
 
1/„A” Határozati javaslat 

  
… szótöbbségű határozat 

  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI. kerület Daróczi út – Alsóhegy utca sarkán             
található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetését kéri a Fővárosi        
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-től. 

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

 
1/„B” Határozati javaslat 

  
… szótöbbségű határozat 

  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI. kerület Daróczi út – Alsóhegy utca sarkán             
található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetését nem támogatja. 
  
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

  
2/„A” Határozati javaslat 

  
… szótöbbségű határozat 

  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI. kerület Stoczek J. - Egry J. utca sarkán              
található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetését kéri a Fővárosi        
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-től. 

  

 



Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

 
2/„B” Határozati javaslat 

  
… szótöbbségű határozat 

  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI. kerület Stoczek J. - Egry J. utca sarkán              
található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetését nem támogatja. 

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

  
  

3/„A” Határozati javaslat 
  

… szótöbbségű határozat 
  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI. kerület Bod Péter utca 3. és 8. szám közötti               
közterületen üveggyűjtő pont létesítését kéri a Fővárosi Közterület-fenntartó        
Nonprofit Zrt.-től. 

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

  
  

3/„B” Határozati javaslat 
  

… szótöbbségű határozat 
  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Budapest XI. kerület Bod Péter utca 3. és 8. szám közötti               
közterületen üveggyűjtő pont létesítését nem támogatja. 



  
  

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

  
4/„A” Határozati javaslat 

  
… szótöbbségű határozat 

  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Harasztos utca – kollégium mögött található szelektív           
hulladékgyűjtő sziget továbbiakban csak üveggyűjtő pontként való üzemeltetését        
és a konténercsoport többi edényzetének elszállítását kéri a Fővárosi         
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-től. 

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

  
4/„B” Határozati javaslat 

  
… szótöbbségű határozat 

  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy Harasztos utca – kollégium mögött található szelektív          
hulladékgyűjtő sziget továbbiakban csak üveggyűjtő pontként való üzemeltetését        
és a konténercsoport többi edényzetének elszállítását nem támogatja. 
  

  

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

  
 
 
 
  



5/„A” Határozati javaslat 
  

… szótöbbségű határozat 
  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy a Rátz László utca – kollégium előtt található szelektív            
hulladékgyűjtő sziget továbbiakban csak üveggyűjtő pontként való üzemeltetését        
és a konténercsoport többi edényzetének elszállítását kéri a Fővárosi         
Közterület-fenntartó Nonprofit Zrt.-től. 
  

  

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

  
  

5/„B” Határozati javaslat 
  

… szótöbbségű határozat 
  
.../2017. (... ...) XI.ÖK határozat 

a Gazdasági Bizottság 
  

úgy határozott, hogy Rátz László utca – kollégium előtt található szelektív           
hulladékgyűjtő sziget továbbiakban csak üveggyűjtő pontként való üzemeltetését        
és a konténercsoport többi edényzetének elszállítását nem támogatja. 
  

  

 
Határidő: 2018. jan. 1. 
Felelős:  GB elnök 

 


