
HATÁROZATI JAVASLAT I. 
  
 ..........(GB) 2019. (IX.18.) sz. határozata 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a közterületek          
használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet 23. § (5)            
bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Újbuda Prizma           
Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmét támogatja és javasolja a Polgármesternek, hogy a 2019.            
szeptember 20. – 2019. szeptember 21. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, 

● a Fehérvári út 213. (Alberfalvi piac) melletti közterület 250 m2 nagyságú részén, 
● a Gazdagréti tér (Gazdagréti buszpályaudvar mellett) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Schönherz kollégium mögötti parkoló 250 m2 nagyságú részén, 
● a Fehérvári út - Andor utca sarok (Homasita mögötti parkoló) 250 m2 nagyságú             

részén, 
● az Edömér utcai parkoló (parkszínpad előtti) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Tétényi út 38. előtti park (Bikás parkkal szemben) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Neszmélyi út 36. szám előtti közterület (Őrmezői Piac) 250 m2 nagyságú részén 

a közterület-használat 500,-Ft/m2/nap, 400,-Ft/m2/nap, illetve 300,-Ft/m2/nap összesen       
1.300.000,-Ft közterület-használati díját …….Ft   mértékűre mérsékelje. 
  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Határidő: 2019. október 31. 
  
 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 
  
..........(GB) 2019. (IX.18.) sz. határozata 
  
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Gazdasági Bizottsága a közterületek          
használatáról és rendjéről szóló 28/2015. (IV.29.) XI.ÖK számú rendelet 23. § (5)            
bekezdésében foglalt átruházott hatáskör alapján úgy határozott, hogy az Újbuda Prizma           
Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmét nem támogatja és nem javasolja a Polgármesternek, hogy            
a 2019. szeptember 20. – 2019. szeptember 21. közötti időszakban a Budapest XI. kerület, 

● a Fehérvári út 213. (Alberfalvi piac) melletti közterület 250 m2 nagyságú részén, 
● a Gazdagréti tér (Gazdagréti buszpályaudvar mellett) 250 m2 nagyságú részén, 
● Schönherz kollégium mögötti parkoló 250 m2 nagyságú részén, 
● a Fehérvári úr-Andor utca sarok (Homasita mögötti parkoló) 250 m2 nagyságú részén, 
● az Edömér utcai parkoló (parkszínpad előtti) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Tétényi út 38. előtti park (Bikás parkkal szemben) 250 m2 nagyságú részén, 
● a Neszmélyi út 36. szám előtti közterület (Őrmezői Piac) 250 m2 nagyságú részén 

a közterület-használat 500,-Ft/m2/nap, 400,-Ft/m2/nap, illetve 300,-Ft/m2/nap összesen       
1.300.000,-Ft közterület-használati díját mérsékelje. 
  
Felelős: dr. Hoffmann Tamás polgármester 



Határidő: 2019. október 31.  
 


