
HATÁROZATI JAVASLAT I. 
  

  
................( GB ) 2017. (XI.08.) számú határozata 
  
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy az Impexon Hungary Kft. kérelmét           
támogatja és javasolja a Polgármesternek, hogy a 2017. október 27. és október 28.             
közötti időszakban 
a Budapest, XI. kerület 
-          az Albertfalvi piaccal szemben, a park előtti parkoló 150 m2 nagyságú részén, 
- a Gazdagréti piac területén, a Nagyszeben tér 2. szám előtti közterület 150 m2              

nagyságú részén, 
-          az Őrmezői piac területén, a Neszmélyi út 150 m2 nagyságú részén, 
-          az Edömér utcai parkoló 150 m2 nagyságú részén és 
-          a Tétényi út 38. szám előtti park 150 m2 nagyságú részén 
a közterület használat 300,-Ft/m2/nap, illetve 400,-Ft/m2/nap, összesen 570.000,-Ft        
közterület-használati díját …….Ft   mértékűre mérsékelje. 
  
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
  
  
  

HATÁROZATI JAVASLAT II. 
  
  
................( GB ) 2017. (XI.08.) számú határozata 
  
A Gazdasági Bizottság úgy határozott, hogy az Impexon Hungary Kft. kérelmét nem            
támogatja és nem javasolja a Polgármesternek, hogy a 2017. október 27. és október             
28. közötti időszakban 
a Budapest, XI. kerület 
-          az Albertfalvi piaccal szemben, a park előtti parkoló 150 m2 nagyságú részén, 
- a Gazdagréti piac területén, a Nagyszeben tér 2. szám előtti közterület 150 m2              

nagyságú részén, 
-          az Őrmezői piac területén, a Neszmélyi út 150 m2 nagyságú részén, 
-          az Edömér utcai parkoló 150 m2 nagyságú részén és 
-          a Tétényi út 38. szám előtti park 150 m2 nagyságú részén 
a közterület használat 300,-Ft/m2/nap, illetve 400,-Ft/m2/nap, összesen 570.000,-Ft        
közterület-használati díját mérsékelje. 
  
  
Felelős: Polgármester 
Határidő: folyamatos 
  
  
  
 


