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Ikt.sz.: KI/42971/2015/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. november 26. napján
08.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Moldován László bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Nagy Andrea bizottsági tag

Állandó meghívottak: dr. Mészáros Zoltán irodavezető
dr. Kiss Szabolcs kapitányságvezető
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Fey Dorottya irodavezető-helyettes
Balogh István irodavezető-helyettes
Wendl Viktória városüzemeltetési és közrendv. ref.
Farkas Eszter szakértő
dr. Kispál Tibor képviselő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Akkor szép jó reggelt kívánok, elkezdenénk az ülésünket. Megállapítom, hogy 4 képviselővel
határozatképesek vagyunk. Ujvári-Kövér Mónika és Kismarty Anna távolléte igazolt, Benedek
Képviselő Urat akkor várjuk. Köszöntöm dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredest a VII. kerületi
kapitányság vezetőjét, a Hatósági Iroda képviselőit, illetve a Jegyzői Iroda
képviselőit,Vagyongazdálkodási Iroda képviselőit bocsánat, elnézést. A napirendi pontok a
következők, ugye első a VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója, második az október havi
bizottsági szakértői beszámolók, harmadik a VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának
Képviselő-testület Városüzemeltetési Bizottságának Ügyrendje, negyedik a tájékoztató a VII.
kerület területén végzett nyári és őszi nagytakarításról, ugye ez tájékoztató jellegű, ötös a Hatósági
és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései, és az Egyebek. A
napirendi pontokat elfogadják, aki igen, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.
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A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

508/2015. (11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a

kerület közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi

vonatkozású eseményekről (III. negyedév)

Előterjesztő: Dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredes kapitányságvezető

2.) Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

3.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete

Városüzemeltetési Bizottságának ügyrendje

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

4.) Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári és őszi nagytakarításról

Előterjesztő: Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella Vagyongazdálkodási iroda - mb.

irodavezető

5.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

6.) Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta

1.sz. NAPIRENDI PONT
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a kerület

közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi vonatkozású eseményekről
(III. 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. III.
negyedévre vonatkozóan elfogadja.”
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Nagy Andrea:
Első napirendi pont ugye a VII. kerületi kapitányság beszámolója. Kérdezem dr. Kiss Szabolcs
rendőrkapitányt, kíván-e hozzászólni az előterjesztéséhez.
dr. Kiss Szabolcs:
Köszönöm szépen. Konkrétan az előterjesztésbe foglaltakhoz nem, kettő kiegészítést, illetve egy
tájékoztatást és egy kiegészítést és egy kérést és egy figyelemfelhívást szeretnék megfogalmazni.
A tájékoztatás része az annyi lenne a dolognak, hogy most kimunkálás alatt van egy kerületi
áldozat segítő program, amibe bár eddig is ugye informális együttműködés volt az összes hatóság
között, a Rendészeti Igazgatóság, az Önkormányzat, Katasztrófavédelem, Kormányhivatal,
Rendőrség között. Most lesz egy ilyen formális ügyrend, vagy formális ügymenet szerint működő
áldozatsegítő információs rendszer, amennyiben ez föláll, a kezdeményezés megtörtént, az alakuló
ülés december elején meglesz, akkor erről majd egy részletesebb tájékoztatást fogok adni, mert ezt
a lakosoknak is tudnia kell. Ez az első. A második rész pedig egy kérés lenne, főleg a képviselők
felé, illetve nyilván a Hivatal dolgozói felé is, hiszen ők is kapcsolatba kerülnek nap, mint nap
közvetlenül a lakossággal. A televízióban többször lehetett látni, illetve a médiában, az
elektronikus médiában, nyomtatott médiában olvasható volt, hogy több olyan cég működik
Budapesten, akik a média szerint az idősek lehúzására specializálódtak ilyen-olyan
termékbemutatónak álcázott személyes marketing megbeszélés, meg egészségügyi mérés, meg
orvosi vizsgálat, meg stb. A rossz hírem az, hogy a zászlóshajó székhelye az a VII. kerületben
található, Thököly 18. illetve Erzsébet krt. 5. A módszer az az, hogy telefonon azt, hogy hogyan
kapják meg a… nem csak kerületi lakosokat hívnak egyébként fel, hanem Budapest szerte
mindenkit, tehát legutoljára egy XII. kerületi bácsi volt nála. Az, hogy ezeket a számokat, hogy
kapják meg, van ennek sajnos legális formája, hogy ilyen-olyan adatbázisba bizonyos
ellenszolgáltatásért hozzájussanak, tehát ezt a részét én nem tudom vizsgálni. Behívják őket
különféle indokokkal, hogy az Egészségügyi Minisztérium, ami egyébként már nincs is, meg nem
tudom mióta nincs, ilyen-olyan vizsgálatot rendelt el, és akkor megállapítja az orvos és ez teljesen
díjmentes, meg teljesen ingyenes. A legutolsó néni az 12.000.000 forintot hagyott ott, és 20
alkalommal sikerült őt különféle biorezonanciás, meg mit tudom én milyen matracoknak a
megvételére rábírni. Az egy dolog, hogy szabadáras Magyarországon bármi tehát, ha valaki azzal
ügyeskedik, hogy 40.000-ért vesz meg valamit és 300.000-ért eladja, az még nem bűncselekmény.
Az már viszont az lehet, hogy valakit tévedésbe ejtenek azzal, hogy ott egy orvosi vizsgálatot
szimulálva ilyen-olyan nem létező… én tegnap kimentem hozzájuk csak úgy érdeklődésképpen,
nagyon meg is kavartam az álló vizet, ilyen-olyan nem létező cégek által kiadott tanúsítványokkal
van tele a fal, tehát maximálisan alkalmas minden apró kis momentum arra, hogy az időseket
megtévessze. Egy öregembernek teljesen mindegy, hogy azt mondja, hogy gyógyászati terméket
árul, vagy egészségmegőrzésről van szó, az ő fejében összemosódik ez a két fogalom, és
borzasztóan bíznak a fehérköpenyesben, az orvosban meg mindenkiben. Én nem szeretném azt,
hogy aki a temetésére eltett utolsó 400.000 forintját elveszti ilyen módon, mert mit tudom én
milyen infrakabint eladnak neki itt, a VII. kerületben öngyilkos legyen, mondjuk leugorjon a
harmadikról, vagy kiugorjon a villamos elé, tehát én ezt el akarom kerülni. A cég gyakorlatilag
nagyon profin működik, a papírozás része az teljesen rendben van tehát, ahogy a terméket eladja,
ahogy le van papírozva az első pillanatban lemondatja a 14 napos elállási jogról a sértetteket.
Valóban, ha nem olvassa el és kipipálja, azzal én nem tudok mit kezdeni. Fogok készíteni egy
korrekt felhívást is anélkül, hogy bármiféle ilyen üzletrontásba, meg hitelrontásba beleszaladnék.
Van egyébként konkrét nyomozásom nem egy sértettel, nem kettővel, nem öttel. Azt kérem
viszont Önöktől, hogyha kapcsolatba kerülnek… ezek ilyen jellemzően 60-65 év feletti sértettek.
Egyesével behívják őket, ugye azt, hogy egy idős embernek azt mondjuk, hogy valami ingyenes,
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meg díjmentes, és orvos, akkor arra azonnal ráharap. Na most ennek köze nincs az orvosláshoz,
meg semmihez nincsen semmiféle köze, ez egy termék bemutató, amit ők személyes
konzultációnak hívnak, több százezer forintos öltönybe öltöztetett magas fiatalemberekkel, hát
imádják őket az öregek, nagyon jó beszélőkéjük van, erre építenek, hogy minden egyes apró kis
momentummal, hogy ez a tévedésbe ejtés felé menjen. Én azt kérem Önöktől, hogy erre hívják fel
az idős emberek figyelmét, hogy minden esetben először telefonos kapcsolatfelvétel van, és
behívják őket, hogy ennek ne dőljenek be, nem menjenek el. Azt képzeljék el, hogy hitelfelvételi
központjuk működik a Cofidissel a helyszínen, tehát akinél nincs pénz, azzal fölvetetik a hitelt és
aláíratják vele. Tehát ilyen szinten megy, és az a része sem bűncselekmény a dolognak mert, ha az
ember aláírja magától, őt semmivel nem fenyegetik, nem veszik meg semmivel, egész egyszerűen
kihasználják azt ugye, hogy ezek az öreg emberek jobban meggondolják azt, hogy vegyenek két
kiló kenyeret, mint azt, hogy 300.000 forintért egy állapotjavító matracot megvásároljanak. Ők
pontosan tudják. Erre hívják föl én azt kérem mindenkinek a figyelmét, ha tudják, hogy se
vizsgálatra, se termék bemutatóra nem kell elmenni, mert ebből nem fognak jól kijönni. A
büntetőjogi részét majd én rendezem, csak valamilyen szinten ezt az ügyfél áradatot, tegnap míg
én ott voltam fél óra alatt jött nyolc ember, tehát nyolc idős ember, akinek csak, ha a felét
bepalizták, akkor aznapra, fél óra alatt 2.000.000 forint. Nem akartam ilyen hosszúra húzni, de ezt
a folyamatot mindenképpen meg kel akasztani, Önöknek az ügyfél oldalról, nekem a büntető
oldalról, egyéb kérdésekre pedig szívesen válaszolok, köszönöm.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Győrvári Attila is befutott, köszönjük.
Szerencse Csaba:
Mészáros Zoltán a Jegyzői Irodáról.
Nagy Andrea:
Mészáros Zoltán. Bocsánat. A napirend vitáját megnyitom, köszönöm szépen. Elnézést ma reggel
korán van, nem vagyok tisztában a nevekkel, nem tiszteletlenségből, hanem ugye nem napi
szinten találkozunk Önökkel. Jó, köszönöm, akkor a napirend vitáját megnyitom. Képviselő Úr
parancsoljon.
Moldován László:
Arról szeretnék beszélni, ami itt mindig probléma, olvasom a beszámolóban, hogy a hatóságok
demonstratív módon való fellépése elriasztja a garázda jellegű, erőszakos, köznyugalmat
megzavaró személyeket az ellenőrzött helyeken való jogsértések elkövetésétől. Tudjuk, hogy a
buli negyedben ez sajnos nincs így, hosszú, megoldatlan, nem is tudom egyáltalán megoldható-e a
probléma halmaz. Én nyilván látom, hogy a rendőrség is sok mindent megtesz, hogy ott normális
állapotok legyenek a buli negyedben, de sajnos májustól októberig nem nagyon vannak éjszakák,
miután pont ez a probléma, hogy nem nagyon látom, hogy demonstratívan lépnének fel a
hatóságok és ez elriasztaná, de nem is lehet igazán, ha minden utcában lenne egy járőr, és akkor
talán lehetne valamit elérni. Viszont ebből azt vettem ki, hogy még fokozottabb, még nagyobb
erőkkel szándékozik majd a rendőrség ott jelen lenni, de gondolom nem most novembertől
áprilisig, hanem majd a következő szezonban. Erre kérdeznék rá, hogy ez rendőrségi finanszírozás
lesz, vagy ez csak egy terv, vagy ezt az Önkormányzat…neki kéne beleszállnia, egyáltalán, hogy
látja ezt a helyzetet, mert én azt látom, hogy megoldhatatlan ez a buli negyed probléma. Tehát
mondjuk hajnali kettőkor részeg hordák ne rohangáljanak az utcában üvöltve, gépkocsikon
ugrándozva és hasonló, és akkor még a közegészségügyi problémákról nem is beszéltem.
dr. Kiss Szabolcs:
Az kimutatható és egyébként BRFK terv készült rá, tehát a Budapesti Rendőr-főkapitányság a
Mosonyi utca Közrendvédelmi Főosztálya által készített terv van rá, hogy az Önkormányzat által
finanszírozott létszámon felül, akikkel mi a közterület-felügyelettel ott voltunk, csütörtök, péntek,
szombat 40 fő körüli létszámban itt tartózkodtak a rendőrök, nem csak a VII. kerületben, hanem
az V. VI. VII. mert pontosan az, amit mondok, hogy itt ilyen turné van a 3 kerület között,
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Nagymező, Király utca, tehát Instant, Király utca, Kazinczy utca, Gozsdu udvar, és akkor ez így
megy. Időnként az emberek kimennek a deák térre, meg kimennek a Fröccs teraszra. Ennek
megvolt az eredménye, mert ebben az időben a garázda jellegű cselekmények valóban
visszaszorultak, ezt bizton állíthatom. Nyilván az se kétséges egyébként, ha 40 rendőrből 15 jut a
VII. kerületre abban az időszakban, akkor e között a több ezer ember között nem biztos, hogy
annyira feltűnik, hogy ott van. Én viszont a statisztikákon láttam azt, hogy az erőszakos jellegű
cselekmények nagyon erősen visszaestek akkor. Viszont elindultunk egy másik irányba is abba,
hogy akkor álljunk neki a szórakozó helyeknek. Azoknak a renitens szórakozó helyeknek, ahol
kimutathatóan nagyon sok balhé van. Az első ilyen volt a Roham Bár. Az javaslatomra be is lett
zárva, tudomásom szerint árulják, tehát azóta nincs. Van a (érthetetlen szövegrész) sarkon, aki
szintén egy renitens, tehát ő is megvan, de a Roham Bárral kapcsolatos probléma ilyen szinten ki
lett lőve. A következő ilyen nagy problémám volt, ahol folyamatos utcai rendbontás volt,
állkapocs törés, orrcsont törés a Kakas Plusz, meg az Ördögkatlan. Mind a háromra megtettük a
javaslatot, tudomásom szerint le is lett korlátozva első fokon, jól tudom, ugye? Aminek nincs
sajnos halasztó hatálya, mert a legújabb eljárási rend szerint nem a kormányhivatal jár el
másodfokon, hanem a bíróság fog eljárni. Tehát mi megettük a magunk részéről, de nem úgy,
hogy a Kiss Szabolcs azt mondta, hogy ez balhés hely, hanem tételesen kigyűjtöttem január 1-étől,
hogy milyen bűncselekmény, melyik helyhez kötődően, hol történt. A Kakas borzasztó
szerencsétlen, mert ott a buszmegálló, nagyon sokáig nyitva van, ott azért jól érzik magukat még
hajnali 5-kor is az emberek, és azért elég gyakran neki álltak a munkába igyekvőknek és ez
viszont valóban meglátszott a közterületi bűncselekmények számán. Megkapták a határozatot és
azonnal be is jelentkeztek hozzám a Kakas, a Kakas Plusz, meg mindenki onnan a Madách tér
környékéről, az is, akinek még volt félni valója, és azt képzeljék el, hogy annak ellenére, hogy
nincs halasztó hatálya, tehát még nyitva lehet a bíróság döntéséig, egyetlen egy közterületi
balhéról tudok augusztus óta, amióta le lett korlátozva, ami tegnap előtt történt a Kakas előtt.
Tehát én azt gondolom, hogyha ők oda akarnak figyelni, és ez nem megijesztési jelleggel megy,
mert nekem kimutathatóan tételes listám van arról, hogy a 112-re befutott küldések alapján hol
mennyi balhé van, úgyhogy amellett, hogy a létszámot fönn kell tartani, amellett valóban föl kell
vállalnunk azt, hogyha én dokumentáltan ki tudom mutatni, hogy melyik helyhez melyik balhé
kötődik, akkor én javaslatot is fogok tenni a bezárására és minden egyes esetben az Önkormányzat
ennek a javaslatnak helyt adott. Az sajnos egy szerencsétlen helyzet, hogy itt a jogerősítési
kérdések azok másodfokon hogy alakulnak. Most a téli meg a hideg időszak azt mutatja, hogy
egyébként a Gozsdu udvarba szorulnak be az emberek, ugye a Gozsduban van talán a legtöbb zárt
hely, úgyhogy most annak ellenére, hogy a nagy része magánterület, a Gozsduban lesz egy
koncentráltabb jelenlét. Most dióhéjban ezt tudom Önnek mondani, a probléma továbbra is él,
valós, azért szeretném mutatni, hogy a lehetőségekhez mérten kívánunk tenni ellene.
Nagy Andrea:
Nekem van egy megjegyzésem csak. A múltkor, mikor itt volt Kapitány Úr a bizottsági ülésen,
akkor sérelmeztem, hogy nem látok járőrt a Baross tér, illetve a Bethlen Gábor tér környékén,
szeretném megkövetni Kapitány Urat, mert mostanában elég sűrűn látom őket, találkoztam velük
és remélem, hogy az új, felszerelt kamera, ami a Nefelejcs és a Garay utca sarokra felkerült az
csak hatékonyabbá teszi a működésüket.
dr. Kiss Szabolcs:
Köszönöm, az továbbra is egy frekventált, ott a Rendészeti Igazgatósággal karöltve vagyunk kint,
az egy frekventált hely.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm szépen. Ha nincs több hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom és felteszem
szavazásra a kérdést, hogy elfogadják-e a III. negyedévi beszámolót a VII. kerületi
Rendőrkapitány Úrnak. Aki igen, az emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.
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509/2015.(11.26.) 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 (III. 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. III.
negyedévre vonatkozóan elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti október
havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti október havi
beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti október
havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
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Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti október
havi beszámolóját elfogadja.

Nagy Andrea:
Következő napirendi pont az október havi bizottsági szakértői beszámolók, kiegészíteni valóm
nincs, a napirend vitáját megnyitom. Van-e esetleg hozzászólás? Moldován képviselő Úr?
Moldován László:
Nem is ehhez lenne, hanem egy ügyrendi kérdésem van, hogy most négyen vagyunk, a minősített
többség az melyik napirendi pontnál van?
Nagy Andrea:
Az ügyrendnél.
Szerencse Csaba:
A harmadiknál, az ügyrendnél.
Moldován László:
Ez mit jelent?
dr. Mészáros Zoltán:
Négy igen szavazat szükséges.
Szerencse Csaba:
Az összes képviselő több, mint fele.
Moldován László:
Ha bármelyikünk nem szavazná meg, akkor nincs elfogadva.
Nagy Andrea:
Így van.
Moldován László:
Köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Jó, ha nincs több hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom, felteszem szavazásra a kérdést.
Az október havi bizottsági beszámolókat elfogadja.., bocsánat négy határozati javaslat van. Az
lenne a javaslatom, hogy egyben szavazzunk a bizottsági beszámolókról. Aki ezt elfogadja, az
kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen egyhangú.

510/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi indítvány- Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztéshez tartozó 4 határozati javalatról
egyben szavaz.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Akkor az október havi bizottsági szakértői beszámolókat elfogadják-e a jelenlévő képviselők, ha
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igen, akkor kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

511/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti október
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

512/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti október
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

513/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti október
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

514/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Október havi bizottsági szakértői beszámolók
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti
október havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete

Városüzemeltetési Bizottságának ügyrendje

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési Bizottság ügyrendjét jelen
határozati javaslat mellékletét képező tartalommal módosítja.”

Nagy Andrea:
Következő napirend ugye a Budapest VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzati Képviselő-
testületének Városüzemeltetési Bizottságának Ügyrendje. Kiegészíteni valóm, nem szeretném
kiegészíteni. A napirend vitáját megnyitom, Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy itt 2013-as rendelet módosítást vezetjük át, ha jól értem
az Ügyrendben, hogy mondjam, most 2015. november van. Ez eddig miért nem történt meg.
Szerencse Csaba:
Válaszolhatok?
Nagy Andrea:
Igen nyugodtan.
Szerencse Csaba:
Maga a rendelet 2013-as, azonban ezt a rendeletet azóta többször is módosítottuk és a legutóbbi
módosítás következtében kell az Ügyrendhez igazítani. Tehát ez a közterület- használati rendelet,
ugye arról van szó, igen. A többi pedig technikai jellegű módosítás volt, azt is korábban át lehetett
volna vezetni, nem volt annyira fontos, viszont ha már úgy gondoltam, hogy hozzányúlunk az
Ügyrendhez is, akkor kiegészítjük ezzel is.
Moldován László:
Köszönöm.
Nagy Andrea:
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További hozzászólás, kérdés? A napirend vitáját lezárom, felteszem szavazásra a kérdést,
elfogadják-e az Ügyrend változtatását. Aki igen, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen,
egyhangú.

515/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete
Városüzemeltetési Bizottságának ügyrendje

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési Bizottság ügyrendjét jelen
határozati javaslat mellékletét képező tartalommal módosítja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári és őszi nagytakarításról

Nagy Andrea:
Következő napirendi pont egy tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári és őszi
nagytakarításról. A Vagyongazdálkodási Irodát kérdezem, hogy kívánja-e kiegészíteni.
dr. Lampert István:
Köszönöm nem kívánom.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm szépen.

5.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lubomír Stepo ev. (székhely/lakcím: 94001
Szlovákia, Nové Zámky, F. Kapisztóryho 6.) KI/40452/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. december 1-jétől 2015. december 31-ig, 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 nagyságú
ideiglenes asztalról történő árusításhoz. „
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2.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Pothanszky Istvánné egyéni vállalkozó (adószám:
56021648-1-42) közterület használatának ügyében hozott 1058/2008. (10.15.) sz. és 676/2010.
(06.23.) sz. határozatában foglalt hozzájárulásait jelen döntésének napjával visszavonja,
tekintettel arra, hogy Használó a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési
kötelezettségének nem tett eleget.”

3.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. Nilsz Idegenforgalmi Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/41082/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
január 1-jétől 2016. március 31-ig szórólaposztás (1 fő) céljából.”

4.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bai De Shun Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) KI/34153-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 515/2014. (12.17.) sz. határozatában foglalt hozzájárulás közterület-használat
módjának, illetve időtartamának tekintetében történő egyidejű módosításával – részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. december 1-től 2016. december 31-ig, 2 db 0,5 m x 2 m, azaz összesen 2 m2 nagyságú
árubemutató vitrin elhelyezése céljából.”

5.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/41084/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.”

6.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József egyéni vállalkozó (adószám:
66514332-1-42) KI/38580/2015/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően – részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
december 2-től 2015. december 5-ig, 2015. december 16-tól 2015. december 24-ig, 2015.
december 28-tól 2015. december 31-ig 1,5 m x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú, asztalról történő ünnep
előtti alkalmi árusításhoz.”

7.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634-10/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul 2015.
november 1-től 2016. február 29-ig a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti
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közterület használatához 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú, valamint 2015. november 1-től
2015. november 30-ig 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
járdaszakasz felé eső része mellé közvetlenül, 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.”

8.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bernimpex Bt. (székhely/lakcím: 2241 Sülysáp,
Malom u. 34.) KI/28158-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 1-jétől 2016.
június 30-ig, 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.”

9.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ERVA Nzrt. (székhely/lakcím: 1071 Budapest,
Damjanich u. 12.) KI/38921-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 8-13. szám alatti épületek előtti közterület használatához, 2015. december
10-től 2015. december 31-ig Karácsonyi Vásár elnevezésű önkormányzati rendezvény
megtartásához, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatásához.”

10.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hajós Bár Kft. (székhely/lakcím: 1065 Budapest,
Hajós u. 23.) KI/40145/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület tulajdonában
lévő Klauzál tér 9-13. szám alatti épületek előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy az ünnepi időszakban az Önkormányzat saját szervezésben kívánja
hasznosítani az érintett közterületet.”

11.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/19993-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
december 1-jétől 2016. március 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 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.”

12.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Töltike Drink Kft. (székhely/lakcím: 1031
Budapest, Emőd u. 29. fsz. 4.) KI/20362-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nyár u. 34. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. január
1-től 2016. december 31-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.”

13.
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„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/24041-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához 2015. december 1-jétől 2016. február 29-ig, 3 db 1,1 m x 0,7 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 3 m2 nagyságú pékáru kézi guruló kocsiról történő mozgóárusításához, azzal a
kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő megállása során mindenkor
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.”

14.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (2800 Tatabánya, Kőrösi Cs.
tér 7.) KI/4725-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. december 1-jétől 2016.
február 29-ig, 1,9 m x 2,1 m, azaz 4 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésénél biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.”

15.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/3352-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. november 1-
jétől 2016. január 31-ig 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől
legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell.”

16.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/12338-14/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig 1,16 m x 11 m, azaz 13 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.”

17.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kökény István egyéni vállalkozó (adószám:
60702942-1-31) KI/41789/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. december 1-jétől 2016.
február 29-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú területen idényjellegű árusítás (gesztenye és forró
alkoholmentes kompót) céljából, azzal a kikötéssel a járda szélétől legalább 0,5 m távolságra
helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani
kell.”

18.
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„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Pál őstermelő (adószám: 75281016-1-40)
KI/41728/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor tér 4. sz. épület előtti közterület használatához, 2015. december 12-től 2015. december 24-
ig, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú területen ünnep előtti fenyőfa árusítás céljából.”

19.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Zsigmond Árpádné őstermelő (adószám:
76251414-1-33) KI/40139/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 6. sz. épület előtti közterület használatához, 2015. december 14-től 2015.
december 23-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú területen ünnep előtti fenyőfa árusítás céljából.”

20. A)

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6169-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához, 2015.
november 1-jétől 2015. december 31-ig, 7,5 m x 18 m, azaz 135 m2 nagyságú, építési állványzaton
elhelyezett reklám tartalmú védőháló elhelyezése céljából.”

B)

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6169-6/2015/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, építési
állványzaton elhelyezett reklám tartalmú védőháló elhelyezése céljából.”

Nagy Andrea:
Következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Kérdezem, hogy kívánják-e kiegészíteni a határozati javaslatot.
dr. Fey Dorottya:
Nem köszönjük.
Nagy Andrea:
Akkor itt lenne egy ügyrendi javaslatom, ugye 20 határozati javaslat van, 1-19-ig egy javaslat van,
és a 20. pedig A. és B. variáció, tehát igen, illetve nem. Feltehetem-e szavazásra az 1-19-ig
terjedő…
Moldován László:
Bocsánat, a vitát nem folytattuk le.
Nagy Andrea:
Bocsánat, bocsánat, bocsánat. Akkor a napirend vitáját megnyitom. Nem vagyok elég rutinos
ebben. Képviselő Úr parancsoljon.
Moldován László:
Nekem pont ez lenne a kérdésem, itt a 19-nél, vagy a 20-nál A. és B. variáció van, hogy miért?
Győrvári Attila:
A 20. az ugye az utolsó előterjesztés, az az építési reklámháló. Nagyon egyszerű egyébként, ezek
az építési állványzatok alapvetően nem (érthetetlen szövegrész), hanem az állványzatokra,
igazából 3 darab volt a kerületben az elmúlt 1,5-2 évben. Érkeztek lakossági bejelentések, hogy
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túl hosszú ideig tart az építkezés és még mindig kint van az állványzat, bár én egyébként nem
mondhatom, hogy látszik-e a szemközti épületen, de ezen a két másik Károly körúti épületre is
vonatkozik, ezért folyamatosan haladt az építkezés, ez látható és dokumentálható, és pusztán ezért
van egyébként a jogszabályi feltételeknek, az előterjesztésből kiderül megfelel, az építési
reklámháló ezzel együtt nyilván nem a Bizottság hatáskörébe tartozó építési állványzat
kihelyezése, csak megadtuk a lehetőséget a Bizottságnak arra, hogy dönthet. Amúgy, ha minden
igaz, a legutolsó információnk szerint ezek az építkezések, ezek decemberben befejeződnek. Csak
igazából tényleg érkeztek azért bejelentések és közérdekű megkeresések a Hivatal felé, hogy ezek
mennyi ideje vannak kint. Ez az előterjesztésekből is látszik, illetve ebből az előterjesztésből, de
ugye ezek többször ismétlődően vannak a bizottsági üléseken, bár a társasházi közgyűlési döntés,
illetve a hozzá kapcsolódó építési engedélyezés valóban hosszú évekkel ezelőtt történt már meg,
de az adminisztrációs (érthetetlen szövegrész), igazából az építkezések is, ez is dokumentálható.
Maga az építési állványzat kihelyezése és az erről szóló közterület-használati hozzájárulás
megadása az azért nem hosszú évekkel ezelőtti, azok 2014-ben kezdődtek meg.
Moldován László:
…itt konkrétan ez a Dob utca 1-ről szól ez az építkezés…
Győrvári Attila:
Nyilván én nem látok szerződést, most határidő meghosszabbításuk van, illetve a kérelmezőtől
személyesen beszerzett információk alapján mondtam, maguk a szerződések azok lejártak ebben
az évben, illetve január első hetében.
Moldován László:
Most november 26-a van. Ha tudja az ember, hogy decemberben ennek vége van, akkor másképp
szavaz szerintem, mintha azt gondoljuk, hogy még két évig ez lesz. De akkor Ön azt mondja,
hogy…
Győrvári Attila:
A jelenlegi információk szerint (érthetetlen szövegrész), ennek a háznak a szerződése pont le fog
járni. Ez már a meghosszabbított szerződés, ettől függetlenül a társasháznak nyilván van
lehetősége az építtető vállalkozással, jelen esetben a reklámháló kihelyezésére szerződést
hosszabbítani, nyilván én önmagában erre garanciát nem tudok vállalni. Az építkezéseket
folyamatosan nyomon követjük, és azért önmagában abból látszódik, hogy jóval kisebbek az
állványzatok (érthetetlen szövegrész).
Moldován László:
Köszönöm.
Nagy Andrea:
Nekem csak annyi hozzáfűzni valóm van, hogy én itt közben a Csabától kaptam az információt,
hogy közben kimennek egyeztetni, megnézik a helyszínt, hogy hogy áll az építkezés, és nyilván,
mivel eddig is megkapták az engedélyt erre a hálóra, és nyilván be fogják fejezni előbb utóbb azt
a homlokzat felújítást, én azt gondolom, hogy látják, mikor van vége, és bármi közbe jöhet, ami
miatt csúszások vannak, egy-két hónap, vagy egy-két hét. Köszönöm, nekem több hozzá fűzni
valóm nincs. Van esetleg még hozzászólás, nincs? Akkor felterjesztem szavazásra azt a javaslatot,
hogy egyben szavaznánk az 1-19-ig terjedő határozati javaslatról, és külön a 20-as határozati
javaslatot. Aki elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Ki az, aki nem, tartózkodik, 3 igen szavazattal
és 1 tartózkodással elfogadásra került.

516/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-19. terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Akkor felteszem szavazásra, hogy az 1-19-ig terjedő határozati javaslatot az 5. napirendi pontnál a
Hatósági Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztését, aki elfogadja, az kérem emelje
fel a kezét. Egyhangú igen, köszönöm szépen.

517/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lubomír Stepo ev. VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lubomír Stepo ev. (székhely/lakcím: 94001
Szlovákia, Nové Zámky, F. Kapisztóryho 6.) KI/40452/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. december 1-jétől 2015. december 31-ig, 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 nagyságú
ideiglenes asztalról történő árusításhoz.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

518/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Pothanszky Istvánné egyéni vállalkozó VII. kerület, Garay tér 20. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Pothanszky Istvánné egyéni vállalkozó (adószám:
56021648-1-42) közterület használatának ügyében hozott 1058/2008. (10.15.) sz. és 676/2010.
(06.23.) sz. határozatában foglalt hozzájárulásait jelen döntésének napjával visszavonja,
tekintettel arra, hogy Használó a közterület-használati hozzájárulásban meghatározott fizetési
kötelezettségének nem tett eleget.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

519/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mr. Nilsz Idegenforgalmi Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti
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közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. Nilsz Idegenforgalmi Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/41082/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
január 1-jétől 2016. március 31-ig szórólaposztás (1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

520/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bai De Shun Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bai De Shun Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) KI/34153-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 515/2014. (12.17.) sz. határozatában foglalt hozzájárulás közterület-használat módjának,
illetve időtartamának tekintetében történő egyidejű módosításával – részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
december 1-től 2016. december 31-ig, 2 db 0,5 m x 2 m, azaz összesen 2 m2 nagyságú
árubemutató vitrin elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

521/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Program Centrum Utazásszervező Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/41084/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

522/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Mohácsi József egyéni vállalkozó VII. kerület, Király u. 65. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József egyéni vállalkozó (adószám:
66514332-1-42) KI/38580/2015/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően – részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
december 2-től 2015. december 5-ig, 2015. december 16-tól 2015. december 24-ig, 2015.
december 28-tól 2015. december 31-ig 1,5 m x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú, asztalról történő ünnep
előtti alkalmi árusításhoz.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

523/2015.(11.26.) 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: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634-10/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
2015. november 1-től 2016. február 29-ig a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület
előtti közterület használatához 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú, valamint 2015. november 1-
től 2015. november 30-ig 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 járdaszakasz felé eső része mellé közvetlenül, 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

524/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bernimpex Bt. VII. kerület, Garay tér 5. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bernimpex Bt. (székhely/lakcím: 2241 Sülysáp,
Malom u. 34.) KI/28158-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Garay tér 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 1-jétől
2016. június 30-ig, 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató babák elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

525/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az ERVA Nzrt. VII. kerület, Klauzál tér 8-13. szám alatti épületek közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ERVA Nzrt. (székhely/lakcím: 1071 Budapest,
Damjanich u. 12.) KI/38921-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 8-13. szám alatti épületek előtti közterület használatához, 2015. december
10-től 2015. december 31-ig Karácsonyi Vásár elnevezésű önkormányzati rendezvény
megtartásához, és az ehhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatásához.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

526/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hajós Bár Kft. VII. kerület, Klauzál tér 9-13. közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hajós Bár Kft. (székhely/lakcím: 1065 Budapest,
Hajós u. 23.) KI/40145/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület tulajdonában
lévő Klauzál tér 9-13. szám alatti épületek előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy az ünnepi időszakban az Önkormányzat saját szervezésben kívánja
hasznosítani az érintett közterületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

527/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az S-C VILL Kft. VII. kerület, Almássy u. 1. sz. alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/19993-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
december 1-jétől 2016. március 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 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.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
528/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Töltike Drink Kft. VII. kerület, Nyár u. 34. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Töltike Drink Kft. (székhely/lakcím: 1031
Budapest, Emőd u. 29. fsz. 4.) KI/20362-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nyár u. 34. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. január
1-től 2016. december 31-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

529/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Digital Vision Bt. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/24041-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához 2015. december 1-jétől 2016. február 29-ig, 3 db 1,1 m x 0,7 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 3 m2 nagyságú pékáru kézi guruló kocsiról történő mozgóárusításához, azzal a
kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő megállása során mindenkor
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

530/2015.(11.26.) 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. (2800 Tatabánya, Kőrösi Cs.
tér 7.) KI/4725-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. december 1-jétől 2016.
február 29-ig, 1,9 m x 2,1 m, azaz 4 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésénél biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

531/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bellota Kft. VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/3352-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. november 1-
jétől 2016. január 31-ig 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől
legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

532/2015.(11.26.) 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/12338-14/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig 1,16 m x 11 m, azaz 13 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

533/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Kökény István egyéni vállalkozó VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kökény István egyéni vállalkozó (adószám:
60702942-1-31) KI/41789/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. december 1-jétől
2016. február 29-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú területen idényjellegű árusítás (gesztenye és
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forró alkoholmentes kompót) céljából, azzal a kikötéssel a járda szélétől legalább 0,5 m távolságra
helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

elfogadta.

534/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Kárász Pál őstermelő VII. kerület, Bethlen Gábor tér 4. sz. alatti épület előtti közterület
használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Pál őstermelő (adószám: 75281016-1-40)
KI/41728/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor tér 4. sz. épület előtti közterület használatához, 2015. december 12-től 2015.
december 24-ig, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú területen ünnep előtti fenyőfa árusítás céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

535/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Zsigmond Árpádné őstermelő VII. kerület, Klauzál tér 6. sz. alatti épület előtti közterület
használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Zsigmond Árpádné őstermelő (adószám:
76251414-1-33) KI/40139/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 6. sz. épület előtti közterület használatához, 2015. december 14-től 2015.
december 23-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú területen ünnep előtti fenyőfa árusítás céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:

A 20-as határozati javaslatnál ugye van az, hogy megadjuk az engedélyt december 31-ig illetve,
hogy elutasítja a Bizottság, illetve hozzájárul az engedélyhez. Aki az A. határozati javaslatot
elfogadja azt, hogy igen, az kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen egyhangú, és így a B.
hatályát vesztette.

536/2015.(11.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Horizont Reklám Szervíz Kft. VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6169-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához, 2015.
november 1-jétől 2015. december 31-ig, 7,5 m x 18 m, azaz 135 m2 nagyságú, építési
állványzaton elhelyezett reklám tartalmú védőháló elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

6.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
Van még az Egyebek napirendi pont, ehhez esetleg van-e valakinek kérdése. Parancsoljon, Kispál
Képviselő Úr közben befutott.
dr. Kispál Tibor:
Köszönöm szépen. Igyekszem hangos lenni, ha van ilyen felvétel, van, jó. Az 1-es napirendi
pontra nem értem ide, viszont én azt gondolom, hogy olyan dolgot szeretnék kérni a Kapitány
Úrtól, ami minden körzetben előfordulhat, mint probléma. Nálam a Király utca és a Rózsa utca
saroknál, ahol a nyugdíjas klub is van, ugye ott az utca felületnek a kialakítása, ott kisebb
növények vannak, illetve ülő alkalmatosságok kerültek kihelyezésre. A VI. kerületi oldalról az ott
lakók elmondása szerint gyakran járnak át oda és hát ott, miután kialakított jó hely van,
randalíroznak. Én azt szeretném kérni, hogy 1-2 járőrözéssel próbálják meg segíteni ezt a gondot.
Igaz, hogy nyáron frekventáltabb volt, most már, hogy hideg van valószínűleg, hogy ritkábban
fordul elő, de ez kifejezett kérése volt az ott lakóknak. Picivel odébb, a Jósika és a Rózsa utca
sarkán, ahol a Jósika 22-es épület van, annak a Rózsa utca felől van az épület alatti garázsnak a
bejárata. Végre ki tudtunk rakni egy megállni tilos táblát, amit a kedves autós társak
megszokásból, vagy egyébként valamilyen más dolog miatt továbbra sem vesznek figyelembe. Az
ott lévő mélygarázs parkolókat azok, akiknek ott van parkolója, nem tudják használni, de az
önkormányzatnak az ott lévő parkolóinak a többsége meg önkormányzati tulajdon. Azért nem
tudjuk bérbe venni, mert elment a híre itt a kerületben, bocsánat bérbe adni, mert elment a híre a
kerületben, hogy oda simán odaállnak és nem lehet használni a parkolót. Ezért én azt szeretném
kérni a Kapitány Úrtól, hogy próbáljon már meg a közterület néhány járőrözéssel ezen a
problémán segíteni, mert 1-2 büntetés talán segít.
dr. Kiss Szabolcs:
Rendezem azt a részét.
Moldován László:
Én is arra gondoltam, hogy kerékbilincs. Mi a gond?
dr. Kiss Szabolcs:
Lerendezem.
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dr. Kispál Tibor:
Köszönöm, ennyit szerettem volna.
Nagy Andrea:
Köszönöm, van-e esetleg még hozzászólás az Egyebek napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor
megköszönöm a részvételt és bezárom az ülést, köszönöm szépen.

Budapest, 2015. november 26.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. november 30.


