
 
 
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete  

 

Határozat száma Határozat szövege Határozat végrehajtásának 
állása 

 

 

Nyilvános ülési határozatok 

101/2019. (VI. 13.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102/2019. (VI. 13.) 
 
 
 

úgy határozott, hogy dr. Hoffmann     
Tamás polgármester részére – a     
céljutalom megállapításának  
feltételeiről szóló  
511/2004./XI.ÖK/XII.15./ 
határozatban foglaltak teljesülése   
alapján – 2019. év I. félévének      
céljutalmát háromhavi  
illetményének megfelelő összegben   
állapítja meg. 
Felkéri a Jegyzőt a szükséges     
intézkedés megtételére. 
 
úgy határozott, hogy dr. Hoffmann     
Tamás polgármester által lemondott    
I. félévi céljutalom   
előirányzat-maradványát 
átcsoportosítja az Önkormányzat   
irányítása alá tartozó óvoda    
támogatására az alábbiak szerint:    
Észak-Kelenföldi Óvoda Bikszádi   
Úti Telephelye (Újbudai Napraforgó    
Óvoda, 1119 Budapest, Bikszádi u.     
57.) részére 2.991.600 Ft összegben     
az óvoda udvarának rendbetétele és     
kerti játékok vásárlása céljából. 

Dr. Hoffmann Tamás volt    
polgármester az ülés napján    
lemondott a részére   
megszavazott céljutalomról. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A lemondott céljutalom   
előirányzat-maradványa 
átcsoportosításra és elutalásra   
került az Észak-Kelenföldi   
Óvoda Bikszádi Úti Telephelye    
részére. 

Zárt ülési határozatok 

111/2019. (VI. 13.)  
 
 

úgy határozott, hogy Soltész Erika     
Gabriella köztisztviselő részére a    
Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbudai Polgármesteri Hivatal   
munkatársaként a Pénzügyi és    
Költségvetési Igazgatóságon végzett   

A kitüntető oklevél átadásra, a     
jutalom átutalásra került. 
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felelősségteljes és színvonalas   
igazgatói munkája elismeréseként   
„Újbuda kiváló közszolgálatáért”   
elismerő címet adományoz.  

112/2019. (VI. 13.)  
 
 

úgy határozott, hogy Horváthné    
Kovács Erzsébet köztisztviselő   
részére a Budapest Főváros XI.     
Kerület Újbudai Polgármesteri   
Hivatal munkatársaként az   
iratkezelés területén végzett   
kimagasló, lelkiismeretes munkája   
elismeréseként „Újbuda kiváló   
közszolgálatáért” elismerő címet   
adományoz.  

A kitüntető oklevél átadásra, a     
jutalom átutalásra került. 

141/2019. (IX. 19.) 
1-65. sz. határozatok 

 
 

úgy határozott, hogy a határozattal     
érintett személyek (....) számú    
térítési díj megállapítása iránt    
benyújtott kérelme ügyében   
méltányossági jogkörében eljárva a    
külön íven szerkesztett, mellékelt    
határozatot hozza. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a     
döntésről – a melléklet hitelesített     
példányának megküldésével – az    
érintetteket értesítse.  

A határozatok végrehajtása   
megtörtént. Az érintett   
személyek értesítése megtörtént,   
a határozatokat megkapták. A    
térítési díjak megfelelő   
módosítására sor került. 

 


