
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

                               Képviselő-testülete 

 

Iktatószám: I-198-2/2020. 

 

Kivonat 

 

a Képviselő-testület 2020. február 27-i rendes, 

nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből 
 

 

15/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül a mai ülés jegyzőkönyv-

hitelesítőinek Daám Alexandra és  

dr. Molnár László képviselőket 

megválasztotta.      

 

 

16/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a mai ülésének napirendi vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 7 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az „Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv 

módosítására vonatkozóan” című 

előterjesztést ne tárgyalja; 

 

b) 7 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el azt a javaslatot, 

hogy az „Állásfoglalás az óvodák 

önkormányzati fenntartása mellett” című 

előterjesztést ne tárgyalja; 
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17/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 

1 tartózkodással a mai ülés napirendjét az 

alábbiak szerint fogadta el:  

 

1./ Változtatási tilalom elrendelése Madárhegy egyes területeire 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester és Keller Zsolt képviselő 

 

2./ Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

3./ A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

4./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

c) 23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy új 1./ 

napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-

testület a „Változtatási tilalom elrendelése 

Madárhegy egyes területeire” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

d) 23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy új 18./ 

napirendi pontként tárgyalja a Képviselő-

testület a „Dayka Gábor utcai gyalogos-

felüljáró korszerűsítése” című sürgősségi 

előterjesztést; 

 

e) 23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel 

– elfogadta azt a javaslatot, hogy gyorsított 

eljárásban tárgyalja az új 4./, 8./, 10./, 12./, 

13./, 14./, 15./, 21./, 22./, 23./ és 24./ napirendi 

pontokat.   
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5./ Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

6./ Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi Intézkedési Terve  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

7./ Javaslat a Budapest XI., Dobogó út – Péterhegyi út – Őrmezei út – 

Balatoni út által határolt terület védetté nyilvánítására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

8./ Javaslat védett lakások létrehozására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

9./ Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv módosítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

10./ Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő közterület átnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

11./ Állásfoglalás az óvodák önkormányzati fenntartása mellett 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester és Orosz Anna 

alpolgármester 

 

12./ Intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

13./ Óvodák 5 éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

14./ Nemzeti ovisport program megvalósulása Újbudán 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

15./ Tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez kapcsolódó TAO 

támogatás igényléséhez 

 

 15.1. Az Emericus Sportegyesület sportfejlesztéséhez tulajdonosi 

hozzájárulás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 15.2. A Játszva, Sportolva Megelőzni Alapítvány sportfejlesztési 

programjához tulajdonosi hozzájárulás  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 
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16./ Parkolási koncepció elfogadása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

17./ Infopark területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása   

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

18./ Dayka Gábor utcai gyalogos-felüljáró korszerűsítése 

Előterjesztő: Junghausz Rajmund képviselő 

 

19./ 

 

Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

20./ 

 

Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna jegyző 

 

Zárt ülés: 

 

 21./ 

  

Szociális ügyek elbírálása 

Előterjesztő: Bába Szilvia a Szociális és Egészségügyi Bizottság 

elnöke  

   

 22./ 

  

Ellátási szerződés megkötése fogyatékos személyek otthona feladat 

ellátására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 23./ 

  

Javaslat „Pro Urbe Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 24./ 

 

Javaslat „Pro Communitate Újbuda” kitüntetés adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 25./ 

  

Javaslat „Újbuda kiváló sportolója” és „Újbuda kiváló edzője” 

elismerő címek adományozására 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

A NAPIREND 1./ PONTJA: Változtatási tilalom elrendelése Madárhegy egyes 

területeire 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester és 

Keller Zsolt képviselő  

 

 

A Képviselő-testület 23 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
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Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2020. (II. 27.) önkormányzati rendeletét 

Budapest XI. kerület Madárhegy egyes területeire változtatási tilalom elrendeléséről. 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 2./ PONTJA: Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

rendelete  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester 

 

 

18/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

a 2./ Újbuda Önkormányzata 2020. évi költségvetési 

rendelete című napirendi pont vitája során az alábbi 

döntéseket hozta:  

 

a) 8 igen szavazattal, 14 ellenszavazattal és 1 

tartózkodással nem fogadta el azt a módosító 

javaslatot, hogy a rendelet 7. § (2) bekezdése a 

következőkre módosuljon: „(2) Az 

önkormányzati szakmai pótlék összege 

a) szociális és egészségügyi feladatot ellátó 

felsőfokú végzettségű szakdolgozók esetében 

havi 18 000 Ft,  

b) szociális vagy gyermekjóléti feladatot 

ellátó felsőfokú végzettségű szakdolgozók 

esetében havi 14 000 Ft,  

c) szociális vagy gyermekjóléti feladatot ellátó 

középfokú végzettségű szakdolgozók esetében 

havi 12 000 Ft és  

d) a személyes gondoskodás feladatainak 

ellátásában közvetlenül résztvevő technikai 

dolgozók esetében havi 10 000 Ft.” 

Az emelt pótlékhoz szükséges plusz forrást az 

5. melléklet 8.1 céltartalékok sor biztosítsa; 

 

b) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, hogy a rendelet 5. 

melléklet 4.1 Önk. által folyósított szociális 
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ellátások sor kerüljön megemelésre 108 millió 

forinttal, az emeléshez szükséges plusz forrást 

az 5. melléklet 8.1. céltartalékok, a 3.23. 

Újbuda Smart 11 Nonprofit Kft. szolgáltatás, 

3.10. KözPont Újbuda Kulturális, Pedagógiai, 

és Média Kft sorok biztosítsák; 

 

c) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, hogy a rendelet 5. 

melléklet 7.20 Egyházak támogatása sor 

kerüljön megemelésre 20 millió forinttal, az 

emeléshez szükséges plusz forrást az 5. 

melléklet 8.1 céltartalékok, a 3.23 Újbuda 

Smart 11 Nonprofit Kft szolgáltatás, 3.10 

KözPont Újbuda Kulturális, Pedagógiai, és 

Média Kft sorok biztosítsák.; 

 

d)  8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a nemzetiségek 

számára plusz 2.100.000 forint kerüljön 

biztosításra az 5. melléklet 6.3. során, a 

Céltartalék 8.1 sor terhére; 

 

e)  8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a Civil 

szervezetek támogatása, 5. melléklet 7.22. 

sora kerüljön megemelésre 5 millió forinttal a 

hivatali autó beszerzése 4. melléklet 31. sor 

terhére; 

 

f)  8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendeletben új 

soron bérlakásépítés tervezésére kerüljön 

elkülönítésre 20 millió forint a Céltartalék 8.1. 

sor terhére; 

 

g) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a polgárőr és 

önkéntes mentő egyesületek támogatása 5. 

melléklet 7.22. sora kerüljön megemelésre 5 
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millió forinttal a hivatali autó beszerzése 4. 

melléklet 31. sor terhére; 

 

h) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint az újbudai 

pótlék jogosultanként 40 ezer forinttal 

kerüljön megemelésre az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére; 

 

i) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendelet 7. 

melléklet 8.1. Céltartalékok kiadási 

előirányzatának részletezésében a 13. sorba 

kerüljön be 60 millió forint az Újbudán 

működő, a Dél-Budai Tankerület 

fenntartásában lévő oktatási intézményekben 

dolgozó pedagógusok egyszeri jutalmazására 

az 5. melléklet 8.1. Céltartalékok sora terhére; 

 

j) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a polgárőr és 

önkéntes mentő egyesületek támogatása 5. 

melléklet 7.1. sora megemelésre kerülne 5 

millió forinttal az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére; 

 

k) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendelet 5. 

melléklet 6.7. BRFK térfigyelő kamerák 

működtetése sor kerüljön megemelésre 10 

millió forinttal az 5. melléklet 8.1. 

Céltartalékok sora terhére; 

 

l) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendeletben a 

7.24. Diák és iskolai sport támogatás, 

valamint a Pályázati támogatás keretösszege 

47 millió forinttal kerüljön megemelésre a 8.1. 

Céltartalékok sor terhére; 
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m) 8 igen szavazattal, 15 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül nem fogadta el azt a 

módosító javaslatot, miszerint a rendelet 7.3 

Kerületi kiemelt sportszervezetek 

eredményességi támogatás sora 60 millió 

forinttal kerüljön megemelésre a 8.1. 

Céltartalékok sor terhére. 

 

A Képviselő-testület 23 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. 

Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletét a 2020. évi költségvetésről. 

 

 

19/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat  

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

15 igen szavazattal, 8 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: 

Gst.) 45. § (1) bekezdés a) pontja alapján 

meghatározott saját bevételeinek, valamint a 

Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 

három évre várhatóan számított összegét a 

határozat  melléklete szerint állapítja meg.  

 

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

20/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül – minősített 

szótöbbséggel – elfogadta azt a javaslatot, 

hogy 3./ napirendi pontként tárgyalja az 



9 

 

Intézményvezetői pályázat kiírása című 

előterjesztést.       

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 3./ PONTJA: Intézményvezetői pályázat kiírása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

 

21/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy 

 

a) 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.  

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

  

b) 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. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:    dr. László Imre polgármester          
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c) 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 szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

d) 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. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

e) 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. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

f) 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. 
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Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 4./ PONTJA: A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

A Képviselő-testület 21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – 

minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2020. (II. 28.) önkormányzati rendeletét a 2019. 

évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról.  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 5./ PONTJA: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló rendelet 

módosítása 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

A Képviselő-testület 19 leadott szavazatból 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 

Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 7/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról.  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 6./ PONTJA: Az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 

rendelet módosítása  

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester   

 

 

A Képviselő-testület 22 leadott szavazatból 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 7 

tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület 
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Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 8/2020. (II. 28.) önkormányzati 

rendeletét az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 6/2017. (II. 27.) XI.ÖK 

rendelet módosításáról. 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 7./ PONTJA: Kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi 

Intézkedési Terve 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 

22/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

kerületi Környezetvédelmi Program 2020. évi 

Intézkedési Tervét a határozat melléklete 

szerint elfogadja. 

 

Határidő: 2020. december 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 8./ PONTJA: Javaslat a Budapest XI., Dobogó út – Péterhegyi 

út – Őrmezei út – Balatoni út által határolt 

terület védetté nyilvánítására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 

23/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

kezdeményezi Budapest Főváros 

Önkormányzatánál egy új természetvédelmi 

védett terület létrehozását Budapest XI. 
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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. 

 

Határidő: 2020. március 15.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 9./ PONTJA: Javaslat védett lakások létrehozására 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  

 

 

24/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy vizsgálja meg a 

kerületben a családon belüli erőszak áldozatai 

számára a védett lakások kijelölésének 

lehetőségét, és erre vonatkozó javaslatát 

terjessze a Képviselő-testület elé.  

 

Határidő: 2020. május 31.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 10./ PONTJA: Állásfoglalás a Nemzeti Alaptanterv 

módosítására vonatkozóan 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester  
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25/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

15 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, 

tartózkodás nélkül 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. 

 

Határidő: 2020. március 6.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

A NAPIREND 11./ PONTJA: Névtelen közterületetek elnevezése, meglévő 

közterület átnevezése 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

26/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy  

 

a) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a (1663/11) és a (1659) helyrajzi 

számú közterületeket Kányakapu közre. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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b) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a (256/7), (1215/2) és 256/5 

helyrajzi számú közterületek egyes részeit 

Kamaraerdei közre. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

c) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el a (4492/2) helyrajzi számú 

közterület tűzoltóság előtti zöldterületét 

Tűzoltók terére. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

d) javasolja a Fővárosi Közgyűlésnek, hogy 

nevezze el az (5342/2) helyrajzi számú 

közterületet Papp László sétánynak. 

 

Határidő: 2020. március 15. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 12./ PONTJA: Állásfoglalás az óvodák önkormányzati 

fenntartása mellett 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester és 

Orosz Anna alpolgármester  

 

 

27/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

16 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 

tartózkodással 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 
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önkormányzatok, valamint dr. Kásler Miklós 

emberi erőforrás miniszter, valamint Orosz 

Anna alpolgármester útján az önkormányzati 

fenntartású óvodák részére. 

 

Határidő: 2020. március 1.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 13./ PONTJA: Óvodák 5 éves továbbképzési programjának 

fenntartói elfogadása 

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester 

 

 

28/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

kerületi önkormányzati fenntartásban működő 

óvodák (Albertfalvai Óvoda, Dél-Kelenföldi 

Óvoda, Észak-Kelenföldi Óvoda, Gazdagréti 

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.  

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 
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……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 14./ PONTJA: Nemzeti ovisport program megvalósulása 

Újbudán 

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgármester 

 

 

29/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül úgy határozott, hogy  

 

a) támogatja és az Ovi-Sport Közhasznú 

Alapítvánnyal együttműködve megvalósítja 

az Alapítvány kizárólagos rendelkezési 

körébe tartozó Nemzeti Ovi-Sport Programot. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

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. 

               

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester   

 

c) a „Nemzeti Ovi-Sport Programra” benyújtott 

pályázat megnyerése esetén engedélyezi 

Újbuda címerének megjelenítését az Ovi-

Sport Közhasznú Alapítvány honlapján. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  
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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. 

 

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

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. 

  

Határidő: 2020. február 28.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester  

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 15./ PONTJA: Tulajdonosi hozzájárulás sportfejlesztéshez 

kapcsolódó TAO támogatás igényléséhez 

 

 15.1. Az Emericus Sportegyesület sport-

fejlesztéséhez tulajdonosi hozzájárulás 

Előterjesztő: dr. László Imre polgár-

mester 

 

 

 15.2. A Játszva, Sportolva Megelőzni 

Alapítvány sportfejlesztési programjához 

tulajdonosi hozzájárulás  

Előterjesztő: Bakai-Nagy Zita alpolgár-

mester 
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30/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

19 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 

határozat mellékletét képező nyilatkozat 

aláírásával tulajdonosi hozzájárulását adja 

ahhoz, hogy a Budapest XI., Köbölkút utca 

27-29. szám alatti 4914/2 hrsz.-ú, 

korlátozottan forgalomképes ingatlanra a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény szerinti támogatás 

felhasználásával 2020. évben az Emericus 

Sportegyesület beruházásában létesülő 

sportfejlesztési beruházás 

adókedvezményének mértékééig az ingatlan-

nyilvántartásba a Magyar Állam javára 15 év 

időtartamra jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a 

beruházás üzembe helyezését követő 30 

napon belül. Felhatalmazza az ingatlan 

vagyonkezelője, a Dél-Budai Tankerületi 

Központ igazgatóját, hogy a Földhivatalnál a 

jelzálog bejegyeztetése ügyében – a beruházás 

üzembe helyezését követő 30 napon belül – 

eljárjon. 

 

Határidő: 2020. február 27.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

 

31/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

20 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy 

tulajdonosi hozzájárulását adja 

- a Budapest XI., Kondorosi út 14. szám alatti, 

43166/3 hrsz.-ú, 

- a Budapest XI., Hauszmann A. utca 5. szám 

alatti, 3972 hrsz.-ú, 
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- a Budapest XI., Kánai út 2. szám alatti, 

314/24 hrsz.-ú és 

- a Budapest, 1118 Törökugrató utca 15. szám 

alatti, 1918/24 hrsz.-ú 

korlátozottan forgalomképes ingatlanokon a 

társasági adóról és az osztalékadóról szóló 

1996. évi LXXXI. törvény szerinti támogatás 

felhasználásával a 2020. és 2021. évben 

létesülő beruházásokhoz és az ingatlanok 15 

évi sportcélú hasznosításához. 

  

Határidő: 2020. február 27.  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 16./ PONTJA: Parkolási koncepció elfogadása 

Előterjesztő: Hintsch György alpolgármester 

 

 

32/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

17 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 

tartózkodással úgy határozott, hogy a 

parkolási koncepciót az előterjesztésben 

foglaltak szerint elfogadja, és annak 

végrehajtását az előterjesztés 8.1. pontja 

szerinti menetrenddel egyezően jóváhagyja. 

  

Határidő: a parkolási koncepció 8.1. pontja 

                  szerinti menetrend szerint  

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 17./ PONTJA: Infopark területének kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítása   

Előterjesztő: Orosz Anna alpolgármester  

 

 

33/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

23 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy az 

Infopark „H” épület megvalósítása érdekében 

a Budapest XI., Magyar Tudósok körútja – 

Hevesy György u. – Neumann János u. – 

Magyar Nobel-díjasok útja által határolt 

területen lévő 4082/21 hrsz.-ú ingatlant 

kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja, azzal, 

hogy a később kötendő településrendezési 

szerződésbe be kell emelni azt, hogy az 

Önkormányzat részére a fejlesztő által 

bérbeadandó mikroapartmanokat a kerületben 

rendészeti feladatokat ellátó munkavállalók is 

igénybe vehessék.   

  

Határidő: 2020. február 27. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

A NAPIREND 18./ PONTJA: Dayka Gábor utcai gyalogos-felüljáró 

korszerűsítése 

Előterjesztő: Junghausz Rajmund képviselő 

 

 

34/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, felkéri a 

Polgármestert, hogy a Budapest XI., Dayka 
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Gábor utcai gyalogos-felüljáró teljes körű 

korszerűsítése ügyében járjon el a Fővárosi 

Önkormányzatnál, különös tekintettel, de nem 

kizárólagosan akadálymentesítés és a 

csapadéktól való megfelelő védelem elérése 

érdekében. Az ebben a témában elért 

eredményről tájékoztassa a Képviselő-

testületet.  

  

Határidő: 2020. május 31. 

Felelős:     dr. László Imre polgármester 

 

 

……………………………………… 

 

 

 

A NAPIREND 19./ PONTJA: Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: dr. László Imre polgármester  

 

 

35/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

21 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020. 

január 1. és 2020. január 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

polgármesteri tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

 

……………………………………… 
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A NAPIREND 20./ PONTJA: Jegyzői beszámoló a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 

jegyző  

 

 

36/2020. (II. 27.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata Képviselő-testülete 

 

22 igen szavazattal, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a 2020. 

január 1. és 2020. január 31. között lejárt 

határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

jegyzői beszámolót elfogadja. 

 

 

 

A jegyzőkönyv-kivonat elkészült: 2020. március 11. 
 

 

 

Jegyzőkönyv-hitelesítők: 
 

 

 

 

Daám Alexandra s. k. 

 

 

 

 

dr. Molnár László s. k. 

 

 

 

 

 

dr. László Imre s. k. 

polgármester 

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna s.k. 

jegyző 

 

 

 


