    
kölcsönszerződés módosításával  
kapcsolatos intézkedések megtételére.   
Felhatalmazza a Polgármestert a tagi     
kölcsönszerződés módosításának  
aláírására.  

A tagi kölcsönszerződés   
módosítása a Hadik Kávéház    
Kft. részéről aláírásra került.    
Önkormányzatunk részéről  
annak aláírása jelenleg   
folyamatban van.  
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108/2020. (IX. 24.) 
a) 

H.i.: 2020. 
szeptember 30. 

 
 
 
 

úgy határozott, hogy megállapítja,    
hogy a Budapest XI. kerület, Villányi      
út – Dávid F. u. – Diószegi u. – Tas          
vezér u. által határolt területre     
változtatási tilalom elrendeléséről   
szóló 38/2017. (X. 25.) XI.ÖK     
rendelet, továbbá a Budapest XI.     
kerület, Gellérthegy és Szentimreváros    
egyes területeire változtatási tilalom    
elrendeléséről szóló 18/2018. (VI. 28.)     
XI.ÖK rendelet hatályvesztése 2020.    
október 25-én bekövetkezik, tekintettel    
arra, hogy e napon a Budapest XI.       
kerület, Duna folyam – I.-XI. kerület      
határa – Budaörsi út –     
Ferencváros-Kelenföld vasútvonal  
által határolt terület kerületi építési     
szabályzatáról szóló 30/2020. (IX. 25.)     
XI.ÖK rendelet hatályba lép. Felkéri a      
Jegyzőt a határozat közzétételére. 

A KÉSZ2 rendelet   
kihirdetése megtörtént,  
2020. október 25-én fog    
hatályba lépni, a határozat    
ekkor fog az Újbuda    
honlapon a két hatályát    
vesztett rendeletnél  
közzétételre kerülni.  

116/2020. (IX. 24.)  
H.i.:  2020. 

szeptember 30. 
 
 
 
  

úgy határozott, hogy a Budapest     
Főváros XI. Kerület Újbuda    
Önkormányzata tulajdonában álló   
vagyonnal való rendelkezés   
szabályairól szóló 33/2012. (VI. 6.)     
XI.ÖK rendelet alapján újabb három     
évre, 2023. szeptember 30-ig megadja     
a tulajdonosi hozzájárulást Szent Pio     
atya szobrának fennmaradásához a    
Szent Pio téren (hrsz.: 1781/5),     
egyúttal javasolja a   
Budapest-Gazdagréti Szent Angyalok   
Plébániának az adománygyűjtés   
mielőbbi megkezdését, hogy az új     
szobor felállítását legkésőbb 2023. év     
második felében megvalósíthassák. 

A Budapest-Gazdagréti  
Szent Angyalok Plébániát   
értesítettük a határozat   
tartalmáról.  
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Polgármestere 
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61/2020. (IV. 9.) 
H.i.: 2020. 

szeptember 30. 
 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
kerület, Holdvilág utca 8. alagsor 1.      
szám alatti, 2780/4/A/10 helyrajzi    
számú ingatlanra vonatkozóan Újbuda    
Önkormányzata 25.000.000.- Ft   
vételáron elővásárlási jogával nem    
kíván élni. 6 hónap elteltével kerüljön      
ellenőrzésre, hogy az adásvételi    
szerződésben meghatározott vételáron   
valósult-e meg az ingatlan értékesítése.     
Amennyiben az értékesítés nem ezen a      
vételáron történt meg, úgy annak jogi      
úton történő kivizsgálásában meg kell     
tenni a szükséges intézkedést. 

Az ügyfél kiértesítése   
megtörtént 

62/2020. (IV. 9.) 
H.i.: 2020. 

szeptember 30. 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
kerület, Bartók Béla út 73. 3. emelet 2.        
szám alatti, 4494/12/A/14 helyrajzi    
számú ingatlanra vonatkozóan Újbuda    
Önkormányzata 43.000.000.- Ft   
vételáron elővásárlási jogával nem    
kíván élni. 6 hónap elteltével kerüljön      
ellenőrzésre, hogy az adásvételi    
szerződésben meghatározott vételáron   
valósult-e meg az ingatlan értékesítése.     
Amennyiben az értékesítés nem ezen a      
vételáron történt meg, úgy annak jogi      
úton történő kivizsgálásban meg kell     
tenni a szükséges intézkedést. 

Az ügyfél kiértesítése   
megtörtént 
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Zárt 

 

63/2020. (IV. 9.) 
H.i.: 2020. 

szeptember 30. 
 
 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.      
kerületi 5499/0/A/8 helyrajzi számú,    
valóságban 1111 Budapest XI. kerület,     
Bartók Béla út 4. II. 4/A. szám alatti,        
65 nm alapterületű társasházi    
lakásingatlan vonatkozásában  
hozzájárul a megállapodás   
megkötéséhez ..... (születési név: .... ,      
született: ..... , anyja neve: ..... ,       
lakcím: ...... , állampolgársága:    
magyar) és .... (születési név: ..... ,       
született: ..... , anyja neve: ..... ,       
lakcím: ...., állampolgársága: magyar)    
tulajdonjog – adásvétel jogcímén –     
ingatlan-nyilvántartásba történő  
bejegyzése céljából. A fentiekben    
jelzett ingatlanon fennálló tulajdonjog    
ingatlan-nyilvántartásba történő  
bejegyzéshez szükséges megállapodást   
meg kell kötni. 

Az adásvételi szerződés   
megkötésre került. 

145/2020. (IV. 24.)  
H.i.: 2020. június 

30. 
 
 
 

úgy határozott, hogy a ... szám alatti       
39 m2 alapterületű, 1 + 1 félszobás       
lakásra ... kijelöli bérlőnek a lakás      
birtokba vételétől számított 5 éves     
időtartamra. Családtagként …. nevű    
élettárs és …. nevű gyermek     
költözhet. Nevezett köteles a    
pályázatban megjelölt feltételekkel, az    
értesítés átvételét követő 15 napon     
belül a bérleti szerződést megkötni,     
ellenkező esetben a határozat érvényét     
veszti. A lakbér mértékének    
megállapítása a 34/2017. (IX. 26.)     

A bérleti szerződés   
megkötésre került. 
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XI.ÖK rendelet 49. § (4) bekezdés a)       
pontja alapján történik.  

146/2020. (IV. 24.)  
H.i.: 2020. június 

30. 
 
 
 

úgy határozott, hogy a …. szám alatti       
37 m2 alapterületű, 1 szobás lakásra      
…. kijelöli bérlőnek a lakás birtokba      
vételétől számított 5 éves időtartamra.     
Családtagként …. nevű élettárs    
költözhet. Nevezett köteles a    
pályázatban megjelölt feltételekkel, az    
értesítés átvételét követő 15 napon     
belül a bérleti szerződést megkötni,     
ellenkező esetben a határozat érvényét     
veszti. A lakbér mértékének    
megállapítása a 34/2017. (IX. 26.)     
XI.ÖK rendelet 49. § (4) bekezdés a)       
pontja alapján történik.  

A bérleti szerződés   
megkötésre került. 

 
 
 
 

 


