
Határozati javaslatok 
  

Egyszerű szótöbbségű határozatok 
 
 

 1. 
  .../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Budapest XI., Kőrösy       
József utca (4275/8) hrsz.-ú közterület 44 m2       

nagyságú részén a BKK Budapesti     
Közlekedési Központ Zrt. részére a 2019.      
április 8. és 2023. december 31. közötti       
időszakra a MOL Bubi Budapesti     
Kerékpáros Közösségi Közlekedési   
Rendszer üzemeltetése céljából a közterület     
használatát a Gazdasági Bizottság javaslata     
alapján …..Ft/év közterület-használati díj    
megállapításával engedélyezi.  
A közterület-használat díja a KSH által      
közzétett éves inflációs ráta mértékének     
megfelelően évente emelkedni fog. 
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

Határidő: 2019. május 31. 
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 2.  
  .../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Goldmann György tér (4082/29) hrsz.-ú     
közterület 44 m2 nagyságú részén a BKK       
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére     
a 2019. április 8. és 2023. december 31.        
közötti időszakra a MOL Bubi Budapesti      
Kerékpáros Közösségi Közlekedési   
Rendszer üzemeltetése céljából a közterület     
használatát a Gazdasági Bizottság javaslata     
alapján …..Ft/év közterület-használati díj    
megállapításával engedélyezi.  
A közterület-használat díja a KSH által      
közzétett éves inflációs ráta mértékének     
megfelelően évente emelkedni fog. 
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 3. 
  .../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Bertalan Lajos utca (5028/2) hrsz.-ú     
közterület (Moholy-Nagy Művészeti   
Egyetem) 55 m2 nagyságú részén a BKK       
Budapesti Közlekedési Központ Zrt. részére     
a 2019. április 1. és 2023. december 31.        
közötti időszakra a MOL Bubi Budapesti      
Kerékpáros Közösségi Közlekedési   
Rendszer kialakítása és üzemeltetése    
céljából a közterület használatát a Gazdasági      
Bizottság javaslata alapján .....Ft/év    
közterület-használati díj megállapításával   
engedélyezi.  
A közterület-használat díja a KSH által      
közzétett éves inflációs ráta mértékének     
megfelelően évente emelkedni fog. 
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
polgármester  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 4. 
 .../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Pázmány Péter sétány - Magyar tudósok      
körútja sarok (4082/30) hrsz.-ú közterület     
(ELTE Északi tömb) 85 m2 nagyságú részén       
a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.      
részére a 2019. április 1. és 2023. december        
31. közötti időszakra a MOL Bubi Budapesti       
Kerékpáros Közösségi Közlekedési   
Rendszer kialakítása és üzemeltetése    
céljából a közterület használatát a Gazdasági      
Bizottság javaslata alapján .....Ft/év    
közterület-használati díj megállapításával   
engedélyezi.  
A közterület-használat díja a KSH által      
közzétett éves inflációs ráta mértékének     
megfelelően évente emelkedni fog. 
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

5. 
.../2019. (IV. 25.) XI.ÖK határozat 

  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete 

úgy határozott, hogy a Budapest XI.,      
Magyar tudósok körútja (4082/30) hrsz.-ú     
közterület (BME Q épület) 3 m2 nagyságú       
részén a BKK Budapesti Közlekedési     
Központ Zrt. részére a 2019. április 1. és        
2023. december 31. közötti időszakra a      
MOL Bubi Budapesti Kerékpáros Közösségi     
Közlekedési Rendszer kialakítása és    
üzemeltetése céljából a közterület    
használatát a Gazdasági Bizottság javaslata     
alapján .......Ft/év közterület-használati díj    
megállapításával engedélyezi.  
A közterület-használat díja a KSH által      
közzétett éves inflációs ráta mértékének     
megfelelően évente emelkedni fog. 
A jogszabályokban előírt engedélyek    
beszerzése a kérelmező kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a    
közterület-használati szerződés  
megkötésére. 

Határidő: 2019. május 31.  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás 
polgármester 

 
  
  
 


