Ikt.sz.: KI/24123/2015/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének Városüzemeltetési Bizottsága 2015. április 13. napján 15.30kor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak:

Ujvári-Kövér Mónika
bizottság elnöke
Benedek Zsolt
bizottsági tag
Kismarty Anna
bizottsági tag
Moldován László
bizottsági tag
Sólyom Bence
bizottsági tag
Veres Zoltán
bizottsági tag
Nagy Andrea
bizottsági tag
Állandó meghívottak: dr. Gróza Zsolt
irodavezető
Csüllög Szilvia
irodavezető
dr. Mészáros Zoltán
irodavezető
Fehér István
r.alezredes
dr. Somogyi Csaba
igazgató
Szerencse Csaba
koordinátor
Vendégek
Wendl Viktória
városüzemeltetési és közrv. referens
Schábedly Dávid Ferenc
szakértő
Németh Gábor
képviselő
Szombati Enikő
szakértő
Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika
Köszönti a megjelenteket. Megnyitja a Városüzemeltetési Bizottság ülését, megállapítja, hogy a
Bizottság 6 fővel határozatképes. Veres Zoltán ez idáig nem érkezett meg. Elmondja, hogy a
Bizottság ülése nyilvános, ugyanakkor csendre inti a hallgatóságot azzal, hogy mindenki a
megfelelő napirendi pontban felszólalhat. Jelzi, hogy módosító indítvány nem érkezett.
A Bizottság az alábbi határozatot hozza:
129/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
1.)

Városüzemeltetési
Bizottsági
tag
delegálása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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az

Egyeztető

Fórumba

2.)

Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi I. negyedéves
munkájáról, a célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi I.
negyedéves
üzemeltetéséről
Előterjesztő: Dr. Somogyi Csaba igazgató

3.)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a
kerület közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi
vonatkozású
eseményekről
(I.
negyedév)
Előterjesztő: Dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredes kapitányságvezető

4.)

Bizottsági
szakértői
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

beszámolók

5.)

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

kapcsolatos

6.)

2015. évi kapufigyelő rendszer kialakítására
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

7.)

Egyéb

vonatkozó

pályázat

kiírása

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Városüzemeltetési Bizottsági tag delegálása az Egyeztető Fórumba
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII. 17.) sz. Ör. 5. §
(4) bekezdésére tekintettel az Egyeztető Fórumba Nagy Andrea bizottsági tagot delegálja.”
Ujvári-Kövér Mónika
Előterjesztőként elmondja, hogy a holnapi egyeztető fórumra Nagy Andrea bizottsági tagot
delegálta. Megnyitja a napirend vitáját.
Moldován László
Elmondja, hogy Nagy Andrea Képviselő Asszony a 10. számú választó körzetet nyerte meg
képviselőként, így nem látja mennyiben kompetens a Képviselő Asszony a buli negyedet érintő
kérdésekben. Kérdezi, hogy az Elnök Asszony miért Nagy Andrea Képviselő Asszonyt választotta
erre a feladatra.
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy a holnapi egyeztető fórum nem a buli negyedről fog szólni, hanem a teraszokról,
ami viszont a kerület egészét érinti. Azt gondolja, hogy bizottsági elnökként joga van dönteni a
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delegálásról. Hozzá teszi, hogy átgondolta a kérdést, és azt a döntést hozta, hogy Nagy Andrea
Képviselő Asszonyt küldi a holnapi egyeztető fórumra. További hozzászólás hiányában lezárja a
napirend vitáját és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.

130/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Városüzemeltetési Bizottsági tag delegálása az Egyeztető Fórumba
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII. 17.) sz. Ör. 5. §
(4) bekezdésére tekintettel az Egyeztető Fórumba Nagy Andrea bizottsági tagot delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi I. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi I. negyedéves üzemeltetéséről.
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága jelen
határozat mellékletét képező beszámolóját az Igazgatóság 2015. évi I. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről elfogadja.”
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés hiányában megnyitja a napirend vitáját. Elmondja, hogy az előterjesztés szövegéből
kiderül, hogy újabb 23 kamera kerül a közterületen kihelyezésre. Kérdezi, hogy pontosan hova
kerülnek a kamerák, illetve milyen elhatározás alapján kerültek a helyszínek meghatározásra,
továbbá lehet-e a helyszínre javaslatot tenni.
Jelzi továbbá, hogy a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartások miatti
intézkedésekről szeretne konkrétabb képet kapni.
dr. Somogyi Csaba
A kamerarendszerrel kapcsolatosan elmondja, hogy az pályázati pénzből került fejlesztésre.
Másfél évvel ezelőtt 64 helyszínt határoztak meg, amelyekből ki kellett választani azokat a
helyszíneket, ahova most felkerülnek a kamerák. Próbálták a legpanaszosabb helyszíneket
kiválasztani a Kapitányságvezető Úrral egyetértésben, gyakorlatilag a kerület összes tere
kamerával ellátott lesz, így nem lesz egyetlen olyan sötét folt sem ahol ne lehetne látni, hogy mi
történik.
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A második kérdéssel kapcsolatosan elmondja, hogy a lakossági bejelentéseket szem előtt tartva
próbálnak fellépni a közösségi szabályokat megsértő egyénekkel szemben. Elmondja, hogy 3 fő
szabálysértés van, amit rendszeresen figyelemmel kísérnek. Ezek a közterületen történő
alkoholfogyasztás, a közterület szennyezése, illetve a dohányzás szankcionálása. Az elmúlt
negyed évben többszörösen nőtt ezen tevékenységek elleni intézkedések száma.
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy az előterjesztés alapján látható, hogy a térfigyelő kameráknak tulajdonítható,
hogy a sértő tevékenységek elleni intézkedések száma megnőtt. Kérdezi, hogy hogy lehet annak a
319 esetnek a számát csökkenteni, ahol csupán észlelés történt.
dr. Somogyi Csaba
Elmondja, hogy törekszenek a hatékony gyakorlat kialakítására. A jelenlegi rendszer alapján, ha
szabálysértést észlel a térfigyelőn keresztül valamelyik munkatárs, akkor rögtön jelzi a közelben
tartózkodó járőrnek. Minél több gépkocsizó járőr tartózkodik kint, annál nagyobb eséllyel érnek
oda időben a helyszínre.
Ujvári-Kövér Mónika
Kéri, hogy a belső-erzsébetvárosi részt fokozott figyelemmel kísérjék, ugyanis a helyszínen járva
ismét számtalan szabálysértő tevékenységet észlelt.
dr. Somogyi Csaba
Elmondja, hogy az emberei megtesznek mindent, ugyanakkor a Rendészeti Igazgatóságnak is
vannak korlátai.
Ujvári-Kövér Mónika
Reméli, hogy rövid időn belül jogszabályi keretek között sikerül hatékony megoldást találni.
Moldován László
Elmondja, hogy a Bizottság előző ülésén jelezte a problémát, miszerint több játszótér esetében
nincs kiírva nyitva tartásra vonatkozó tájékoztatás. Kérdezi dr. Gróza Zsolt Irodavezető Urat, hogy
történt-e valami intézkedés az ügyben.
dr. Gróza Zsolt
Jelzi, hogy az Irodához tartozik a kérdés, az intézkedés folyamatban van.
Ujvári-Kövér Mónika
További kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra bocsátja a
határozati javaslat szövegét.
131/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi I. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi I. negyedéves üzemeltetéséről.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága jelen
határozat mellékletét képező beszámolóját az Igazgatóság 2015. évi I. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
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A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a kerület
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi vonatkozású eseményekről
(I. negyedév)

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
Rendőrkapitányság jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a kerület közbiztonsági és
bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi vonatkozású eseményekről a 2015. I.
negyedévre vonatkozóan elfogadja.”
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés hiányában megnyitja a napirend vitáját. Elmondja, hogy több helyen utal arra az
előterjesztés, hogy a világörökségi területet érintő vendéglátó helyekkel kapcsolatban szakhatósági
ellenőrzéseket végeznek. Kérdezi, hogy konkrétan az ellenőrzés mire terjed ki továbbá elmondja,
hogy több képviselő is jelezte a helyszíni ellenőrzésen való részvételi szándékát. Ezekről szeretne
tájékoztatást.
Fehér István
Amennyire tudja, ezeket az ellenőrzéseket a Polgármesteri Hivatal kérésére végezték, azonban
többet nem tud elmondani. A célirányos ellenőrzésekkel kapcsolatosan elmondja, hogy általában
havonta egy alkalommal tartanak.
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy írnak arról, hogy a szórakozóhelyeket látogató vendégek ellenőrzését is végzik
annak érdekében, hogy ne zavarják a kerületi lakosok nyugalmát.
Fehér István
Ez járőrözést jelent, amennyiben intézkedési kötelezettség áll fent, akkor intézkednek.
Ujvári-Kövér Mónika
Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra bocsátja a határozati
javaslat szövegét.
132/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a kerület
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi vonatkozású
eseményekről (I. negyedév)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
Rendőrkapitányság jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a kerület közbiztonsági és
bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi vonatkozású eseményekről a 2015. I.
negyedévre vonatkozóan elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Megnyitja a napirend vitáját, kérdés
hiányában szavazásra bocsátja a határozati javaslat szövegét.
133/2015.(04.13.) 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
5.sz. NAPIRENDI PONT
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövegei:
1.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A.) KI/20946/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. május 1-jétől 2015. október
31-ig 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0.5 m távolságra helyezhető
el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”
2.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/18797/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május
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1-től 2015. július 31-ig 6 m x 1,1 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli részén található
növény-tartó szegélye elé helyezhető el, oly módon, hogy a terasz az ott található növényzetet ne
rongálja meg, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell.”
3.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105
Budapest, Mongol u. 5.) KI/22171/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
május 1-jétől 2015. július 31-ig 2 m x 5,16 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli
szélétől 0.5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.”
4.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B. K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230 Gyömrő,
Petőfi u. 24.) KI/22402/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-től 2015.
szeptember 30-ig 3,67 m x 2,42 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0.5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.”
5.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/19084-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. május 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 2 db, 1,64 m x 4 m, azaz 7 m2, mindösszesen 14 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A
vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0.5 m távolságra helyezhető el, továbbá a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”
6.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/21843/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. május 1-től 2015. november 30-ig, 3,75 m x 2,2 m, azaz 9 m2 és 1 m x 2,2 m,
azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0.5 m távolságra helyezhető
el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”
7.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (2233 Ecser, Kálvária u. 51.)
KI/4725-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott 40/2015. (02.17.) számú
7 / 19

határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április 1-jétől 2015. május
31-ig 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezéséhez, valamint a 2015. április 1-jétől 2015. május 31-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
fagylaltpult elhelyezésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja.”
8.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lotipac Kft. (1076 Budapest, Verseny u. 2.)
KI/12086-1/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatához adott, az 50/2015. (02.17.) számú határozatában foglalt
hozzájárulását 2015. március 25. napjával visszavonja.”
9.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096
Budapest, Haller u. 4.) KI/22923/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. május 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 és 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2, összesen 4 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
10.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Superstar Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 4. fsz. 2.) KI/21415/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. március 16-tól 2015. december 31-ig 2 db 1 m x 0,5 m, azaz összesen 2 m2
guruló kirakat elhelyezése céljából úgy, hogy azt a fal síkjától maximálisan 0,5 méter távolságban
kell tartani.”
11.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/351-2/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre tér közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek
közterület-használati díj, valamint közigazgatási bírság tartozása van.”
12.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Aaron 2000 Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Pillangó u. 22.) KI/21576/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) szám alatti épület előtti közterület használatához
nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.”
13.
A.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Rendezvényiroda Kft. (székhely: 2161
Csomád, Kossuth L. u. 79.) kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Madách Imre téren (hrsz:
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34217/7) található önkormányzati tulajdonú közterület használatához 2015. április 30. napjától
2015. június 7. napjáig terjedő időszakra (előtte és utána 2 nap építési-bontási munkálatok),
„BORSÉTÁNY” elnevezésű rendezvény megtartására, valamint az ehhez kapcsolódóan 200 m2
nagyságú területen kereskedelmi célú faház, 36 m2 nagyságú területen kereskedelmi célú pavilon,
16 m2 nagyságú területen színpad, 20 m2 nagyságú területen kiállítási terület, 60 m2 nagyságú
területen a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó vendégtér, valamint 8 m2 nagyságú területen
– nem kereskedelmi vagy reklám célú - információs építmény elhelyezésére hozzájárulását
megadja, azzal a kikötéssel, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a területen
elhelyezni kívánt építmények településképi bejelentésének tudomásul vétele igazolásával együtt
érvényes, a rendezvény területén 22:00 óra és 10:00 óra között kereskedelmi és zajjal járó
tevékenység folytatása nem engedélyezett, illetve a rendezvény szervezője köteles a rendezvény
területén keletkezett hulladék intézményes elszállításáról, valamint a rendezvény területének
folyamatos tisztántartásáról mindenkor gondoskodni, továbbá a rendezvény mellett az elmúlt
években hagyományosan megrendezett programoknak előre egyeztetett módon és időben a helyet,
valamint az érintett programok, rendezvények zavartalan lebonyolítását biztosítania kell.”
B.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Rendezvényiroda Kft. (székhely: 2161
Csomád, Kossuth L. u. 79.) kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Madách Imre téren
található önkormányzati tulajdonú közterület használatához nem járul hozzá.”
14.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/21207/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-től 2015. december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.”
15.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1071
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul 2015.
április 1-től 2015. július 31-ig a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti
közterület használatához 11,5 m x 1,3 m, azaz 15 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz, továbbá 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla, valamint a Wesselényi u.
36. szám alatti épület előtti közterület használatához 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A Wesselényi u. 36. szám alatti
épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok mellé, az Akácfa u. és Wesselényi u.
sarkán lévő járdafelületen kell elhelyezni, továbbá mindkét terasz esetében a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.”
16.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/18787-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől
2015. június 30-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.”
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17.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (székhely/lakcím: 1205 Budapest,
Albert u. 16.) KI/4328-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 0,6 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.”
18.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől 2015. június
30-ig 0,77 m x 8,2 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.”
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés hiányában megnyitja a napirend vitáját.
Moldován László
Elmondja, hogy amennyiben jól tudja a Pilis Feszt Kft. bírság és közterület használati díj
hátralékokat halmozott fel. Megdöbbenti, hogy a cég a tartozásai ellenére újabb közterület
használati engedély után folyamodik.
Csüllög Szilvia
Jelzi, hogy tudnak a tartozásról és jelezték is a cég felé, hogy a kérelmük el lesz utasítva a
tartozások miatt.
Moldován László
A borsétányos előterjesztéssel kapcsolatosan kérdezi, hogy miért szerepel az előterjesztésben két
határozati javaslat, amikor egyértelműen egyetlen képviselő sem támogatta az engedély
megadását.
Csüllög Szilvia
Elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő A. és B. határozati javaslat egy technikai dolog.
Benedek Zsolt
Jelzi, hogy Ő is a Madách téri előterjesztéshez kíván hozzászólni. Elmondja, hogy képviselő
testületi döntés erről az előterjesztésről nem született, ugyanis az előterjesztő két képviselő
visszavonta előterjesztését, ugyanis az előző bizottsági ülésen a Bizottság egyöntetűen sem
tárgyalása, sem elfogadásra nem javasolta az előterjesztést. A különböző internetes fórumokon a
lakók hangot adtak az ellenérzésüknek. A jelenlegi előterjesztés annyiban módosult, hogy
rövidebb idő intervallumra szól a közterület-használati engedély iránti kérelem. Véleménye szerint
a Madách tér alkalmatlan bódék elhelyezésére.
Ujvári-Kövér Mónika
Annyit szeretne hozzáfűzni a Benedek Zsolt Képviselő Úr által elmondottakhoz, hogy a Bizottság
egyhangú véleménye alapján egy amúgy is terhelt körzetben nem szerencsés, ha az Önkormányzat
több hétre, hónapra szóló rendezvényre ad engedélyt. A téli hónapokban a Pilis Feszt Kft. részére
adott engedély balul sült el. Megadja a szót a Belvárosi rendezvényiroda Kft. képviselőjének, azt
követően a lakosságnak.
Kabai Attila
Elmondja, úgy érzi, hogy az egész félrecsúszott mind a sajtóban, mind a lakosság tájékoztatása
ügyében. Szeretné tisztázni, hogy mi lett volna az elképzelés és függetleníteni magát a téli
rendezvénytől. Elmondja, hogy nem kifejezetten boros rendezvényről lenne szó, hanem
különböző iparművészeti és fotó kiállítás is megrendezésre kerülne. Magyarország 27
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borvidékének tudtak volna lehetőséget adni a bemutatkozásra mind a magyar, mind a külföldi
közönség számára népszerűsítve saját szakmájukat. Ehhez kapcsolódóan tervbe volt véve
borcímke fejlődéséről egy kiállítás, borászatról pályázat kiírása, boros hordóból készített szobor
kiállítás. Hozzátenni és nem elvenni szerettek volna a terület jellegéhez. Elmondja, hogy olyan
referenciával rendelkeznek, ami biztosítékot jelent a zavartalan megjelenéshez. Jelzi, hogy
visszavonja a kérelmét.
1.számú lakos
Elmondja, hogy több mint 40 éve lakik a Madách téren. Ami az elmúlt időszakban jelen van a
téren, az a lakók nem tetszésére történik. Fesztiválok, filmesek, vásárok, amik mind piszokkal,
nagy hanggal járnak, ellehetetlenítve a lakók életét. Nagyon köszöni a testület és a képviselők
lojális döntését.
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy amennyiben kérelem érkezik a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodához, akkor azt a
Bizottságnak napirendre kell tűznie. Természetesen a képviselők elmondhatják a véleményüket,
mint ahogy most meg is teszik. Az előterjesztésről szavazni fognak.
2.számú lakos, dr. Pap Sarolta
Elmondja, hogy sarokházban lakik, így van szerencséje több oldalról végighallgatni a
megrendezésre kerülő rendezvényeket. Köszöni Benedek Zsolt Képviselő Úr hozzászólását és a
képviselők lojalitását. Naponta készít felvételt a Madách téren jelen lévő állapotokról, bokáig ér a
szemét, az üvegtörmelékek.
Ujvári-Kövér Mónika
Egyéb hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra bocsátja a határozati
javaslatok szövegét.
134/2015.(04.13.) 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 1-12., illetve a 14-18. határozati javaslatokról egyben, a 13. számú
határozati javaslatról külön szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
135/2015.(04.13.) 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 1-12. terjedő határozati javaslatokat elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
136/2015.(04.13.) 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 13. számú határozati javaslat A. változatát nem fogadja el.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (0 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem
fogadta el.
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137/2015.(04.13.) 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 14-18. terjedő határozati javaslatokat elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
138/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Legelő Kft. VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A.) KI/20946/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. május 1-jétől 2015. október
31-ig 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
139/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Király Capital Kft. VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/18797/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május
1-től 2015. július 31-ig 6 m x 1,1 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli részén található
növény-tartó szegélye elé helyezhető el, oly módon, hogy a terasz az ott található növényzetet ne
rongálja meg, 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
140/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pasta Bella Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105
Budapest, Mongol u. 5.) KI/22171/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. május 1-jétől 2015. július 31-ig 2 m x 5,16 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda
úttest felöli 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
141/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A B. K. Unió Kft. VII. kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B. K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230 Gyömrő,
Petőfi u. 24.) KI/22402/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-től 2015.
szeptember 30-ig 3,67 m x 2,42 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
142/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Profi 17 Tomcsik Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/19084-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. május 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 2 db, 1,64 m x 4 m, azaz 7 m2, mindösszesen 14 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A
vendéglátó terasz a járda úttest felöli 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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143/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MIR Catering Kft. VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/21843/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. május 1-től 2015. november 30-ig, 3,75 m x 2,2 m, azaz 9 m2 és 1 m x 2,2
m, azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
144/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CSIL-LA 1994 Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (2233 Ecser, Kálvária u. 51.)
KI/4725-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott 40/2015. (02.17.) számú
határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április 1-jétől 2015. május
31-ig 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezéséhez, valamint a 2015. április 1-jétől 2015. május 31-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
fagylaltpult elhelyezésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
145/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lotipac Kft. VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lotipac Kft. (1076 Budapest, Verseny u. 2.)
KI/12086-1/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatához adott, az 50/2015. (02.17.) számú határozatában foglalt
hozzájárulását 2015. március 25. napjával visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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146/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tucskateam Kft. VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096
Budapest, Haller u. 4.) KI/22923/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. május 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 és 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2, összesen 4 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
147/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Golden Superstar Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Superstar Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 4. fsz. 2.) KI/21415/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. március 16-tól 2015. december 31-ig 2 db 1 m x 0,5 m, azaz összesen 2 m2
guruló kirakat elhelyezése céljából úgy, hogy azt a fal síkjától maximálisan 0,5 méter távolságban
kell tartani.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
148/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pilis Feszt Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/351-2/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre tér közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek
közterület-használati díj, valamint közigazgatási bírság tartozása van.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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149/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Aaron 2000 Kft. VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Aaron 2000 Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Pillangó u. 22.) KI/21576/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
150/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Belvárosi Rendezvényiroda Kft. VII. kerület, Madách Imre tér területén található
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Rendezvényiroda Kft. (székhely: 2161
Csomád, Kossuth L. u. 79.) kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Madách Imre téren (hrsz:
34217/7) található önkormányzati tulajdonú közterület használatához 2015. április 30. napjától
2015. június 7. napjáig terjedő időszakra (előtte és utána 2 nap építési-bontási munkálatok),
„BORSÉTÁNY” elnevezésű rendezvény megtartására, valamint az ehhez kapcsolódóan 200 m2
nagyságú területen kereskedelmi célú faház, 36 m2 nagyságú területen kereskedelmi célú pavilon,
16 m2 nagyságú területen színpad, 20 m2 nagyságú területen kiállítási terület, 60 m2 nagyságú
területen a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó vendégtér, valamint 8 m2 nagyságú területen
– nem kereskedelmi vagy reklám célú - információs építmény elhelyezésére hozzájárulását
megadja, azzal a kikötéssel, hogy a közterület-használati hozzájárulás kizárólag a területen
elhelyezni kívánt építmények településképi bejelentésének tudomásul vétele igazolásával együtt
érvényes, a rendezvény területén 22:00 óra és 10:00 óra között kereskedelmi és zajjal járó
tevékenység folytatása nem engedélyezett, illetve a rendezvény szervezője köteles a rendezvény
területén keletkezett hulladék intézményes elszállításáról, valamint a rendezvény területének
folyamatos tisztántartásáról mindenkor gondoskodni, továbbá a rendezvény mellett az elmúlt
években hagyományosan megrendezett programoknak előre egyeztetett módon és időben a helyet,
valamint az érintett programok, rendezvények zavartalan lebonyolítását biztosítania kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (0 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem
fogadta el.
151/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A „City Tour Hop on Hop off” Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/21207/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-től 2015. december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
152/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Seres és Társa Kft. VII. kerület, Akácfa u. 30. és Wesselényi u. 36. szám alatti épületek
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1071
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul 2015.
április 1-től 2015. július 31-ig a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti
közterület használatához 11,5 m x 1,3 m, azaz 15 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz, továbbá 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla, valamint a Wesselényi u.
36. szám alatti épület előtti közterület használatához 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A Wesselényi u. 36.
szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok mellé, az Akácfa u. és
Wesselényi u. sarkán lévő járdafelületen kell elhelyezni, továbbá mindkét terasz esetében a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
153/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Repülő Puli Kft. VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/18787-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől
2015. június 30-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
154/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ideál Gift Kft. VII. kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (székhely/lakcím: 1205
Budapest, Albert u. 16.) KI/4328-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 0,6 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
155/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sztradi Kft. VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől 2015. június
30-ig 0,77 m x 8,2 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
6. sz. NAPIRENDI PONT
2015. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a jóváhagyja kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat
felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását, vagy a TVI által esetlegesen
javasolt kiegészítéseknek, módosításoknak a felhíváson, illetve annak mellékletein történő
átvezetését követően az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésben rendelkezésre álló
keret erejéig gondoskodjék a pályázat kiírásáról.”
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés hiányában megnyitja a napirend feletti vitát, hozzászólás hiányában lezárja azt és
szavazásra bocsátja a határozati javaslat szövegét.
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156/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a jóváhagyja kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat
felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását, vagy a TVI által esetlegesen
javasolt kiegészítéseknek, módosításoknak a felhíváson, illetve annak mellékletein történő
átvezetését követően az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésben rendelkezésre
álló keret erejéig gondoskodjék a pályázat kiírásáról.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

7. sz. NAPIRENDI PONT
Egyéb
Ujvári-Kövér Mónika
Hozzászólás hiányában berekeszti az ülést.

Budapest, 2015. április13.

Ujvári-Kövér Mónika
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. április14.
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