
Határozati javaslatok 
 

Egyszerű szótöbbségű határozatok 
 

1. 
…2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy 2018. január 1-től a       
Dél-Kelenföldi Óvoda vonatkozásában 1 fő     
szurdopedagógia szakos gyógypedagógusi és a     
Szentimrevárosi Óvoda vonatkozásában 1 fő     
oligofrén szakos gyógypedagógusi   
státuszbővítést engedélyez a sajátos nevelési     
igényű gyermekeinek szakszerű ellátásához,    
valamint az Albertfalvai Óvoda és a Kelenvölgy       
- Őrmezei Óvoda vonatkozásában 1-1     
gyógypedagógiai asszisztensi státuszbővítést   
engedélyez. 
A státuszok betöltéséhez szükséges anyagi     
fedezetet az Önkormányzat 2018. évi     
költségvetésében a gazdálkodási céltartalék sor     
terhére biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a szükséges     
intézkedések megtételére 

Határidő: - 2018. január 1. 
  - 2018. évi költségvetés elfogadása 
Felelős:  dr. Hoffmann Tamás polgármester 

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

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy 2018. január 1-től az       
Egyesített Bölcsődei Intézmények részére 1     
álláshelyszám-emelést biztosít. 
Az álláshely betöltéséhez szükséges fedezetet az      



Önkormányzat 2018. évi költségvetésében    
biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat végrehajtásával      
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  - 2018. január 1. 
  - a 2018. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
  
 

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

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy 2018. január 1-től az       
Újbudai Idősek Háza részére 1     
álláshelyszám-emelést biztosít. 
Az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet     
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében     
biztosítja. 
Felkéri a Polgármestert a feladat végrehajtásával      
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  - 2018. január 1. 
  - a 2018. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
 

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

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy 2018. január 1-től az       
Újbudai Humán Szolgáltató Központ részére 2      
álláshelyszám-emelést biztosít. 
Az álláshelyek betöltéséhez szükséges fedezetet     
az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében     
biztosítja. 



Felkéri a Polgármestert a feladat végrehajtásával      
kapcsolatos intézkedések megtételére. 
 
Határidő:  - 2018. január 1. 
  - a 2018. évi költségvetés elfogadása 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 
 

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

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy 2018. január 1-től az       
Újbudai Szociális Szolgálat engedélyezett    
létszámából 11,5 álláshelyet elvon. 
Felkéri a Polgármestert a feladat végrehajtásával      
összefüggő intézkedések megtételére. 
 
Határidő: 2018. január 1. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 


