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Ikt.sz.: KI/31060/2015/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2015. június 24. napján 8.45
órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Nagy Andrea bizottság tag
Benedek Zsolt bizottsági tag
Kismarty Anna bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag

Állandó meghívottak: dr. Máté Katalin irodavezető
Csüllög Szilvia irodavezető
dr. Mészáros Zoltán irodavezető

Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Farkas Eszter szakértő
Devosa Gábor képviselő
dr. Kovácsa István szakértő
Stummer János képviselő

Jegyzőkönyvvezető: Mayer Szilvia

Nagy Andrea
Köszöntöm a jelenlévőket, képviselő társakat, irodai dolgozókat. A június 24-i háromnegyed
kilences bizottsági ülésünket megnyitom, megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Az
elnök asszony ma nincs jelen a bizottsági ülésen, én helyettesítem. A napirendi pontok: az első a
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései, második a
testületi anyagok megtárgyalása, harmadik pedig az egyebek, és a zárt ülés keretében a testületi
anyagok megtárgyalása. A napirendi pontot elfogadásra javaslom. Aki elfogadja, az kérem, emelje
föl a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

296/2015. (06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A napirendi pontok elfogadása

1.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

2.) Testületi anyagok megtárgyalása

3.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

4.) Testületi anyagok megtárgyalása

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 előterjesztései

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:

„1. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Gozsdu Trattoria Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/27933/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felőli oldal) alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. június 1-jétől 2015. július 31-ig 3 m x 13 m, azaz 39 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

2. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Az NYDFI Kft. VII. kerület, Síp u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az NYDFI Kft. (székhely/lakcím: 1063 Budapest,
Bajnok u. 13.) KI/27469-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Síp u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 1-től 2015.
október 31-ig 0,5 m x 14,3 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a
1,5 m széles szabad járdafelületet.
Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

3. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Az Indiai Étterem Kft. VII. kerület, Dob u. 53. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/18534-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. június 1-
jétől 2015. szeptember 30-ig 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2 és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2 , összesen 11 m2

nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

4. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A B2Gether Kft. VII. kerület, Király u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B2Gether Kft. (székhely/lakcím: 1016 Budapest,
Mészáros u. 26.) KI/29123/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Király u.
1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
fagylaltos pult elhelyezése esetén a gyalogosok részére nem biztosított az 1,5 m széles szabad
járdafelület.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

5. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Bóna Bence Bonifác ev. VII. kerület, Király u. 21. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Bóna Bence Bonifác ev. (székhely/lakcím: 3041
Hort, Vas Gereben u. 11.) KI/29660/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június
15-től 2016. január 15-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú kocsiról történő árusítás céljából, azzal
a kikötéssel, hogy a tevékenységével a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja, valamint a járda
szélétől a 0,5 m biztonsági sávot meg kell tartani.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

6. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Moonrise Kft. VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) szám előtti
közterület használatának ügye
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fszt/3.) KI/24987-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) alatti épület
előtti közterületen elhelyezett vendéglátó terasz 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartásához.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

7. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… 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/12103-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Király u. 17. sz. előtti közterület használatához, tekintettel arra, hogy a
Noir et L’or Kft. a közterületet a korábbi hozzájárulásában foglaltaktól eltérően, dobogó és
körülhatárolás nélkül, azaz jogellenesen használja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

8. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Tuning-Artlife Kft. VII. kerület, Akácfa u. 45. szám épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Tompa u. 17. fsz.) KI/22014-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 215/2015. (05.07.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 5 m x 1 m és 6 m x 1 m, azaz összesen
11 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal
a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

9. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Retrosarok Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Retrosarok Kft. (székhely/lakcím: 1077
Rottenbiller u. 44.) KI/28825/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. július 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 3 m x 4,8 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 3,3 m x 3,3 m, azaz 11 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra
helyezhető el, valamint biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

10. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A BBQ Körúti Vendéglátó Kft. VII. kerület, Akácfa u. 12-14. sz. alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/27748/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

11. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… 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/18430-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. június 15-től 2015. augusztus
31-ig, 2 db, egyenként 1 m x 1,6 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

12. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Nagy Tibor Sándor ev. VII. kerület, Murányi u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Tibor Sándor ev. (adószáma: 60759463-1-41)
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KI/29814/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Murányi u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. július 10-től 2015.
szeptember 30-ig 1,5 m x 1,8 m és 1,5 m x 1 m, azaz mindösszesen 5 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

13. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Az Amoeno Kft. VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/24973-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott 256/2015.
(05.19.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,2 m x 2 m, azaz 3 m2, 1,2 m x 1,3 m, azaz 2 m2, 1,2 m x 8
m, azaz 10 m2, és 1,4 m x 2,5 m, azaz 4 m2, azaz mindösszesen 19 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet szabadon kell hagyni, továbbá biztosítani kell, hogy a
Király u. 43-45. sz. alatti társasház a szeméttároló edényzetét – más erre alkalmas terület
hiányában – a szállítás idejére a kérelmezett közterületen tárolja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

14. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A CVG Kft. VII. kerület, Király u. 13. ’C’ udvar 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/19226-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. ’C’ udvar közterület használatához, 2015. július 1-jétől 2015.
október 31-ig 4,1 m x 5,4 m, azaz 23 m2, valamint 3,1 m x 4,5 m, azaz 14 m2 és 1,2 m x 5,7 m, azaz
7 m2, összesen 21 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

15. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Control Gastro Kft. VII. kerület, közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Control Gastro Kft. (székhely/lakcím: 1021
Budapest, Attila út 133. I. em. 6/B.) KI/30335/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, közterület használatához (kivéve a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek) 2015. június 20-tól 2015. október 20-ig, 0,9 m x 1,9 m, azaz 2 m2

nagyságú guruló kocsiról történő mozgóárusítás, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás során
mindenkor biztosítani kell gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

16. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Pasta Bella Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105 Budapest,
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Mongol u. 5.) KI/22171-1/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott 140/2015. (04.13.)
számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti
közterület használatához, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából adott hozzájárulását, a használati időtartama tekintetében 2015. május 1-től 2015.
szeptember 30-ig, a közterület mérete tekintetében 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

17. számú előterjesztés - határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Serléhűtő Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/24814-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. sz. (Madách sétány felőli oldal) előtti közterület
használatához, tekintettel arra, hogy a Serléhűtő Kft. a közterületet a korábbi hozzájárulásában,
valamint a jelen kérelmében foglaltaktól eltérően, nagyobb területen, azaz jogellenesen használja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

18. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… 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 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/12338-6/2015/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület használatához,
tekintettel arra, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. a vendéglátó teraszt nem a vonatkozó jogszabályi
követelményeknek megfelelően, azaz nem az előírt 1,5 m szabad járdaszélesség meghagyásával
alakította ki.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

19. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Kis Akácfa Söröző Kft. VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/3388-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
június 01-jétől 2015. augusztus 31-ig, 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

20. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Legjobbkocsma.hu Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legjobbkocsma.hu Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51.) KI/3351-4/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 01-jétől
2015. augusztus 31-ig 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
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vendéglátó terasz, valamint 5 m x 1,4 m, azaz 7 m2 nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

21. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… 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/18798-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
július 1-jétől 2015. október 31-ig 2,2 m x 4,4 m, azaz 10 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 3 m x 3 m, azaz 9 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra
helyezhető el, valamint biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal”

Nagy Andrea
Az első napirend a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. A napirendi pont vitáját megnyitom, kérdezem az Irodavezető asszonyt, hogy
kíván-e kiegészíteni?

Csüllög Szilvia
Köszönöm, nem kívánok kiegészíteni.

Nagy Andrea
Hozzászólás esetleg? Jó, a napirend vitáját lezárom. Szavazásra tenném fel, a kérdés, hogy
elfogadják-e, hogy egyszerre szavazzunk a határozati javaslatokról. Elfogadják-e? Igen,
köszönöm, Képviselő úr? Nem? Ki az, aki nem? Ki az, aki tartózkodik? Köszönöm szépen, akkor
egy tartózkodással elfogadásra került. És akkor felteszem szavazásra, hogy elfogadják-e 1-től 21-
ig a határozati javaslatokat a teraszengedélyekkel kapcsolatosan? Aki elfogadja, az kérem, emelje
föl a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

Elfogadott határozati javaslatok szövegei:

297/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi Indítvány

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-24. határozati javaslatokról egyben szavaz.

Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

298/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi Indítvány
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-24. terjedő határozati javaslatok szövegét elfogadja.

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

299/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gozsdu Trattoria Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/27933/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felőli oldal) alatti épület
előtti közterület használatához, 2015. június 1-jétől 2015. július 31-ig 3 m x 13 m, azaz 39 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.

300/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az NYDFI Kft. VII. kerület, Síp u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az NYDFI Kft. (székhely/lakcím: 1063 Budapest,
Bajnok u. 13.) KI/27469-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Síp u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 1-től 2015.
október 31-ig 0,5 m x 14,3 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a
1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

301/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Indiai Étterem Kft. VII. kerület, Dob u. 53. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/18534-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. június 1-
jétől 2015. szeptember 30-ig 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2 és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2 , összesen 11
m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal

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

302/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A B2Gether Kft. VII. kerület, Király u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B2Gether Kft. (székhely/lakcím: 1016 Budapest,
Mészáros u. 26.) KI/29123/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Király u.
1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
fagylaltos pult elhelyezése esetén a gyalogosok részére nem biztosított az 1,5 m széles szabad
járdafelület.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

303/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Bóna Bence Bonifác ev. VII. kerület, Király u. 21. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Bóna Bence Bonifác ev. (székhely/lakcím: 3041
Hort, Vas Gereben u. 11.) KI/29660/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június
15-től 2016. január 15-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú kocsiról történő árusítás céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a tevékenységével a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja, valamint a járda
szélétől a 0,5 m biztonsági sávot meg kell tartani.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

304/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Moonrise Kft. VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) szám előtti
közterület használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fszt/3.) KI/24987-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) alatti épület
előtti közterületen elhelyezett vendéglátó terasz 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartásához.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

305/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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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/12103-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére nem járul
hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 17. sz. előtti közterület használatához, tekintettel arra,
hogy a Noir et L’or Kft. a közterületet a korábbi hozzájárulásában foglaltaktól eltérően, dobogó és
körülhatárolás nélkül, azaz jogellenesen használja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

306/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tuning-Artlife Kft. VII. kerület, Akácfa u. 45. szám épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Tompa u. 17. fsz.) KI/22014-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 215/2015. (05.07.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 5 m x 1 m és 6 m x 1 m, azaz összesen
11 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal
a kikötéssel, hogy 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.

307/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Retrosarok Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Retrosarok Kft. (székhely/lakcím: 1077
Rottenbiller u. 44.) KI/28825/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. július 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 3 m x 4,8 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 3,3 m x 3,3 m, azaz 11 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra
helyezhető el, valamint biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

308/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A BBQ Körúti Vendéglátó Kft. VII. kerület, Akácfa u. 12-14. sz. alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/27748/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy 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.

309/2015.(06.24.) 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/18430-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. június 15-től 2015. augusztus
31-ig, 2 db, egyenként 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.

310/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Nagy Tibor Sándor ev. VII. kerület, Murányi u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Tibor Sándor ev. (adószáma: 60759463-1-
41) KI/29814/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Murányi u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. július 10-től 2015.
szeptember 30-ig 1,5 m x 1,8 m és 1,5 m x 1 m, azaz mindösszesen 5 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

311/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Amoeno Kft. VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
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Csaba u. 9.) KI/24973-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott 256/2015.
(05.19.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. július 1-jétől
2015. szeptember 30-ig 1,2 m x 2 m, azaz 3 m2, 1,2 m x 1,3 m, azaz 2 m2, 1,2 m x 8 m, azaz 10
m2, és 1,4 m x 2,5 m, azaz 4 m2, azaz mindösszesen 19 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a
járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles
szabad járdafelületet szabadon kell hagyni, továbbá biztosítani kell, hogy a Király u. 43-45. sz.
alatti társasház a szeméttároló edényzetét – más erre alkalmas terület hiányában – a szállítás
idejére a kérelmezett közterületen tárolja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

312/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CVG Kft. VII. kerület, Király u. 13. ’C’ udvar 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/19226-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. ’C’ udvar közterület használatához, 2015. július 1-jétől 2015.
október 31-ig 4,1 m x 5,4 m, azaz 23 m2, valamint 3,1 m x 4,5 m, azaz 14 m2 és 1,2 m x 5,7 m,
azaz 7 m2, összesen 21 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.

313/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Control Gastro Kft. VII. kerület, közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Control Gastro Kft. (székhely/lakcím: 1021
Budapest, Attila út 133. I. em. 6/B.) KI/30335/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, közterület használatához (kivéve a Fővárosi Önkormányzat
tulajdonát képező közterületek) 2015. június 20-tól 2015. október 20-ig, 0,9 m x 1,9 m, azaz 2 m2

nagyságú guruló kocsiról történő mozgóárusítás, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás során
mindenkor biztosítani kell gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad
járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

314/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pasta Bella Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105
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Budapest, Mongol u. 5.) KI/22171-1/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott 140/2015.
(04.13.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület
előtti közterület használatához, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából adott hozzájárulását, a használati időtartama tekintetében 2015. május 1-től 2015.
szeptember 30-ig, a közterület mérete tekintetében 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

315/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Serléhűtő Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/24814-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére nem járul hozzá
a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. sz. (Madách sétány felőli oldal) előtti közterület
használatához, tekintettel arra, hogy a Serléhűtő Kft. a közterületet a korábbi hozzájárulásában,
valamint a jelen kérelmében foglaltaktól eltérően, nagyobb területen, azaz jogellenesen használja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

316/2015.(06.24.) 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 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/12338-6/2015/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület használatához,
tekintettel arra, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. a vendéglátó teraszt nem a vonatkozó jogszabályi
követelményeknek megfelelően, azaz nem az előírt 1,5 m szabad járdaszélesség meghagyásával
alakította ki.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

317/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kis Akácfa Söröző Kft. VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/3388-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. június 01-jétől 2015. augusztus 31-ig, 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 dobogón
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kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

318/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Legjobbkocsma.hu Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legjobbkocsma.hu Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51.) KI/3351-4/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 01-
jétől 2015. augusztus 31-ig 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 5 m x 1,4 m, azaz 7 m2 nagyságú reklámfelirattal ellátott
napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

319/2015.(06.24.) 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/18798-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
július 1-jétől 2015. október 31-ig 2,2 m x 4,4 m, azaz 10 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 3 m x 3 m, azaz 9 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra
helyezhető el, valamint biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

2.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.) rendeletének módosításáról
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Nagy Andrea
Következő napirend a testületi anyagok megtárgyalása. Az első javasolt napirendi pont az
Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének rendelete, önkormányzati rendelet Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015-ös
rendeletének módosítása. A napirendi pont vitáját megnyitom. Az előterjesztő Vattamány
polgármester úr nincs itt, de kíván-e valaki kiegészíteni, hozzászólni? Nincs, akkor a napirendi
pont vitáját lezárom. A napirendi pontot elfogadásra és tárgyalásra javaslom, aki elfogadja, az
kérem, emelje föl a kezét. Aki tartózkodik? Aki nem? Egy tartózkodással elfogadásra került.

320/2015.(06.24.) 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.) rendeletének módosításáról

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 az Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nagy Andrea
Kettes napirendi pont Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete az Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás
rendjéről, a várakozási hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 59/2013.
önkormányzati rendelet módosítása. Vitáját megnyitom. Az előterjesztő Hutiray alpolgármester úr
nincs itt, kíván-e valaki kiegészíteni? Napirendi pont vitáját lezárom. Elfogadásra és tárgyalásra
javaslom a napirendi pontot, aki elfogadja, kérem, emelje föl a kezét. Aki tartózkodik, nem?
Egyhangú, köszönöm szépen.

321/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (….)
önkormányzati rendelete az Erzsébetváros közterületein a járművel várakozás rendjéről, a várakozási
hozzájárulásokról és kiadásának eljárási szabályairól szóló 59/2013. (XI.4.) önkormányzati rendelet
módosításáról

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

6.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.
(…) önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek
nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Nagy Andrea
Következő a hatos napirendi pont VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-
testületének önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek
nyújtandó növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) önkormányzati rendeletének
módosításáról. A napirend vitáját megnyitom. Előterjesztő Moldován László úr, kívánja
kiegészíteni a tervezetet?

Moldován László
Nem, köszönöm, teljesen egyértelmű.

Nagy Andrea
Jó, köszönöm, a napirendet lezárom. A napirendet elfogadásra és tárgyalásra javaslom, aki
elfogadja, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

322/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015. (…)
önkormányzati rendelete a lakóközösségeknek és az önkormányzati intézményeknek nyújtandó
növényesítési támogatásról szóló 28/2013. (V.31.) 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.

7.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.
(…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013.(IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról

Nagy Andrea
Hetes: Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról. A napirend vitáját megnyitom. Előterjesztő Dr. Kispál Tibor, nincs jelen.
Van-e esetleg kiegészítenivalója valakinek? Nincs, köszönöm, akkor a napirend vitáját lezárom.
Elfogadásra és tárgyalásra javaslom a napirendi pontot. Aki elfogadja, kérem, emelje föl a kezét.
Köszönöm szépen, egyhangú.
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323/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.
(…) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013.(IV.30.) 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.

11.

Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések

Nagy Andrea
Következő a tizenegyes az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések.
Tárgyalásra és elfogadásra javaslom. Illetve kiegészítenivalója van-e valakinek ezzel kapcsolatba?
Hozzászólása? Köszönöm, akkor lezárom. Tárgyalásra és elfogadásra javaslom, aki elfogadja,
kérem, emelje föl a kezét. Köszönöm, ki az aki, nem? Ki az, aki tartózkodik? Köszönöm, egy
tartózkodással elfogadásra került.

324/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Az Erzsébet Terv Fejlesztési Programmal kapcsolatos döntések

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

14.

Az Asbóth u. 20. szám alatt található helyiségcsoportnak az Örkény Színház rendelkezésére
bocsátása

Nagy Andrea
Következő a tizennégyes testületi ülés napirendi pontja az Asbóth u. 20. szám alatt található
helyiségcsoportnak az Örkény Színház rendelkezésére bocsátása. Van-e esetleg hozzászólás,
kiegészítés? Nincs, köszönöm, akkor a napirendet lezárom. Elfogadásra és tárgyalásra javaslom,
aki elfogadja, kérem, emelje föl a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

325/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
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Az Asbóth u. 20. szám alatt található helyiségcsoportnak az Örkény Színház rendelkezésére
bocsátása
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.

18.

Az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának módosítása

Nagy Andrea
Tizennyolcas az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának módosítása. A
napirendi pont vitáját megnyitom, van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Lezárom. Elfogadásra és
tárgyalásra javaslom, aki elfogadja, kérem, emelje föl a kezét. Köszönöm szépen, ez is egyhangú.

326/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának 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.

20.

A Budapest VII. kerület, Madách Imre téren tartani kívánt „ÖRKÉNY KERT” elnevezésű kulturális
nonprofit rendezvény

Nagy Andrea
Következő a húszas Budapest VII. kerület, Madách Imre téren tartani kívánt „ÖRKÉNY KERT”
elnevezésű kulturális nonprofit rendezvénynek a tárgyalása. Van esetleg kiegészítenivalója
valakinek? Hozzászólás? Köszönöm szépen, lezárom. Tárgyalásra és elfogadásra javaslom, aki
egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

327/2015.(06.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

A Budapest VII. kerület, Madách Imre téren tartani kívánt „ÖRKÉNY KERT” elnevezésű kulturális
nonprofit rendezvény

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.

3.sz. NAPIRENDI PONT
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Egyebek

Nagy Andrea
Akkor köszönöm szépen a rendes ülésünket… Ja, bocsánat, elnézést, az egyebekhez esetleg van
esetleg valakinek hozzászólása, kérdése? Nincs, akkor köszönöm szépen, és akkor zárt ülés
következik.

Budapest, 2015. június 24.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Mayer Szilvia
Budapest, 2015. június 29.


