
Határozati javaslatok 
  

Egyszerű szótöbbségű határozatok 
    

1. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (4042/113)      
hrsz.-ú  közterületet BudaPart térre. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:   dr. Hoffmann Tamás polgármester 

2. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (4042/112),      
(4042/113), (4042/136), (4042/141) hrsz.-ú    
közterületeket  Vízpart körútra. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:   dr. Hoffmann Tamás polgármester 

3. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/117 és       
4042/129 hrsz.-ú magánutakat Garda    
utcára. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  



 
  

4. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/131      
hrsz.-ú magánutat Gyöngyvessző utcára. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
5. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/115      
hrsz.-ú magánutat Lizinka utcára. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
6. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/138      
hrsz.-ú magánutat Ezüsthárs utcára. 
  
Határidő: 2017.november 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
 



 
7. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/147      
hrsz.-ú magánutat Jegenyenyár utcára. 
  
Határidő: 2017.november 30. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
 
 
8. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/145      
hrsz.-ú magánutat Sárkányhajó utcára. 
  
Határidő: 2017.november 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 

  
9. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a 4042/123 és       
4042/127 hrsz.-ú magánutakat Napkelte    
utcára. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:   dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
  



10. 
…/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, javasolja a Fővárosi     
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (4042/152)      
hrsz.-ú  közterületet Öböl utcára. 
  
Határidő: 2017. november 30. 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 


