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dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika
Köszönti a megjelenteket. Megnyitja a Városüzemeltetési Bizottság ülését, megállapítja, hogy a
Bizottság 6 fővel határozatképes. Nagy Andrea bizottsági tag igazoltan van távol.
Jelzi, hogy módosító indítvány érkezett. Szavazásra teszi fel a kiküldött meghívóval megegyező
napirendi pontok szövegét.
A Bizottság az alábbi határozatot hozza:
65/2015. (03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A napirendi pontok elfogadása
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1.)

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
előterjesztése
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

kapcsolatos

2.)

2015. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati
intézmények részére
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

3.)

Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett
fejlesztéséről a 2015. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.)

Bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

5.)

Testületi anyagok megtárgyalása

6.)

Egyéb

Zárt ülés keretében:
7.)

Nyilvános
illemhelyek
téli
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

8.)

Egyéb

üzemeltetésének

megoldása

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

1.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:
1.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/5532/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. április 1-jétől 2015. október 31-ig 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú,
valamint 2015. május 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó teraszt – beleértve a
körülhatárolást is – a gyalogosforgalom számára biztosított 1,5 m szabad járdafelület
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meghagyásával kell elhelyezni.”
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
2.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6169/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához, 2015.
február 1-jétől 2015. április 30-ig, 7,5 m x 18 m, azaz 135 m2 nagyságú, építési állványzaton
elhelyezett reklám tartalmú (mobil szolgáltató hirdetés) védőháló elhelyezése céljából.”
3.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/17580/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. sz. előtti közterület használatához 1 m x 3 m, azaz 3 m2
nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából 2015.
április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig.”
4.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/548-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől
2015. április 30-ig 2 db, 5 m x 1,8 m, azaz 9 m2, mindösszesen 18 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá – a 44/2015. (02.17.)
sz. határozatának részbeni módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u.
1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 11-től 2015. március 31-ig 2
db, 5 m x 1,8 m, azaz 9 m2, mindösszesen 18 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
5.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/17897/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 5 m x 4 m, azaz 20 m2 dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz,
valamint 5 m x 3 m, azaz 15 m2 reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva elhelyezése céljából.”
6.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sol-Light Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 6.) KI/18796/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április 1jétől 2015. október 31-ig 4 m x 5 m, azaz 20 m2 dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el.
7.
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„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/18798/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 4 m x 2,2 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 3 m x 3 m, azaz 9 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.”
9.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141
Csömör, Csalogány u. 6.) KI/18405/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 3,5 m x 1,1 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 5 m x 1,5 m, azaz 8 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából. A vendéglátó teraszt úgy kell kialakítani, hogy a gyalogosforgalom számára
a 1,5 m szélességű járdafelületet biztosítani kell.”
10.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Noir et L’or Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Király u. 17.) KI/12103-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott
49/2015. (02.17.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 17. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április
1-jétől 2015. június 30-ig 2 m x 4 m, azaz 8 m2, 1 m x 4 m, azaz 4 m2, valamint 1 m x 5 m, azaz 5
m2, mindösszesen 17 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől legalább 0,5 m távolságra helyezhető el,
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.”
11.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az L-Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Teréz krt. 55-57.) KI/18407/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. február 20-tól
2015. december 31-ig 2,25 m x 7,6 m, azaz 18 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
12
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082
Budapest, Horváth M. tér 6.) KI/12141-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. március 1-jétől 2015. július 31-ig 1,8 m x 3,6 m, azaz 7 m2 és 2015. április 1-jétől 2015.
július 31-ig 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

13.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Concerto Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 2.) KI/12426/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
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kerület, Dob u. 35. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy a létesíteni kívánt terasz nem a vendéglátó üzlet homlokzatával érintkező közterületen
kerülne kialakításra, hanem a szomszédos épület előtt.”
14.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (1074 Budapest, Dob u. 15.)
KI/17902/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület Dob u. 15. szám alatti épület
előtti közterület használatához a parkolósávban, 2 db várakozóhelyen történő vendéglátó terasz
elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés v) pontjában foglaltakra.”
15.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Walhalla Club Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/19061/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet
biztosítani kell.”
16.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legjobbkocsma.hu Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51.) KI/3351/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
február 1-jétől 2015. május 31-ig 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú reklámfelirattal
ellátott napernyő elhelyezése céljából.”
17.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mondi Pékség Kft. (székhely/lakcím: 2120
Dunakeszi, Fő út 29.) KI/19360/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 68. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 1-jétől
2015. december 31-ig 8 m x 1 m, azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából.”
18.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „G” Fruits Kft. (székhely/lakcím: 1064
Budapest, Podmaniczky u. 57. II. 14.) KI/18792/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kazinczy u. 57. és Király u. 23. sarok előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú guruló
kocsiról történő, fagylalt árusítása céljából.”
19.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajor Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1147
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Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/19216/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 1,37 m x 8 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 m x 8 m,
azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva elhelyezése céljából.”
20.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/12338-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig 1,3 m x 10,7 m, azaz 14 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
21.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CVG Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/19226/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. III. lph. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig 7 m x 7 m, azaz 49 m2, valamint 1 m x 12
m, azaz 12 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
22.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1078 Budapest, István u. 40.) KI/19223/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, István u. 40. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
március 1-jétől 2015. december 31-ig, 0,65 m x 1,5 m, azaz 1 m2 nagyságú, virág árubemutató
elhelyezése céljából.”
23.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Games for All Kft. (székhely/lakcím: 1039
Budapest, Barát-patak u.4.) KI/18431-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
február 25-től 2015. augusztus 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése
céljából.”
24.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rossalini Fashion Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Pázsit út 2. I. 9.) KI/6170-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 3,46 m x 1,4 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
25.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Brezniczky Gáborné egyéni vállalkozó
(székhely/lakcím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 46. I. 19.) KI/18386/2015/VI. számú, cégér
6 / 37

kihelyezésére irányuló kérelmére indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszünteti,
tekintettel arra, hogy a cégér kihelyezéséhez nem kell közterület használati hozzájárulás.”
26.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BP Entertainment Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 32. II. 12.) KI/19062/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dob u., Akácfa u., Király u., Kazinczy u., Rumbach Sebestyén u. előtti közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy nem adható közterület-használati
hozzájárulás a kérelmezett, szeszesitalt is forgalmazó mozgóbolt közterület-használatához.”
27.
„ A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 3.)
KI/4328/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület Huszár u. 3. szám alatti épület
előtti közterület használatához a parkolósávban, 2 m x 3 m, azaz 6 m2 nagyságú vendéglátó terasz
elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés v) pontjában foglaltakra.”
28.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál u. 23.) KI/5926-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.”
29.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/1562-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.”
30.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/19993/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
április 5-től 2015. június 30-ig, 2 db, 3 m x 5 m, azaz összesen 30 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
31.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kreml Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 65.) KI/18430-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
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Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 1-jétől 2015. május
31-ig, 2 db, 1 m x 1,6 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.”
32.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/19560/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 5 m x 2,7 m, azaz 13,5 m2 és 2,3 m x 1
m, azaz 2,3 m2, összesen 16 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
33.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az MG Kishon Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/19978/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 4-től 2015. október 31-ig, 4,16 m x 1,2 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
34.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út13-14.) KI/19969/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. március 15-től 2015. december 31-ig 9,37 m x 1,97 m, azaz 19 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint a Budapest VII. kerület, Madách
Imre út 13-14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 18,55 m x 2,5 m, azaz 47 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.”
35.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Töltike Drink Kft. (székhely/lakcím: 1031
Budapest, Emőd u. 29. fsz. 4.) KI/20362/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Nyár u. 34. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 20-tól
2015. december 31-ig, 1 m x 1 m, azaz összesen 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.”
36.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gellei Hajvilág Kft. (székhely/lakcím: 1111
Budapest, Bartók Béla út 10-12.) KI/20187/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március
6-tól 2015. május 31-ig, 1,1 m x 1,6 m, azaz 2 m2, valamint 0,8 m x 1,6 m, azaz 2 m2,
mindösszesen 4 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.”
37.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Király u. 59/B.) KI/20360/2015/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően – részére
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hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig, 8,7 m x 1,3 m, azaz 12 m2 dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
38.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/5659-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
március 1-jétől 2015. október 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
39.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere J. u. 17. III. 7/A.) KI/19558/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 7,8 m x 1,5 m, azaz 12 m2, valamint 2015. május 1-jétől 2015.
július 31-ig 10 m x 1,5 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el,
továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”
40.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIÚT3 Kft. (székhely/lakcím: 1118 Budapest,
Ugron Gábor u. 77. I. 2.) KI/20947/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.”
41.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/18787/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.”
42.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/2806/2015/VI. számú módosított kérelméhez kötötten – a
korábban megadott 27/2015. (02.17.) számú határozatában foglalt hozzájárulás egyidejű
visszavonásával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. fsz. 2. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 2 db, 1,37 m x 4,7 m,
azaz összesen 13 m2 nagyságú, 2015. szeptember 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,4 m,
azaz 3 m2 nagyságú, 2015. április 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú
és 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1,2 m x 5,8 m, azaz 7 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá nem járul hozzá a 3,4 m x 4 m, azaz 14 m2
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nagyságú terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy az akadályozná a szomszédos üzletbe való
szabad bejutást.”
43.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbé Team Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/5845/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
március 1-jétől 2015. május 31-ig 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
44.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/4499-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 1,2 m x 8 m, azaz 10 m2 nagyságú, 1 m x 2,4 m, azaz 3 m2
nagyságú, 1 m x 1,2 m, azaz 2 m2 nagyságú, valamint 2 db, 1,22 m x 1,8 m, azaz 3 m2, összesen 6
m2 nagyságú, mindösszesen 21 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”
45.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Red Caffe Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 50.)
KI/20338/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Kertész u. 50. szám alatti
épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a gyalogos forgalom
számára rendelkezésre álló járdafelület az épület Kertész utca felőli járdaszakaszán 2,68 m, a
Király utca felőli járdaszakaszon pedig 1,7 m szélességű, így a kérelemben megjelölt méretekkel
kialakított vendéglátó teraszok elhelyezése esetén nem marad meg a szükséges 1,5 m szabad
járdafelület.”
46.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gustorium Kft. (székhely/lakcím: 1051 Budapest,
Arany J. u. 7. II. 22.) KI/20341/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 5 m x 1 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

47.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/20781/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 2,4 m x 7 m, azaz 17 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet,
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valamint a gyalogátkelőhely szabadon hagyásával az akadálymentes gyalogosközlekedés
zavartalanságát biztosítani kell.”
48.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pubformance Kft. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Vár u. 3.) KI/4326/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 és 2,26 m x 2,5 m, azaz 6 m2,
mindösszesen 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell”
49.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HQM 13 Kft. (székhely/lakcím: 1111 Budapest,
Karinthy Frigyes út 14. IV. 1.) KI/4331/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. március 1-jétől 2015. december 31-ig 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt, kívánja-e előterjesztését szóban kiegészíteni.
Csüllög Szilvia
Igen. Szeretné a 8. számú előterjesztést visszavonni, ugyanis azzal kapcsolatban lakossági panasz
érkezett, amit az Iroda szeretne kivizsgálni és a következő ülésen a Bizottság elé terjeszteni.
Ujvári-Kövér Mónika
Megnyitja a napirend feletti vitát.
Moldován László
Kérdezi, hogy miért csak az utolsó három kérelem esetében vette figyelembe az Iroda a
zajterhelés szempontjait, miért így lett besorolva.
Csüllög Szilvia
Elmondja, hogy a 46-49. előterjesztésig szerepelnek a terasz engedélyek. Nincs javaslata az
Irodának, csak felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az újonnan létesített teraszok esetében a
tavalyi évben nem adta meg a Bizottság az engedélyeket, ugyanis a már meglévő teraszokon felüli
engedélyek kiadása esetén fokozott lenne a zajterhelés. Az Iroda megjegyzése arra irányul ,hogy
felhívja a Bizottság figyelmét, hogy az előterjesztésben szereplő terasz létesítésre irányuló
kérelmek újak.
Moldován László
Javasolja, hogy tekintsék át részletesen, vagy annak hiányában az utolsó négy kérelemre is meg
kell adni az engedélyt.
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy a múlt héten folyt egy egyeztetés, ahol a bizottsági elnökök, a Hatósági Iroda és
egyéb illetékes szervek részt vettek. Itt megvitatták többek között, hogy mekkora zajterhelést
jelentenek a teraszok. A visszajelzések jelentős része az volt, hogy nem a teraszok okozzák a
zajterhelés jelentős részét, hanem a tömeg. A résztvevők nevében is elmondja, hogy az a
vélemény született, hogy nincs probléma a több terasz engedély kiadásával, ha az fokozott
ellenőrzéssel párosul, figyelembe véve a lakossági panaszokat is.
Egyéb kiegészítés hiányában lezárja a napirend vitáját és azzal a kiegészítéssel kíván élni, hogy az
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1-45. határozati javaslatokról egyben, a 46. 47. 48. 49. határozati javaslatokról külön szavazzon a
Bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a 8. határozati javaslat visszavonásra kerül.
66/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztésben 1-45 szereplő határozati javaslatokról egyben, a 46.
47. 48. 49. határozati javaslatokról külön szavaz azzal a kiegészítéssel, hogy a 8. visszavonásra
kerül.
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
67/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy egyetért a határozati javaslatokban leírtakkal és elfogadja azokat.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
68/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 46. számú határozati javaslat A.) változatát elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
69/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 47. számú határozati javaslat A.) változatát elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
70/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 48. számú határozati javaslat A.) változatát elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
71/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
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Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 49. számú határozati javaslat A.) változatát elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
72/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Arborétum Presszó Kft. VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám
előtti közterület használatának ügye
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/5532/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. április 1-jétől 2015. október 31-ig 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú,
valamint 2015. május 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó teraszt – beleértve a
körülhatárolást is – a gyalogosforgalom számára biztosított 1,5 m szabad járdafelület
meghagyásával kell elhelyezni.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
73/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Horizont Reklám Szervíz Kft. VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6169/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához, 2015.
február 1-jétől 2015. április 30-ig, 7,5 m x 18 m, azaz 135 m2 nagyságú, építési állványzaton
elhelyezett reklám tartalmú (mobil szolgáltató hirdetés) védőháló elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
74/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Random Concept Kft. VII. kerület, Madách Imre út 5. sz. alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/17580/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. sz. előtti közterület használatához 1 m x 3 m, azaz 3 m2
nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából 2015. április
1-jétől 2015. szeptember 30-ig.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
75/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rich Mokka Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/548-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől
2015. április 30-ig 2 db, 5 m x 1,8 m, azaz 9 m2, mindösszesen 18 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá – a 44/2015. (02.17.)
sz. határozatának részbeni módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u.
1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 11-től 2015. március 31-ig 2
db, 5 m x 1,8 m, azaz 9 m2, mindösszesen 18 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
76/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Ginger Restaurant Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/17897/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1jétől 2015. szeptember 30-ig 5 m x 4 m, azaz 20 m2 dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 5 m x 3 m, azaz 15 m2 reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
77/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sol-Light Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sol-Light Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 6.) KI/18796/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április 114 / 37

jétől 2015. október 31-ig 4 m x 5 m, azaz 20 m2 dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
78/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Golden Flóra Bt. VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/18798/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 4 m x 2,2 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 3 m x 3 m, azaz 9 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
79/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mihber 2014 Kft. VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141
Csömör, Csalogány u. 6.) KI/18405/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 3,5 m x 1,1 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 5 m x 1,5 m, azaz 8 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából. A vendéglátó teraszt úgy kell kialakítani, hogy a gyalogosforgalom számára
a 1,5 m szélességű járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
80/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Noir et L’or Kft. VII. kerület, Király u. 17. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Noir et L’or Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Király u. 17.) KI/12103-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott
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49/2015. (02.17.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 17. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április
1-jétől 2015. június 30-ig 2 m x 4 m, azaz 8 m2, 1 m x 4 m, azaz 4 m2, valamint 1 m x 5 m, azaz 5
m2, mindösszesen 17 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől legalább 0,5 m távolságra helyezhető el,
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
81/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az L-Coffee Kft. VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az L-Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Teréz krt. 55-57.) KI/18407/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. február 20-tól
2015. december 31-ig 2,25 m x 7,6 m, azaz 18 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
82/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Leszegysör Kft. VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082
Budapest, Horváth M. tér 6.) KI/12141-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. március 1-jétől 2015. július 31-ig 1,8 m x 3,6 m, azaz 7 m2 és 2015. április 1-jétől 2015.
július 31-ig 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
83/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Concerto Cafe Kft. VII. kerület, Dob u. 35. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Concerto Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 2.) KI/12426/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dob u. 35. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy a létesíteni kívánt terasz nem a vendéglátó üzlet homlokzatával érintkező közterületen
kerülne kialakításra, hanem a szomszédos épület előtt.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
84/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Holy Bagel Kft. VII. kerület Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (1074 Budapest, Dob u. 15.)
KI/17902/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület Dob u. 15. szám alatti épület
előtti közterület használatához a parkolósávban, 2 db várakozóhelyen történő vendéglátó terasz
elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés v) pontjában foglaltakra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
85/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Walhalla Club Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Walhalla Club Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/19061/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet
biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
86/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Legjobbkocsma.hu Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legjobbkocsma.hu Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51.) KI/3351/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
február 1-jétől 2015. május 31-ig 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú reklámfelirattal
ellátott napernyő elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
87/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mondi Pékség Kft. VII. kerület, Dohány u. 68. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mondi Pékség Kft. (székhely/lakcím: 2120
Dunakeszi, Fő út 29.) KI/19360/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 68. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 1-jétől
2015. december 31-ig 8 m x 1 m, azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
88/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A „G” Fruits Kft. VII. kerület, Kazinczy u. 57. és Király u. 23. sarok előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „G” Fruits Kft. (székhely/lakcím: 1064 Budapest,
Podmaniczky u. 57. II. 14.) KI/18792/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kazinczy u. 57. és Király u. 23. sarok előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú guruló kocsiról történő,
fagylalt árusítása céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
89/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bajor Restaurant Kft. VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajor Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/19216/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
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hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. április 1-jétől 2015. október 31-ig 1,37 m x 8 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 m x 8 m,
azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
90/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pub Kocsma 2012 Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/12338-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig 1,3 m x 10,7 m, azaz 14 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
91/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CVG Kft. VII. kerület, Király u. 13. III. lph. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CVG Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/19226/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. III. lph. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig 7 m x 7 m, azaz 49 m2, valamint 1 m x 12
m, azaz 12 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
92/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Balázs Ágnes egyéni vállalkozó VII. kerület, István u. 40. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1078 Budapest, István u. 40.) KI/19223/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, István u. 40. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
március 1-jétől 2015. december 31-ig, 0,65 m x 1,5 m, azaz 1 m2 nagyságú, virág árubemutató
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elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

93/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Games for All Kft. VII. kerület, Dohány u. 28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Games for All Kft. (székhely/lakcím: 1039
Budapest, Barát-patak u.4.) KI/18431-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
február 25-től 2015. augusztus 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése
céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
94/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rossalini Fashion Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rossalini Fashion Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Pázsit út 2. I. 9.) KI/6170-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 3,46 m x 1,4 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
95/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Brezniczky Gáborné egyéni vállalkozó VII. kerület, Hernád u. 56/A. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Brezniczky Gáborné egyéni vállalkozó
(székhely/lakcím: 1071 Budapest, Dembinszky u. 46. I. 19.) KI/18386/2015/VI. számú, cégér
kihelyezésére irányuló kérelmére indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszünteti,
tekintettel arra, hogy a cégér kihelyezéséhez nem kell közterület használati hozzájárulás.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
96/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A BP Entertainment Kft. VII. kerület, Dob u., Akácfa u., Király u., Kazinczy u., Rumbach
S. u. előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BP Entertainment Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 32. II. 12.) KI/19062/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dob u., Akácfa u., Király u., Kazinczy u., Rumbach Sebestyén u. előtti közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy nem adható közterület-használati
hozzájárulás a kérelmezett, szeszesitalt is forgalmazó mozgóbolt közterület-használatához.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
97/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ideál Gift Kft. VII. kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (1074 Budapest, Huszár u. 3.)
KI/4328/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület Huszár u. 3. szám alatti
épület előtti közterület használatához a parkolósávban, 2 m x 3 m, azaz 6 m2 nagyságú vendéglátó
terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV. 30.)
önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés v) pontjában foglaltakra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
98/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Horváth Tibor egyéni vállalkozó VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál u. 23.) KI/5926-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
99/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menta Catering Kft. VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/1562-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. június 30-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
100/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az S-C VILL Kft. VII. kerület, Almássy u. 1. sz. alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/19993/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
április 5-től 2015. június 30-ig, 2 db, 3 m x 5 m, azaz összesen 30 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
101/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kreml Kft. VII. kerület, Király u. 65. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kreml Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 65.) KI/18430-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 1-jétől 2015. május
31-ig, 2 db, 1 m x 1,6 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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102/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gozsdu Gasztronómia Kft. VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/19560/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti közterület használatához,
2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 5 m x 2,7 m, azaz 13,5 m2 és 2,3 m x 1 m, azaz 2,3
m2, összesen 16 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
103/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az MG Kishon Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az MG Kishon Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/19978/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 4-től 2015. október 31-ig, 4,16 m x 1,2 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
104/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az FKN Gastro Hungary Kft. VII. kerület, Dohány u. 12-14. és Madách Imre út 13-14. szám
alatti épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út13-14.) KI/19969/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. március 15-től 2015. december 31-ig 9,37 m x 1,97 m, azaz 19 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint a Budapest VII. kerület, Madách
Imre út 13-14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 18,55 m x 2,5 m, azaz 47 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
105/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Töltike Drink Kft. VII. kerület, Nyár u. 34. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Töltike Drink Kft. (székhely/lakcím: 1031
Budapest, Emőd u. 29. fsz. 4.) KI/20362/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Nyár u. 34. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 20-tól
2015. december 31-ig, 1 m x 1 m, azaz összesen 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
106/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gellei Hajvilág Kft. VII. kerület, Dob u. 11. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gellei Hajvilág Kft. (székhely/lakcím: 1111
Budapest, Bartók Béla út 10-12.) KI/20187/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március
6-tól 2015. május 31-ig, 1,1 m x 1,6 m, azaz 2 m2, valamint 0,8 m x 1,6 m, azaz 2 m2,
mindösszesen 4 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
107/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Magda-Merlo Kft. VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Király u. 59/B.) KI/20360/2015/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig, 8,7 m x 1,3 m, azaz 12 m2 dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
108/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Biodepoenerg Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/5659-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
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Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
március 1-jétől 2015. október 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
109/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az SDCA Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere J. u. 17. III. 7/A.) KI/19558/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig 7,8 m x 1,5 m, azaz 12 m2, valamint 2015.
május 1-jétől 2015. július 31-ig 10 m x 1,5 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
110/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MIÚT3 Kft. VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIÚT3 Kft. (székhely/lakcím: 1118 Budapest,
Ugron Gábor u. 77. I. 2.) KI/20947/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
111/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Repülő Puli Kft. VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/18787/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
112/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Berlin Felett Kft. VII. kerület, Dob u. 16. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/2806/2015/VI. számú módosított kérelméhez kötötten – a
korábban megadott 27/2015. (02.17.) számú határozatában foglalt hozzájárulás egyidejű
visszavonásával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. fsz. 2. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 2015. április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 2 db, 1,37 m x 4,7 m,
azaz összesen 13 m2 nagyságú, 2015. szeptember 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,4 m,
azaz 3 m2 nagyságú, 2015. április 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú
és 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1,2 m x 5,8 m, azaz 7 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá nem járul hozzá a 3,4 m x 4 m, azaz 14 m2
nagyságú terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy az akadályozná a szomszédos üzletbe való
szabad bejutást.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
113/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Elbé Team Kft. VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbé Team Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/5845/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
március 1-jétől 2015. május 31-ig 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
114/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
26 / 37

A Gastrofresh Kft. VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/4499-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. április 1-jétől 2015. október 31-ig 1,2 m x 8 m, azaz 10 m2 nagyságú, 1 m x 2,4 m, azaz 3
m2 nagyságú, 1 m x 1,2 m, azaz 2 m2 nagyságú, valamint 2 db, 1,22 m x 1,8 m, azaz 3 m2,
összesen 6 m2 nagyságú, mindösszesen 21 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra
helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
115/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Red Caffe Kft. VII. kerület, Kertész u. 50. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Red Caffe Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 50.)
KI/20338/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Kertész u. 50. szám alatti
épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a gyalogos forgalom
számára rendelkezésre álló járdafelület az épület Kertész utca felőli járdaszakaszán 2,68 m, a
Király utca felőli járdaszakaszon pedig 1,7 m szélességű, így a kérelemben megjelölt méretekkel
kialakított vendéglátó teraszok elhelyezése esetén nem marad meg a szükséges 1,5 m szabad
járdafelület.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
116/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gustorium Kft. VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gustorium Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Arany J. u. 7. II. 22.) KI/20341/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. október 31-ig 5 m x 1 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
117/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Voltpatyolat Kft. VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/20781/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 2,4 m x 7 m, azaz 17 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a
járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet, valamint a gyalogátkelőhely szabadon hagyásával az akadálymentes
gyalogosközlekedés zavartalanságát biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
118/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pubformance Kft. VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pubformance Kft. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Vár u. 3.) KI/4326/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 és 2,26 m x 2,5 m, azaz 6 m2,
mindösszesen 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
119/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A HQM 13 Kft. VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HQM 13 Kft. (székhely/lakcím: 1111 Budapest,
Karinthy Frigyes út 14. IV. 1.) KI/4331/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. március 1-jétől 2015. december 31-ig 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
2.sz. NAPIRENDI PONT
2015. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1. „Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét képező,
lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére kiírandó 2015. évi növényesítési pályázat
felhívását és mellékleteit.
2. A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy
gondoskodjék a pályázat kiírásáról.”

Ujvári-Kövér Mónika
Előterjesztői hozzászólás hiányában megnyitja a napirend vitáját. Jelzi, hogy Moldován László
Képviselő Úr módosító indítványt terjesztett elő ehhez a napirendi ponthoz kapcsolódóan.
Moldován László
Elmondja, hogy a zöld felület növelése Erzsébetvárosban létfontosságú, ezért úgy próbált
változtatni a százalékokon, hogy kisebb önrésszel is lehessen már pályázni, a pályázat felső
határát pedig 250.000 Ft-ról 300.000 Ft-ra emelte, így a vissza nem térítendő támogatás összege
60-80%-ig terjed. Ennek megfelelően a pályázati felhívás 1. sz. mellékletét is módosította.
dr. Gróza Zsolt
Tájékoztatja a Bizottságot, hogy a módosító indítványban foglaltak nem felelnek meg az
Önkormányzat vonatkozó rendeletének. A lakóközösségeknek, önkormányzati intézményeknek
nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013(05.31.) sz. rendelet 2.§. (4) bekezdése rögzíti
a támogatás mértékét és a felső határát. Eszerint a támogatás mértéke legfeljebb 70% lehet, de
nem haladhatja meg a 250.000 Ft-ot. Tehát a módosító indítvány ellentétes a rendelettel, ha a
Képviselő Úr ezen a határon változtatni szeretne, ahhoz egy rendelet módosítás szükséges.
Moldován László
Elmondja, hogy erről nem tudott, természetesen, ha van egy magasabb szintű jogszabály amivel
ellentétes az indítványa, akkor azt vissza kell vonnia.
Ujvári-Kövér Mónika
További kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra bocsátja a
határozati javaslat szövegét.
120/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények
részére
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét képező,
lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére kiírandó 2015. évi növényesítési
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pályázat felhívását és mellékleteit.
2. A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy
gondoskodjék a pályázat kiírásáról.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről a 2015.
évre vonatkozóan
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szöege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a közterületi növényzet, játszótéri eszközök
és bútorok tervezett fejlesztéséről szóló, 2015. évre vonatkozó tájékoztatót.”
Ujvári-Kövér Mónika
Szóbeli kiegészítés hiányában megnyitja a napirend vitáját.
Megjegyzi, hogy számos panasz érkezik arra vonatkozóan, hogy a planténerbe ültetett növények
elszáradnak, tönkre mennek, így kéri az illetékeseket, hogy figyeljenek jobban oda ezekre a
növényekre. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra bocsátja
a határozati javaslat szövegét.
121/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről a
2015. évre vonatkozóan
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a közterületi növényzet, játszótéri
eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről szóló, 2015. évre vonatkozó tájékoztatót.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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4.sz. NAPIRENDI PONT
Bizottsági szakértői beszámolók
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a melléklet szerinti – a három szakértő által írt –
beszámolókat elfogadja.”
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Kérdés, hozzászólás
hiányában lezárja azt és szavazásra bocsátja a határozati javaslat szövegét.
122/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a melléklet szerinti – a három szakértő által írt –
beszámolókat elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi anyagok megtárgyalása
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés, kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját szavazásra bocsátja az
előterjesztést.
123/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetéséről szóló 2/2015. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
2.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.
(…) önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza
nem térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés hiányában megnyitja a napirend feletti vitát.
Kérdezi, hogy azon túlmenően, hogy utalnak rá, hogy tulajdonosi hozzájárulás szükséges, a
gyakorlatban ez miként valósul meg, mi ennek a formai követelménye.
dr. Gróza Zsolt
Elmondja, hogy nyitott a jelentkezés lehetősége bármikor, bármelyik Társasház részéről. A
szerződő cégnek az Önkormányzat segítséget nyújt abban, hogy felvegye a társasházakkal a
kapcsolatot. Minél többen bekapcsolódnak a programba, annál nagyobb lesz a sikere. Az
Önkormányzat a társasház részére kiállít egy blanketta tulajdonosi hozzájárulást.
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi, hogy előre láthatóan mikor indul be a program.
dr. Gróza Zsolt
Amennyiben a Képviselő testület elfogadja a hozzájárulást, akkor előterjeszthető lesz a következő
PKB-ra.
Németh Gábor
Kérdezi, hogy társasházi közgyűlésre van szüksége a hozzájáruláshoz, vagy elegendő a közös
képviselő hozzájárulása.
dr. Gróza Zsolt
Elmondja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltaktól függ, véleménye szerint
elegendő a közös képviselő hozzájárulása.
Ujvári-Kövér Mónika
További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
124/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a társasházaknak nyújtható visszatérítendő kamatmentes és vissza nem
térítendő általános- és gázvezeték-felújítási támogatásról szóló 40/2013. (VI.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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3.
Az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés hiányában megnyitja a napirend vitáját. Kérdezi, miért most történik az Alapító Okirat
és SzMSz módosítás, amikor az előterjesztésben a 2011. évre történik utalás.
dr. Gróza Zsolt
Elmondja, hogy ez egy technikai jellegű módosítás. A Képviselő Testület február 18-ai ülésén
eldöntötte, hogy a pénzügyi, gazdasági részét beintegrálja a Hivatalba és kiveszi a Rendészeti
Igazgatóságtól, amit leképez az Alapító Okirat.
Ujvári-Kövér Mónika
További kérdés hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
125/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
4.
Az Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság közötti
együttműködés tárgyában hozott 232/2014. (VI.12.) számú képviselő-testületi határozat
módosítása tárgyában való döntés
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdés, hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.
126/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Az Önkormányzat és a Budapesti Rendőrfőkapitányság VII. Kerületi Rendőrkapitányság közötti
együttműködés tárgyában hozott 232/2014. (VI.12.) számú képviselő-testületi határozat
módosítása tárgyában való döntés
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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5.
Madách Imre téri „Borsétány” elnevezésű rendezvény közterület-használatának ügye
Ujvári-Kövér Mónika
Megnyitja a napirend vitáját.
Moldován László
Elmondja, hogy nagyon sok időnek találja az előterjesztésben szereplő 5 évet, megnyugtatóbb
lenne számára, ha első körben 1 évre kapnának engedélyt. Fenntartásai vannak a tekintetben, hogy
teljesen ismeretlenül rögtön ilyen hosszú időre ad az Önkormányzat lehetőséget.
Benedek Zsolt
Elmondja, hogy alapvetően 3 dolgot szeretne elmondani ezzel kapcsolatban. Az egyik az öt éves
időtartam, a másik pedig Jegyző Úrral történt egyeztetést követően véleménye szerint
önkormányzati rendeletbe ütközik ennek a területnek 5 éves időtartamra történő hasznosítása,
illetve amennyiben nem 5 évre szóló hasznosításról van szó, akkor a Városüzemeltetési Bizottság
hatáskörébe tartozó döntés. A másik, amit szeretne elmondani, hogy egy fővárosi rendeletnek ide
vonatkozó passzusa kimondja, hogy a műemléki védettség alá tartozó házak esetében ilyen típusú
engedély nem adható ki, csak a karácsonyi időszakra vonatkozóan, ideiglenesen. Az öt évre öt
hónapra szóló időszakot hosszúnak tartja, átgondolását javasolja és kéri, hogy a tárgyalásra és
elfogadásra javasolásnál vegye figyelembe a Bizottság.
Devosa Gábor
Elmondja, hogy az öt év többször is felmerült az előterjesztés készítése során. Irodavezető
Asszonnyal (Csüllög Szilvia) történő egyeztetések során kifejezetten kérte, hogy szerepeljen egy
fék az Önkormányzat részéről. Ez a határozati javaslatban szerepel, eszerint minden évben újra
kell az engedélyt tárgyalni. A kivitelező cégnek és az érintett Irodának kell egy beszámolót
készíteni és csak abban az esetben adható ki az engedély, ha a Testület ezt megtárgyalta és
kölcsönös megelégedésére szolgál mindenkinek. A határozati javaslatban szereplő kikötés
gyakorlatilag csak egy évre szólóan adja meg az engedélyt, de a lehetőséget fenntartják arra az
esetre, ha jól működik, akkor lehet folytatni.
Benedek Zsolt Képviselő Úr által elmondottakkal két problémája van. Az egyik az, ha a Jegyző
Úr ilyen típusú információ birtokában van, akkor miért engedi Testület elé az anyagot úgy, hogy
szakmai kifogást nem emel ellene.
Azért gondolta az anyagot Testület elé vinni, mert egy öt éves elvi elkötelezettségről van szó, és
amennyiben jól tudja, akkor a Bizottság 2 évnél hosszabb időre szóló engedélyt nem adhat ki.
Elmondja, hogy Hutiray Gyula alpolgármester Úrral is volt vitája a témát érintően, az Ő
véleménye szerint Városüzemeltetési Bizottsági hatáskör. A kérdés az, hogy hogy lehet feloldani
ezt a kettősséget, amikor van egy az öt éves időszakra vonatkozó kérdés, ugyanakkor az
Önkormányzat rendelete nem engedi meg, hogy a Bizottság 2 évnél hosszabb időre adjon ki
engedélyt. Úgy gondolta, hogy abból baj nem lehet, ha egy magasabb döntéshozó fórum, ez
esetben a Testület dönt ebben a kérdésben.
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy szeretne tisztán látni az ügyben a döntési jogosultságot illetően.
Kétségei vannak arra vonatkozóan, hogy egy amúgy is leterhelt körzetben egy öt hónapos
időszakra rendezvényt engedélyezzenek, ugyanis a néhány hetes karácsonyi rendezvény is óriási
felháborodást és panasz áradatot váltott ki a lakosság körében. Azt gondolja, hogy figyelembe kell
venni a lakossági igényeket.
Benedek Zsolt
Felmerült benne az öt hónapos időszakkal kapcsolatban az Örkény kert és a rendezvény
egymáshoz való viszonya is, ugyanis a rendezvény szeptember 30. időponttal zárulna, az Örkény
kert időpontja pedig nyár végére esik.
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Devosa Gábor
Beszél a programról. Elmondja, hogy heti-két heti váltásban történnének a program cserék, ami
magában foglal művészetet, fotó kiállítást. Nem gondolja, hogy a zaj szintet a rendezvény
jelentősen befolyásolná, a karácsonyi rendezvény során sem érkezett egyetlen lakossági bejelentés
sem a Közterület Felügyelethez. A kis színpadon sem lenne hangosítás, bensőséges hangulatban
zajlana az előadás.
A határozati javaslatban szerepel az Örkény kerttel kapcsolatban, hogy előre egyeztetett módon és
időben helyet, illetve a rendezvény zavartalan lebonyolítását biztosítani kell. Elmondja, hogy ez
egy más típusú kulturális program, nem a csoportosan garázdálkodó részegeknek szól.
Moldován László
Elsősorban tisztázni kell, hogy van-e olyan fővárosi rendelet, ami kizárja a rendezvény tartását,
anélkül nem tud a Bizottság dönteni.
Ujvári-Kövér Mónika
A Jegyzői Iroda részéről megjelentek esetleg ki tudják a Bizottságot segíteni.
dr. Román Eszter
Jelzi, hogy fejből ezt nem tudja megmondani.
Ujvári-Kövér Mónika
Kéri, hogy nézzenek utána, mert addig a Bizottság nem tud állást foglalni a kérdésben.
Németh Gábor
Igazat ad Benedek Zsolt Képviselő Úrnak, valóban létezik ilyen fővárosi rendelet, ugyanis a
Városüzemeltetési Bizottság ez alapján vonta vissza a Madách téri út folytatásában lévő büfé
kocsik engedélyét, amik egyébként még most is ott állnak. Erre a rendeletre hivatkozással a
Bizottság megtiltotta az ott tartózkodást. A Madách térrel kapcsolatban elmondja, hogy a
karácsonyi vásár is kiverte e biztosítékot a lakosság körében, naponta három telefonhívást kapott
az ott lakóktól. Azt elképzelni sem tudja, hogy nem érkezett a Közterület Felügyelethez
bejelentés, az internetet is elárasztotta a sok fénykép a szemétről, patkány jelenlétéről. Nyáron,
nyitott ablakok mellett hatványozott a zaj. Egy egy hetes rendezvényt elfogad, de annál hosszabb
idő véleménye szerint alapot teremt a lakók felháborodására.
Csüllög Szilvia
Jelzi, hogy sajnálatosan nincs jelen Főépítész Úr, aki adekvát választ tudna adni a kérdésben.
Elmondja, hogy az Iroda az anyag áttekintése során a határozati javaslatokba egy olyan kikötést
épített bele, hogy az építmények településképi bejelentésének tudomásulvétele igazolásával
érvényes a hozzájárulás. Ez a mondat azért került bele a határozati javaslat szövegébe, mert
időhiány miatt már nem volt mód a társirodákkal való egyeztetésre. A hozzájárulás a Főépítész
Iroda határozatával együtt lesz érvényes.
dr. Kispál Tibor
Elmondja, hogy évek óta zajlik az a folyamat, ami a 2009. évi kormányrendelet változásnak a
következménye. Belső-Erzsébetváros jelenleg kocsma negyedként működik, saját tapasztalat
alapján mondja, hogy rengeteg ordenáré módon viselkedő részeg embert lát maga körül a
területen, azonban jelen pillanatban önkormányzati keretek között ez ellen hatékonyan fellépni
nem tudnak, ahhoz budapesti és parlamenti szintű odafigyelés volna szükséges. Javasolja, hogy
próbáljanak meg olyan megoldásokat alkalmazni, ami ezeket a tevékenységeket mederbe szorítja
kulturális rendezvények engedélyezésével, azonban a sikeressége megjósolhatatlan.
Kismarty Anna
Elmondja, hogy nagyon jó elképzelésnek tartja az elmondottakat ugyanakkor félő, hogy az
őrjöngő fiatalokat kizárni nem lehet. Véleménye szerint az öt hónap mindenképpen nagyon hosszú
idő, lehetséges, hogy már két hét elteltével elözönlenék a területet a részeg fiatalok és nem
valósulna meg az eredeti cél.
dr. Kispál Tibor
Ez nem tudható ugyanakkor, ha nem próbálják meg soha nem is fog kiderülni.
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Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy maga és a többség is úgy érzi, hogy az öt hónap a próbára elég hosszú idő.
Moldován László
Véleménye szerint ettől az elgondolástól azt várni, hogy a romkocsmák majd szépen lassan
bezárnak, illúzió.
Benedek Zsolt
Elmondja, hogy időközben beszélt Főépítész Úrral és az általa elmondottak alapján kiderült, hogy
műemléki védettség alá eső területekkel kapcsolatosan volt érvényben egy szabályozás, amit
január elejével megszüntetett a Főváros. Fenntartja továbbra is, hogy önkormányzati rendelettel
ellentétes volna a hozzájárulás megadása, mindenképp szükséges lenne, hogy a közterület
foglalásról engedély szülessen, de emellett elhangzott sok más elvi aggály is.
Csüllög Szilvia
Elmondja, hogy a Jegyzői Iroda vezetőjével egyeztetett telefonon, és a részükről hosszabb időt
vesz igénybe, és konkrét támpontot igényel az összes ide vonatkozó jogszabály kikeresése.
Ujvári-Kövér Mónika
Véleménye szerint a Jegyzői Irodának fel kellett volna készülnie erre a napirendi pontra is.
Javasolja, hogy tegye félre a kérdést a Bizottság és döntsön külön az összes határozati javaslatról.
Szeretné, ha a Bizottság valamennyi tagja elmondaná ezzel kapcsolatosan a véleményét.
Benedek Zsolt
Véleménye szerint az előterjesztésről kell szavazni egységesen én nem külön-külön a határozati
javaslatokról.
Ujvári-Kövér Mónika
Azt gondolja, ha a későbbiekben kiderül, hogy a döntés bizottsági hatáskörbe tartozik, akkor dönt
róla a soron következő ülésén. Ettől eltérő vélemény hiányában lezárja a napirend vitáját és
tárgyalása és elfogadásra javasolja a Képviselő Testület szóban forgó napirendi pontját.
127/2015.(03.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Madách Imre téri „Borsétány” elnevezésű rendezvény közterület-használatának ügye
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja
Fenti határozatot a Bizottság (0 igen, 0 nem szavazattal, 6 tartózkodással) nem fogadta el.
6. sz. NAPIRENDI PONT
Egyéb
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi, hogy az egyebek napirendi pontban van-e valakinek hozzáfűzni valója.
Moldován László
Jelzi, hogy két dologról szeretne beszélni az egyebek napirendi pont keretében. Egyrészt a
közösségi kertekkel kapcsolatosan szeretne tájékoztatást, elmondja, hogy szívesen részt venne a
létrehozásukban, igényt tart arra, hogy az ezzel kapcsolatos tárgyalásokra meghívást kapjon, és
nem szeretne belefutni olyan korlátokba, mint a növényesítési pályázat esetében az általa
előterjesztett módosító indítvánnyal. Fenntartható Fejlődési Tanácsnokként szeretne minden
növényesítéssel, zöldesítéssel kapcsolatos tárgyalásra meghívást kapni.
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dr. Gróza Zsolt
A közösségi kertekkel kapcsolatban elmondja, hogy a költségvetésbe bekerült 4.000.000 Ft. Arra
most nem tud választ adni, hogy ezt támogatásként nyújtja-e az Önkormányzat, vagy csak
közösségi kertek kialakítására. Rendeletmódosításra lenne szükség az esetben, ha közösségi kertek
kialakítására vonatkozó pályázatot akarnának kiírni. A Kisdiófa utca 4. szám alatt lévő terület
közösségi kertté alakításáról, ha jól emlékszik 2013-ban döntött az Önkormányzat, itt az ERVA
Zrt. van felkérve a testületi határozatban a végrehajtásra.
Moldován László
Jelenleg 2015 áprilisa van.
dr. Gróza Zsolt
A Százház utcai telek hasznosításával kapcsolatosan elmondja, hogy a holnapi testületi ülésen
kerül előterjesztésre.
Moldován László
Szeretné kérni az Iroda részéről az együttműködést.
dr. Gróza Zsolt
Természetesen.
Moldován László
Kérdezi, hogy az erzsébetvárosi játszótereken miért nincs kitéve a nyitvatartási idő. A város
összes játszóterén feltüntetik a kezdő és a záró időpontot, Erzsébetvárosban nem.
dr. Gróza Zsolt
Erre a kérdésre most nem tud felelni, felírja magának. Amennyiben indokolt, célszerű ezeknek a
táblázatoknak a kihelyezése, akkor gondoskodni fognak róla.
Ujvári-Kövér Mónika
További kérdés hiányában zárt ülést rendel el.

Budapest, 2015. március 24.

Ujvári-Kövér Mónika
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. március 31.
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