Ikt.sz.: KI/44610/2015/XV.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselőtestületének Városüzemeltetési Bizottsága 2015. december 14. napján
15.00 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak:

Ujvári-Kövér Mónika
bizottság elnöke
Benedek Zsolt
bizottsági tag
Moldován László
bizottsági tag
Sólyom Bence
bizottsági tag
Veres Zoltán
bizottsági tag
Nagy Andrea
bizottsági tag
Kismarty Anna
bizottsági tag
Állandó meghívottak: Hutiray Gyula
alpolgármester
Fitosné Zemanovics
irodavezető
Zsuzsanna
Szerencse Csaba
koordinátor
Vendégek:
Győrvári Attila
irodavezető-helyettes
dr. Fey Dorottya
irodavezető-helyettes
Balogh István
irodavezető-helyettes
dr. Román Eszter
irodavezető-helyettes
dr. Lampert István
irodavezető-helyettes
dr. Dankó Edina
jogi és testületi ügyintéző
Macherné dr. Sebők Irén adóügyi csoportvezető
Dobrovitzky Anna
irodavezető-helyettes
Farkas Eszter
szakértő
Kovács István
szakértő
Jegyzőkönyvvezető:
dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
A bizottsági tagok közül mindenki itt van, tehát határozatképesek vagyunk. Azt is szeretném
tájékoztatásként elmondani, hogy az ülésünk megkezdéséig módosító javaslat nem érkezett, a
kiküldött anyagokat pedig mindenki megkapta. Először szavazásra bocsátom, aki egyetért azzal,
hogy a kiküldött meghívóban szereplő módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag köszönöm szépen elfogadásra került.
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A Bizottság az alábbi határozatot hozza:
537/2015. (12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

Javaslat
a
Városüzemeltetési
Bizottság
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.)

November havi bizottsági szakértői beszámolók

2016.

évi

munkatervére

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
3.)

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

kapcsolatos

4.)

A 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati
kiírás
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

5.)

A Nagydiófa utca 34. sz. Társasház részére nyújtott növényesítési támogatás
elszámolási
határidejének
meghosszabbítása
Előterjesztő: Dr. Várhelyi Zsuzsanna Gabriella Vagyongazdálkodási iroda - mb.
irodavezető

6.)

Testületi anyagok megtárgyalása

7.) Egyebek
Zárt ülés keretében:
8.)

Testületi anyagok megtárgyalása

9.) Egyebek
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta

1.sz. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2016. évi munkatervére
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Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. január 19- tól – 2016. december 20- ig
terjedő időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.”

Ujvári-Kövér Mónika:
Kezdjük az egyes napirendi ponttal. Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2016. évi
munkatervére. Előterjesztőként én szerepelek, azt gondolom, hogy minden le van írva a szokásos
módon a mellékletben és az előterjesztésben is. Kérdés van-e, megnyitom a napirend vitáját.
Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom, aki egyetért az első
napirendi ponthoz tartozó egyetlen határozati javaslattal, az kérem kézfelemeléssel jelezze ezt.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
538/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2016. évi munkatervére
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2016. január 19- tól – 2016. december 20- ig
terjedő időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
November 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 november
havi beszámolóját elfogadja.
2.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti november
havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti
november havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti
november havi beszámolóját elfogadja.”

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont november havi bizottsági szakértői beszámolók. Szintén én szerepelek
előterjesztőként, szokásos napirendi pontunk, kiegészítést nem kívánok tenni, megnyitom a
napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e, amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és
szavazásra bocsátom, 4 szavazásról lesz szó. Aki az egyes határozati javaslatot támogatja, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
539/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
November havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti november
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a kettes határozati javaslatot támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúlag
elfogadásra került.
540/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
November havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest

Főváros

VII.

kerület

Erzsébetváros
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Önkormányzat

Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti november
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármas határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúlag
elfogadásra került.
541/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
November havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti
november havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag ez is
elfogadásra került. Köszönöm szépen.
542/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
November havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti
november havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Médiaház Budapest Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/5142-9/2015/VI. számú kérelme alapján indult eljárást megszünteti,
tekintettel arra, hogy a Médiaház Budapest Kft. képviselője a kérelmét visszavonta.”
2.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hummus Market Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Erzsébet krt. 40-42. I. 4.) KI/41191/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách Imre sétány felöli oldala)
közterület használatához 2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig, 4,3 m x 7,6 m, azaz 33 m2
nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell”
3.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/19969-9/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14 szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig, 9,37 m x 1,85 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. vendéglátó
terasz 2016. március 1-től 2016. december 31-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem
járul hozzá.”
4.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lido Gelato Zrt. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Fehérvári út 116/C. I. 2.) KI/22918-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig 2 m x 3 m, azaz 6 m2, 1,5 m x 2 m, azaz 3
m2, és 1,8 m x 1,1m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
5.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Lászlóné őstermelő (igazolvány
sorszáma: 2143605) KI/42916/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 7. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. december 15től 2015. december 24-ig, 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú területen fenyőfa árusítás céljából.”
6.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lilafüge Kft. (székhely/lakcím: 1047 Budapest,
Reviczky u. 38/C. IV. 13.) KI/25047-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. január 1-jétől 2016. június 30-ig, 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs
árubemutató elhelyezése céljából.”
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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 a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
november 1-től 2016. február 29-ig, 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése
céljából.”
8.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Garay Center Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, Rákóczi út 7.) KI/31947-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület tulajdonában lévő közterületek használatához, 2016. január 11., 12., 13.,
18., 20., 25., 26., február 1., 8., 9., 16., 22., 23., 24., március 1., 2., 7., 16., 21., 22., 28., április 4.,
5., 11., 12., 18., 19., 25., május 2., 3., 9., 10., 17., 23., 30., június 6., 7., 13., 20., 21., 27., 28.,
július 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., augusztus 1., 2., 8., 15., 16., 22., 29., szeptember 5., 6., 12., 19.,
20., 26., 27., október 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., november 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., 2016.
december 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. napjára szórólaposztás (1 fő) céljából.”
9.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/24565-9/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
január 1-jétől 2016. április 30-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
10.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Str Event and More Kft. (székhely/lakcím: 1056
Budapest, Nyári Pál u. 10. III. 3.) KI/3717-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. „C” Udvar közterület használatához, 2016. január
1-jétől 2016. február 29-ig, (4,9 m x 4,9 m) - (2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
11.
“A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1036 Budapest, Lajos u. 127. III. 18.) KI/12405-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2 dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, illetve biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy Varga András egyéni vállalkozó vendéglátó terasz 2016. március 1-től 2016.
december 31-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.”
12. A)
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6168-9/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához,
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2015. december 1-jétől 2016. február 29-ig, 9 m x 14,5 m, azaz 131 m2 nagyságú, építési
állványzaton elhelyezett reklám tartalmú védőháló elhelyezése céljából.”
12. B)
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6168-9/2015/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, építési
állványzaton elhelyezett reklám tartalmú védőháló elhelyezése céljából.”
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem az Iroda részéről az előterjesztőket, hogy kívánnak-e
szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Fey Dorottya:
Nem kívánunk, köszönjük.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen nincs szóbeli kiegészítés. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás
van-e? Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem lenne. A második számú előterjesztésnél, a Hummus Market Kft. terjesztette elő a
közterület-használat iránti kérelmét, a megjegyzésben pedig az van, hogy az Aaron 2000 Kft.
részére már megadtuk a hozzájárulást. Most akkor ugyanarra kérték vagy…, de én most látok egy
számomra logikailag nem érthető dolgot. A másik kérdésem pedig az volt, hogy azt mondtuk,
hogy már csak 2016. február 29-ig adunk ki közterület-használati engedélyeket, most mégis úgy
látom, hogy ez külső-Erzsébetvárosban van, hogy akár áprilisra is kiadjuk a közterület-használati
engedélyeket. Ez azt jelenti, hogy ezek a pályázatok, amelyeket majd kiírunk, ez csak belsőErzsébetvárosra fog vonatkozni és külső-Erzsébetvárosra nem? Igazán ez lenne, és akkor még
feltenném az utolsó kérdésem. Az utolsó határozati javaslat, ez a reklámháló, amit azt javasol az
Iroda, hogy ne járuljunk hozzá, méghozzá azért, mert ha jól értelmezem, akkor hat hónap után
csak három hónapra lehet meghosszabbítani és ez már 2013. óta húzódik, akkor viszont az lenne a
kérdésem, hogy eddig hogy hosszabbítgatta mindig, vagy miért hosszabbítottuk meg az
engedélyeket. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Mielőtt az Iroda válaszolna, kérdezem, hogy van-e még kérdés, hozzászólás. Csak a Moldován
Képviselő Úr kérdéséhez egy kiegészítésem lenne, és akkor egyben feltenném. A tizenkettes
számú előterjesztés, én mondjuk nem pontosan ugyanúgy értelmeztem, ahogy Képviselő Úr, hogy
ne járuljunk hozzá, vagy hozzá járuljunk. Ugye itt arról van szó, hogy a 6+3 hónapról beszélünk,
viszont nekem az előterjesztésből nem derül ki egyértelműen, hogy ők ezt a teljes időt kitöltöttéke, mert mintha megszakításokkal éltek volna ezzel a lehetősséggel, de hogy ez pontosan mennyi
időt vett igénybe, ha erről egy kicsit bővebb felvilágosítást kaphatnánk, azt megköszönném.
Alpolgármester Úr, parancsoljon.
Hutiray Gyula:
Azt meghagyom az Irodának, hogy a megszakítás volt, nem volt, hogy van, pontosan azt nem
tudom. A legutolsó hosszabbítás az a korábbi bizottsági ülésen, vagy az eggyel korábbi bizottsági
ülésen volt. Tehát, ha azt a két hónapot, meg a mostani igényt összeadnám, akkor az a hat
hónappal együtt, ami korábban már kimerítésre került, az már túlmegy a kilenc hónapon. A
tartalmi kérdés azonban szerintem nem ez, hanem az, hogy egyáltalán hogyan történhetett meg az,
hogy ezen a határon korábban túlmentünk az engedélyekkel. Helytelen volt, hogy túlmentünk, de
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ezt észleltük már a legutolsó alkalommal is, hogyha a múltkori bizottsági ülés jegyzőkönyvét
valaki figyelmesen végig olvassa, akkor látja, látni fogja, vagy hallhatja, amikor itt erről szó volt,
hogy az Irodavezető-helyettes Úr jelezte már akkor is, ha nem is ilyen markánsan, mint most,
hogy ezzel probléma lehet. Én pedig azt gondolom, tehát én voltam az, aki abba az irányba
befolyásolta az előterjesztő Irodát, hogy teljesen világosan tájékoztassuk a Bizottságot arról, hogy
saját jogszabályaink szerint erre nincsen lehetőség. Azt lehet mondani, hogy a saját jogszabályaink
egy kicsit szigorúak, és ezen lehet módosítani és Jegyző Úrral korábban, illetve nem korábban,
most ennek kapcsán, nem ma, hanem néhány nappal ezelőtt abban maradtam, hogy erre a kérdésre
vissza fogunk térni, meg fogjuk vizsgálni, nyilván a Bizottság meg a Testület, hogy indokolt
lazítani a szabályokon, vagy nem indokolt lazítani a szabályokon, de ameddig az a szabály, hogy
összesen kilenc hónapig lehet ilyen engedélyt adni, addig azt gondolom, hogy ezt be kell tartani.
És pusztán az a tény, hogy a társasházak egyébként nincsenek fényes anyagi helyzetben, és az egy
bevételi lehetőség, az nem eredményezheti azt, hogy más jogszabályokat sem sérthetünk meg, de
hát a sajátjainkat sem sérthetjük meg. Tehát az, hogy a bordélyház az egy jó bevételi forrás, az
nem ad okot arra, hogy bizonyos kedvezményezetti körnek engedélyeket adjon bárki arra, hogy
ilyet üzemeltessen. Nem akarom azt mondani, hogy a reklámháló, meg a bordélyház az két azonos
kategória, csak annyiban azonos, hogy bizonyos körülmények között egyikre sincs lehetőség, és
ezt a jogszabály világosan megmondja. Ezzel együtt, ha már egyszer az volt a gyakorlat, ami volt
a gyakorlat, amit nem tudunk eltagadni, meg nem is akarjuk eltagadni, akkor egyfajta
kompromisszumként az elképzelhető, hogy december végéig hozzájárulunk már csak azért is,
mert effektíve úgysem tudjuk megakadályozni. Tehát most ott van a reklámháló, ma december
nem tudom hányadika, december 14-e van, tehát az ilyen szempontból, praktikus szempontból
nem számít. És egyébként volt olyan hír, hogy az év végén le akarják szerelni, de ez csak egy
kompromisszum, ami tudomásul veszi, hogy a saját rendeletünket már úgyis megsértettük, akkor
lépjünk ezen tovább, és zárjuk le ezt a dolgot, egyébként pedig ha ma a Bizottság ezt elutasítaná,
vagyis az A határozati javaslatot hagyja jóvá, akkor is, mire erről értesül az ügyfél, azért eltelik
még egy hét, akkor karácsony van, stb. stb. Praktikusan ugyanaz, ha az A) határozati javaslatot
fogadja el a Bizottság, vagy ahelyett december 31-ig ad haladékot, meghosszabbítást, ugyanarra
az eredményre vezet, mert ebben az évben már nem fogja a közterület-felügyeletünk észlelni azt,
hogy egy döntés alapján ez jogellenessé vált, szerintem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen a kiegészítést, nekem már csak két problémám van, amit Alpolgármester Úr is
mondott, hogy nyilván, ha hibát követett el bárki is, akkor azt korrigálni kell. Itt nekem egy
problémám van, hogy az elmondottak alapján nyilván, ha a kilenc hónapot meghaladta, nem is
értem, hogy miért ajánljuk fel a praktikussági szemponton kívül, hogy hozzájárulhatunk ad 1, ad 2
itt a B) előterjesztésben nem december 31, hanem február 29. szerepel.
Hutiray Gyula:
Ez volt a kérés.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tehát csak azért mondom, hogy akkor végül is nem decemberig adunk nekik egyfajta lehetőséget,
hanem február 29-ig, amit más lehetőséget meg akkor másnak ezek szerint nem adunk meg, mert
a jogszabály nem engedi meg. Tehát ezt most csak egy kiegészítésként mondom, az Irodát
kérdezem, hogy elhangzott ezzel is és mással kapcsolatban is kérdés, hogy kérem, válaszoljanak
rá.
Győrvári Attila:
Köszönöm szépen. Akkor kezdeném a tizenkettes határozati javaslattal, egyetértve maximálisan
azzal, amit Alpolgármester Úr elmondott. Igazából két dologgal egészíteném ezt ki, egyrészt
Elnök Asszony kérdésére válaszolva, mint ahogy egyébként az előterjesztésben is szerepel,
megszakításokkal lett előzetesen kiadva nekik igazából és akkor ez a másik fele, amit
kiegészítenék. Ennek az a jelentősége, hogy itt két különböző, tehát nem tagadva az Iroda, mint
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előterjesztő felelősségét ennek a jogértelmezési anomáliának, ami most kialakult így gyakorlatilag
2015. decemberére, ezt azért mondom, mert 2013., tehát két éve van ez a reklámháló. Itt két
különböző jogszabályról beszélünk, mert mind a kettő önkormányzati rendelet, ugye az egyik a
közterület-használat kérdését szabályozza, ugye ott másképp van megfogalmazva, ott ugye az
időintervallumok igazából nem arról szólnak, egyetlen egy időintervallum, hogy összesen mennyi
ideig, hanem egyszer mennyi ideig lehet kint egy reklámháló. Ilyen értelemben, mint ahogy a
múltkor elmondtam, ezt tartom most is eleget tettek ezek a társasházak, illetve az építő, mert ugye
a társasházakban ezekkel a cégekkel van szerződés a felújításra, és a háló üzemeltetésére is. A
mostani előterjesztésben beidézett önkormányzati rendelet az valóban másképp fogalmaz és ennek
valóban és nyilván tagadhatatlanul nem tett eleget az Önkormányzat, vagy a Városüzemeltetési
Bizottság és ez az előterjesztésekben is nyilván nem lett ilyen értelemben kommunikálva. A
Tisztelt Képviselő Úr kérdésére válaszolva nem javasoltuk természetesen, és mindig A) és B)
verzió van, azért van elől, mint ahogy ezt Alpolgármester Úr is elmondta, alapvetően azért van
elől a NEM javaslat, mert a vázolt jogszabályi követelmények ezt követelnék meg, bocsánat a
szóismétlésért, nyilván miután már eddig is ki voltak adva ezek a hozzájárulások, most a Bizottság
egyrészt dönthet így is, úgy is ebben a konkrét kérdésben. A jövőre nézve nyilván el kell dönteni,
hogy akkor innentől kezdve nem, senkinek sem, tényleg, akkor ragaszkodni kell az
önkormányzatnak ehhez az összesen kilenc hónaphoz. Ahogy mondom még egyszer nem
elsősorban közterület-használati kérdés, ez egy városképi kérdés. Elvileg, ez tényleg nem
mentesíti az Irodát, hogy mind a két dolgot figyelembe kell venni, úgyhogy nekünk nincs ilyen
értelembe javaslatunk. Van egy A) meg egy B) verzió, azért szerepel ebben most az A) verzió,
mert alapvetően az előterjesztésben szereplő jogszabályoknak ez felelne meg. Egyébként én meg
nyilván nem befolyásolok semmit. A másik két dolog, a Hummus Market-es előterjesztés, az
egyébként mindig így szoktuk csinálni, ha nem ugyanaz az üzemeltető, itt pusztán annyi történt,
hogy üzemeltető változás történt. Ez egy tájékoztatás, nem egy új üzletről és nem egy új
közterületről, pont ugyanazt a teraszt üzemelteti, igazából egy üzemeltető változás történt, csak
egy tájékoztatás volt. Nekik nyilván lejárt a közterület használati hozzájárulásuk. Akkor volt még
egy…azt ugye a rendeletünk szabályozza a pályázati területet, az egyértelműen meg van
határozva, az a négyes számú melléklet szerint történt és természetesen a február 29. az csak
kizárólag ezekre a területekre vonatkozott, és a jövőben is ezekre terjed ki. Az egyébként a
következő napirendi pontban elvileg már konkrétan felsorolás, az utcák közterületi felsorolása
szerepel. Ez természetesen csak arra a részre vonatkozik.
Moldován László:
Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Amennyiben nincs több kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját és először egy ügyrendi
javaslattal kívánok élni mégpedig, hogy az 1-11 határozati javaslatokról egyben szavazzunk és
külön a 12-ről. Aki ezt elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki tartózkodik, egy tartózkodás
mellett elfogadásra került. Köszönöm szépen.
543/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-11-ig terjedő határozati javaslatokról egyben, a
12-es határozati javaslatról külön szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor szavazásra bocsátanám, aki egyetért az 1-11. számú határozati javaslatban leírtakkal, az
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

544/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Médiaház Budapest Kft. VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Médiaház Budapest Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/5142-9/2015/VI. számú kérelme alapján indult eljárást megszünteti,
tekintettel arra, hogy a Médiaház Budapest Kft. képviselője a kérelmét visszavonta.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

545/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hummus Market Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách Imre sétány felöli oldala)
alatti épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hummus Market Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Erzsébet krt. 40-42. I. 4.) KI/41191/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách Imre sétány felöli oldala)
közterület használatához 2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig, 4,3 m x 7,6 m, azaz 33 m2
nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
546/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az FKN Gastro Hungary Kft. VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/19969-9/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14 szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig, 9,37 m x 1,85 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
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hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. vendéglátó
terasz 2016. március 1-től 2016. december 31-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem
járul hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
547/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lido Gelato Zrt. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lido Gelato Zrt. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Fehérvári út 116/C. I. 2.) KI/22918-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig 2 m x 3 m, azaz 6 m2, 1,5 m x 2 m, azaz 3
m2, és 1,8 m x 1,1m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
548/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Horváth Lászlóné őstermelő VII. kerület, Klauzál tér 7. szám alatti épület előtti közterület
használatának ügye
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Lászlóné őstermelő (igazolvány sorszáma:
2143605) KI/42916/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál tér 7. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. december 15-től
2015. december 24-ig, 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú területen fenyőfa árusítás céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
549/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lilafüge Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lilafüge Kft. (székhely/lakcím: 1047 Budapest,
Reviczky u. 38/C. IV. 13.) KI/25047-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
január 1-jétől 2016. június 30-ig, 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

550/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Seres és Társa Kft. VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület 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 a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
november 1-től 2016. február 29-ig, 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése
céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
551/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Garay Center Kft. közterület használatra vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Garay Center Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, Rákóczi út 7.) KI/31947-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület tulajdonában lévő közterületek használatához, 2016. január 11., 12., 13.,
18., 20., 25., 26., február 1., 8., 9., 16., 22., 23., 24., március 1., 2., 7., 16., 21., 22., 28., április 4.,
5., 11., 12., 18., 19., 25., május 2., 3., 9., 10., 17., 23., 30., június 6., 7., 13., 20., 21., 27., 28.,
július 4., 5., 11., 12., 18., 19., 25., augusztus 1., 2., 8., 15., 16., 22., 29., szeptember 5., 6., 12.,
19., 20., 26., 27., október 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., november 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28.,
2016. december 1., 2., 5., 6., 7., 8., 9. napjára szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
552/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Caffe Kador Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
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használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/24565-9/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
január 1-jétől 2016. április 30-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
553/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Str Event and More Kft. VII. kerület, Dob u. 16. „C” Udvar közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Str Event and More Kft. (székhely/lakcím: 1056
Budapest, Nyári Pál u. 10. III. 3.) KI/3717-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. „C” Udvar közterület használatához, 2016. január
1-jétől 2016. február 29-ig, (4,9 m x 4,9 m) - (2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
554/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Varga András egyéni vállalkozó VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1036 Budapest, Lajos u. 127. III. 18.) KI/12405-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. január 1-jétől 2016. február 29-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2 dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, illetve biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy Varga András egyéni vállalkozó vendéglátó terasz 2016. március 1-től 2016.
december 31-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
A 12-es számú előterjesztés esetén szavazásra bocsátom, aki az A) határozati javaslattal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, így a B) az okafogyottá vált.
Köszönöm szépen.
555/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Horizont Reklám Szervíz Kft. VII. kerület, Király u. 1/A. 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/6168-9/2015/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, építési
állványzaton elhelyezett reklám tartalmú védőháló elhelyezése céljából.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
A 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati kiírás

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövegei:
1. számú határozati javaslat
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét képező
2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati felhívást és
mellékleteit.”
2. számú határozati javaslat
„A Városüzemeltetési Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázat kiírásáról, valamint annak közzétételéről.”

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő, négyes számú napirendi pont 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterülethasználatára vonatkozó pályázati kiírás. A mai napon is utalást tettünk az ezzel kapcsolatos
változásokra. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Fey Dorottya:
Nem köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem, köszönjük szépen. Akkor megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom, igen, két határozati
javaslatról van szó. Aki egyetért az egyes számú határozati javaslattal, az kérem, kézfelemeléssel
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jelezze, egyhangúlag elfogadásra került. Aki a kettes számú határozati javaslattal egyetért, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
556/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati kiírás
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét képező
2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati felhívást és
mellékleteit.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
557/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati kiírás
A Városüzemeltetési Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázat kiírásáról, valamint annak közzétételéről.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
A Nagydiófa utca 34. sz. Társasház részére nyújtott növényesítési támogatás elszámolási
határidejének meghosszabbítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi növényesítési pályázaton a Nagydiófa
utca 34. sz. Társasház részére nyújtott növényesítési támogatás elszámolási határidejét
meghosszabbítja, az új elszámolási határidő: 2016. április 30. napja.”
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a Nagydiófa utca 34. sz. Társasház részére nyújtott növényesítési
támogatás elszámolási határidejének meghosszabbítása. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli
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kiegészítéssel élni.
dr. Lampert István:
Köszönöm, nem kívánok.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Nekem annyi
kérdésem lenne, hogy itt ugye az előterjesztésben az szerepel, hogy kb. hét hónapba telt ez a
szerződés aláírása és azért csúszott meg, de hogy ez melyik fél…
dr. Lampert István:
Sajnos a nyári időszakokkal ez van, hogy elég nehéz közös képviselőt előkeríteni..
Ujvári-Kövér Mónika:
Tehát itt kölcsönösen mind a két félen múlt, hogy 7 hónapig elhúzódott egy szerződés aláírása?
dr. Lampert István:
Igen, igen. Szabadság, augusztusi szünet, szóval itt összejönnek a dolgok.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönöm szépen. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és
szavazásra bocsátom, igen egy határozati javaslatról beszélünk. Aki egyetért a napirendi ponthoz
tartozó határozati javaslat elfogadásával, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra
került, köszönöm szépen.
558/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Nagydiófa utca 34. sz. Társasház részére nyújtott növényesítési támogatás elszámolási
határidejének meghosszabbítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi növényesítési pályázaton a Nagydiófa
utca 34. sz. Társasház részére nyújtott növényesítési támogatás elszámolási határidejét
meghosszabbítja, az új elszámolási határidő: 2016. április 30. napja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

6.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi anyagok megtárgyalása
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének…./2015.
(…..) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetésről szóló 2/2015. (II.23.) rendeletének módosításáról
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Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a testületi anyagok megtárgyalása. Nevezetesen először a testületi
napirendi pontok közül az egyes számú napirendi ponttal kapcsolatban kérdezném, ugye ez a
költségvetési rendelet módosításáról szól. Egyben kérdezném, hogy kiegészítés akár van-e hozzá,
vagy kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki egyetért, tehát
szavazásra és elfogadásra javasolja az egyes számú napirendi pontot, az kérem, kézfelemeléssel
jelezze, aki tartózkodik, kettő tartózkodás mellett elfogadásra került.

559/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
1.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének…./2015.
(…..) rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2015. évi
költségvetésről
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, 2 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a kettes számú napirendi pont, mindenki előtt gondolom ott vannak a napirendi
pontok, nem olvasnám fel. Esetleg van-e kérdés, hozzászólás, nincs, akkor ezt is szavazásra
bocsátanám. Aki szavazásra és elfogadásra javasolja a kettes számú napirendi pontot, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze, aki tartózkodik, három tartózkodás mellett került elfogadásra. Köszönöm
szépen.

560/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2015.(...)
önkormányzati
rendelete
a
2016.
évi
átmeneti
gazdálkodás
szabályairól
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
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Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő, tízes számú napirendi pont. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor
szavazásra bocsátanám, hogy aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja a tízes számú napirendi
pontot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

561/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
10.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2015.
(….) önkormányzati rendelete a felügyeleti díjról, valamint az üzletek működésével
összefüggésben elkövetett jogellenes cselekmények ellenőrzésének rendjéről szóló 46/2013.
(IX.06.) önkormányzati rendelet, továbbá ehhez kapcsolódóan a közösségi együttélés alapvető
szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 2/2013. (I.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenkettes számú napirendi pont, esetleg kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, ezt is
szavazásra bocsátanám, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja az, kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

562/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
12.
Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt.
között az Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek köztisztasági és
településtisztasági
feladatainak
ellátására
vonatkozó
feladatellátási
szerződésről
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizennégyes számú napirendi pont ugye a belső ellenőrzési terv jóváhagyásával. Kérdés,
hozzászólás? Amennyiben nincs, szavazásra bocsátanám, hogy aki tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

563/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
14.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2016. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő tizenhatos számú napirendi pont. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás.
Amennyiben nincs, akkor ezt is szavazásra bocsátanám, hogy aki tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

564/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
16.
A Budapest VII. kerület, Bajza u. 11. szám alatt található, 33502/1 hrsz. alatt nyilvántartott
közpark elnevezésére benyújtott kezdeményezés
Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a tizennyolcas számú napirendi pont, rendőrségi túlszolgálattal kapcsolatosan.
Kérdés, hozzászólás hiányában szintén szavazásra bocsátanám, hogy aki tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, az kérem, kézfelemeléssel jelezze, aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadásra
került. A nyílt ülés keretében ez volt az utolsó, igen.

565/2015.(12.14.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
18.
Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása 2016. év január hónap 1. napjától 2016. év december
hónap 31. napjáig
Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

7.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
A nyílt ülés utolsó napirendi pontja az Egyebek. Kérdezem, hogy van-e bármiféle megosztani
valója a bizottsági tagoknak, vagy bárkinek. Moldován Képviselő Úr parancsoljon.
Moldován László:
Hadd ragadjam meg az alkalmat, nem feltétlenül bizottsági témához tartozik, de a felügyeleti
díjjal kapcsolatban, Alpolgármester Úr itt van, van itt egy kérdésem, és akkor nem a testületi
ülésen kell megkérdeznem. Tehát én abszolút értem, amit leír. Azt nem látom, hogy mi itt ebben a
változás, tehát mitől fog növekedni a felügyeleti díj. Mitől lesz jobban behajtható, mint eddig?
Lehet, hogy csak én nem értem, és teljesen egyértelmű a dolog, de hadd kérdezzem meg
Alpolgármester Urat.
Ujvári-Kövér Mónika:
Alpolgármester Úr, de szerintem nyugodtan a napirendi pontnál is fel lehetett volna tenni, de
természetesen. Biztos vagyok benne, hogy Alpolgármester Úr válaszolni fog.
Hutiray Gyula:
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Természetesen, annál is inkább, mert Elnök Asszony itt az ülés megkezdése előtt hasonló kérdést
tett föl. A döntő változás ebben a rendeletben kettős. Az egyik az, hogy Jegyző úr fog határozatot
hozni a tárgyban előre. Ilyen módon az ügyfélnek a játéktere abban a tekintetben, hogy mit és
hogy csinál, szűkül. Nála van adott esetben a teher, hogy fellebbezzen, stb. stb. Ez az egyik dolog.
A másik dolog, ami szintén lényeges, hogy egyúttal az a bonyolult nevű rendelet, most éppen
eltettem ezt az anyagot, tehát nem tudom, hogy mi a rendelet, a köz, nem közerkölcsbe
ütközésnek, a helyi szabálysértési rendeletnek, aminek egész más neve van, abban tényállásként
fölvesszük ennek a megsértését, mármint a javaslat szerint belekerül, és ezért, ha nem jogkövető
magatartást tanúsít az adóalany, bocsánat, a felügyeleti díjat megfizetni tartozó, akkor
szankcionálni lehet egy ilyen bírsággal. Ez a két jelentős változás. Azon a tényen nem tudunk
túllépni, hogy mikor ez a díj bevezetésre került, azt megelőzően az ilyen típusú vendéglátó
egységet üzemeltető érdekképviseletekkel volt egy egyeztetés, nem itt, hanem a parlament
gazdasági bizottságában, és ott született az a kompromisszum, ami született, ami fölső határt szab
ennek a díjnak, az iparűzési adó negyedébe durván, pongyolán fogalmazva. És azt, hogy az
iparűzési adóból mennyi jut egy adott helyre, azt elég nehéz körül írni. Mindenesetre a jövőben
úgy fogunk eljárni, hogy mindaddig, amíg erre vonatkozóan nincsen bizonyíték a kezünkben,
addig nem ezt vesszük figyelembe, - kivéve, ha olyan bevallást tesz, amiben ezt alátámasztja hanem a négyzetméter alapján a férőhelyet. Ez a változás. Hogy hogy fog ez működni arra azt
tudom mondani, hogy a puding próbája az evés. Mindenképpen átláthatóbb és ellenőrizhetőbb
jogszabályi környezetet teremt a végrehajtáshoz, mint volt e nélkül a helyzet.
Moldován László:
Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Én is azt gondolom, és erről beszéltünk Alpolgármester Úrral, hogy minden
olyan, - még ha ez próbálkozás is – ami közelebb vihet a kívánt cél eléréséhez azt gondolom, hogy
fontos számunkra. És még egy dolgot az Egyebekben, hogy igaz, hogy most a testületi ülés
napirendi pontjaihoz nem volt kérdés illetékes irodákhoz, de köszönöm szépen, hogy megjelentek
személyesen. Korábban ugye ennek mi hangot adtunk, majd ha kérdés van, akkor azt mi
mindenképpen fel fogjuk tenni. Ha a kritikát elmondtuk, akkor a pozitív dolgokat is
mindenképpen szeretném, ha elhangoznának. Köszönöm szépen.
Hutiray Gyula:
Még egy fél mondat, hogy természetesen holnap ugyanezt szívesen elmondom de, ha nem muszáj,
akkor kíméljetek, kíméljenek ettől meg.
Ujvári-Kövér Mónika:
Azt gondolom, hogy megértettük, hogy mi volt a szándék és a cél. Köszönjük szépen.
Hutiray Gyula:
Köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a nyílt ülést ezennel lezárom és a zárt ülés keretében folytatjuk a Városüzemeltetési
Bizottság ülését.

Budapest, 2015. december 14.
Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag
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A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
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