
 
Határozati javaslatok 

 
Egyszerű szótöbbségű határozatok 

 
1. 
…/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el 
- a 4042/131 hrsz.-ú magánutat Völgycsillag      
utcára, 
- a 4042/115 hrsz.-ú magánutat Víztükör      
utcára, 
- a 4042/145 hrsz.-ú magánutat Sásliliom      
utcára. 
Egyben a 209/2017. (XI. 23.) XI.ÖK határozat       
a), c), d), és g) pontjait visszavonja. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
 
 
2. 
A. variáció 

 
…/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat  

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy támogatja a Fővárosi      
Közgyűlés 705/2018. (VIII. 29) Főv.Kgy.     
határozattal elfogadott döntését a (3261/3)     
hrsz.-ú közterület Nelson Mandela parkra     
történő elnevezéséről. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
 
 
 



 
 
2. 
B. variáció 
 
…/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
  
úgy határozott, hogy nem támogatja a Fővárosi       
Közgyűlés 705/2018. (VIII. 29) Főv.Kgy.     
határozattal elfogadott döntését a (3261/3)     
hrsz.-ú közterület Nelson Mandela parkra     
történő elnevezéséről. 
  
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester  

 
 
  
2. 
C. variáció 
  
…/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek a (3261/3) hrsz.-ú közterület egy      
részének (az Etele út, a (3261/4) hrsz.-ú tűzoltóút        
közé eső, a Hadak útja keleti telekhatárától       
számított 25 méteres területrész) Nelson Mandela      
parkra történő elnevezését. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.  
…/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek a (3261/3) hrsz.-ú közterület egy      
részének (északról az Etele út, keletről a Tétényi        
út, délről a (3261/4) hrsz.-ú tűzoltóút és nyugatról        
a Hadak útja keleti telekhatárától számított 25       
méteres sáv nyugati határ) Etele parkra történő       
elnevezését. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 
 

 
 
 
4.  
…/2018. (IX. 20.) XI.ÖK határozat 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
úgy határozott, hogy javasolja a Fővárosi      
Közgyűlésnek, hogy nevezze el a (1918/36)      
közterület egy részét (a Gazdagréti út, a 1918/29        
hrsz.-ú számú társasház, a kínai áruház és       
Nagyszeben téri parkoló által határolt rész) Szent       
Charbel parkra. 
 
Határidő: 2018. szeptember 30. 
Felelős:     dr. Hoffmann Tamás polgármester 

 
 

 


