
Határozati javaslatok  
  

Egyszerű szótöbbségű határozatok 
  
1. 
…/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (756/21) és       
a (2818/15) hrsz.-ú névtelen közterületeket –      
a Balatoni út 2. szám alatti telek északkeleti        
határán kezdődő és a vasút között fekvő út –         
Koszorúslány utcára. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
2. 
…/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (2818/12),      
(2818/5), (2818/6), (2838/3), (853/35),    
(853/36), (853/31), (866/13), (866/6),    
(866/7), (866/8) és a (866/3) hrsz.-ú névtelen       
közterületeket – a vasúttól nyugatra, azzal      
közel párhuzamosan kialakított közterület,    
mely a későbbiek során a Rimaszombati út       
vasút felőli végét köti össze a Neszmélyi út        
vasút felőli végével – Zelk Zoltán útra. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás    
polgármester 

  
 
 
 



3. 
…/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (4465)      
hrsz.-ú közterület egy részét – a Villányi út, a         
játszótér, a Feneketlen-tó és a teniszpályák      
által határolt terület – Placid atya parkra. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

4. 
…/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el az (1996/24)      
hrsz.-ú közterületet – a Maléter Pál utca 3.        
szám alatti 1996/12 hrsz-ú ingatlan     
északkeleti határa mentén helyezkedik el, és      
a Pálinkás Antal utcát köti össze a Maléter        
Pál utcával – Szedersor utcára. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5. 
…/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el az (1996/22)      
hrsz.-ú közterületet – az elnevezendő     
(1996/20) hrsz.-ú közút és Povl Bang-Jensen      
utca vonalában helyezkedik el, és a Pálinkás       
Antal utcát köti össze a Maléter Pál utcával –         
Sasad Liget parknak. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
6. 
…/2017. (VI. 22.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el az (1996/20)      
hrsz.-ú közterületet – a Rodostó utca 2. és a         
Rodostó utca 4. cím alatti telkek között       
helyezkedik el, és a Rodostó utcát köti össze        
a Pálinkás Antal utcával – Körtevirág      
utcára. 
  
Határidő: 2017. június 30. 
Felelős:    dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 


