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Ikt.sz.: KI/42076/2016/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet körút 6. I. emelet Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága 2016. november 21. napján 15.30 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak: Csüllög Szilvia irodavezető
dr. Máté Katalin irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Román Eszter irodavezető-helyettes
Dobrovitzky Anna irodavezető-helyettes
dr. Dankó Edina jogi és testületi ügyintéző
dr. Juhász Éva jogi ügyintéző
dr. Rózsás Kinga jogi referens
Kardos-Erdődi Zsolt irodavezető-helyettes
Ollé Olga szakértő
Tóth Viktória személyi asszisztens
Hoppál Réka vendég

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Megkezdjük az ülést, jó? Az első napirendi pontunk az október havi bizottsági szakértői
beszámolók, második a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései, harmadik napirendünk ugye a testületi anyagok megtárgyalása, ugye ez az egyes és
a kilences napirendi pontot érinti. Négyesbe az Egyebek. Zárt ülés keretében szintén a testületi
előterjesztések megtárgyalása, ez a tizenkilences napirendi pont, és az Egyebek. Elfogadják-e a
napirendi pontokat, aki igen kérem emelje fel a kezét, köszönöm szépen. Egyhangú.

413/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) Október havi bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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2.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

4.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

5.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

6.) Egyebek

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

1.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 2016.
október havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
október havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016. október

Nagy Andrea:
Első az október havi bizottsági szakértői beszámolók. A napirend vitáját megnyitom, kérdés,
hozzászólás van-e? Lezárom. Feltenném szavazásra a kérdést, az aki az egyes szakértői
beszámolót elfogadja, kérem emelje fel a kezét.

414/2016. (11.21.) 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 2016.
október havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a kettes határozati javaslatot elfogadja, köszönöm szépen, egyhangú.

415/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
október havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a hármas határozati javaslatot elfogadja, az kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, ez is
egyhangú.

416/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Október havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016. október
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.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 TXI Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör, Kacsóh
Pongrác u. 12.) KI/38777-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához 2016.
december 1-től 2017. május 1-ig, 0,6 m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú hideg, meleg étel, és
üdítőital, valamint ajándéktárgy tricikliről történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a tricikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá szeszes ital árusítása
tilos.
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2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/1141-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. január 1-től 2017. június 30-
ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú információs pult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/5142-3/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
december 1-től 2017. február 28-ig, 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy a Kultúr Lokál Kft. vendéglátó terasz 2017. március 1-től 2017. április 1-ig történő
elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/6094-6/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. december 1-től
2017. február 28-ig, 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy ugyan a terasz a korábbi hozzájárulásban foglalt
méretekkel, azonban dobogón, illetve az üzlet portáljához, talajhoz történő rögzítéssel került
kialakításra, ami egyértelműen a vonatkozó, és fentebb is jelzett katasztrófavédelmi előírásokkal
ellentétes, az esetleges tűzoltósági felvonulást akadályozza.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Joy Hotels Kft. (székhely/lakcím: 1195 Budapest,
Üllői út 283.) KI/5769-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 42-44. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. november 21-től 2016.
november 23-ig, 2 db 0,5 m x 0,5 m, azaz 1 m2, összesen 2 m2 nagyságú reklámzászló elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m
szabad járdafelületet.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 45.) KI/37526-3/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közigazgatási bírság tartozása áll fenn.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Péter Pál őstermelő (adószám: 75281016-1-
40) KI/41449/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor tér 4. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. december 14-től 2016.
december 24-ig, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú területen ünnep előtti fenyőfa árusítás céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
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járdafelületet.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Polónyi Gábor ev. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Síp u. 17. fsz. 5.) KI/41444/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához 2016.
november 25-től 2017. január 25-ig, 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú tea, kávéital, alkoholmentes
italok tricikliről történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a tricikli
járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a
szükséges 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá szeszes ital árusítása tilos.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi Béláné ev. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Szinva u. 1-3.) KI/41565/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. december 1-től
2016. december 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, főtt kukorica zárt szerkezetű pultból történő
árusításhoz, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Zsigmond Richárd Gáborné őstermelő (adószáma:
53595414-1-33) KI/41583-1/2016/VI. számú kérelme alapján indult eljárást megszünteti,
tekintettel arra, hogy kérelmező a kérelmét visszavonta.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Figura Film Kft. (székhely/lakcím: 1138 Budapest,
Révész u. 29. III. 303.) részére, a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti
közterület használatára megadott, 232/2016. (05.18.) sz. határozatában foglalt hozzájárulás
visszavonására irányuló, a szomszédos ingatlan tulajdonosa által 2016. november 2. napján
benyújtott kérelem alapján indult eljárást a tárgyi üggyel szorosan összefüggő, és jelenleg
folyamatban lévő birtokvédelmi eljárás befejezéséig felfüggeszti.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MauriCatering Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 2.) KI/41784/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre tér közterület használatához 2016. november 28-tól 2016. december 31-ig 4
db 4 m x 12 m, azaz 48 m2, mindösszesen 192 m2 nagyságú faház elhelyezéséhez nem járul hozzá,
tekintettel a Városüzemeltetési Bizottság 187/2015. (04.21.) sz. határozatában foglalt döntésre,
mely szerint „…úgy dönt, hogy a közterület használati hozzájárulás kiadására irányuló kérelmek
elbírálása során, a Madách Imre tér területére nem adja hozzájárulását vendéglátó, kereskedelmi,
és reklám célú faház, pavilon, vagy egyéb építmény elhelyezéséhez.”

Nagy Andrea:
Következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészíteni valója.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr parancsoljon.
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Moldován László:
Az egyes számú előterjesztéssel kapcsolatban szeretném kérdezni. Az van benne, hogy hideg-
meleg étel és üdítő, hogy a meleg étel az ilyenkor (érthetetlen szövegrész) a tevékenységbe nem
fér bele? Láttam, hogy egy nm-es tricikliről, hogy fog meleg ételt árusítani?
Csüllög Szilvia:
Azt nem tudom, hogy ő kíván vagy nem kíván árusítani, de biztos, hogy nem helyben készült,
hanem ez egy triciklivel történő árusítás, tehát azt jelenti, hogy nyilván nem (érthetetlen
szövegrész). Egyébként neki rendelkeznie kell az egyéb hatósági engedélyekkel ahhoz, hogy
kereskedelmi tevékenységet folytasson.
Moldován László:
A meleg étel árusítása ilyenkor nem vendéglátásnak minősül, hanem…
Csüllög Szilvia:
Ez egy kifejezés, hideg-meleg étel az így egyben egy kifejezés. Ha ő ropit árul, az is lehet egy…
Moldován László:
Ja értem. Nem biztos, hogy meleg ételt fog árulni…
Csüllög Szilvia:
Nyilván nem helyben készítik.
Moldován László:
Jó, rendben. Akkor köszönöm.
Nagy Andrea:
Van-e esetleg további kérdés? Nincs, akkor a napirend vitáját lezárom és volna egy ügyrendi
javaslatom, hogy mivel 12 határozati javaslat van és egy alternatíva a döntésekről, hogy akkor
egyben tenném fel szavazásra ezeket a határozati javaslatokat, aki ezt elfogadja kérem emelje fel a
kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

417/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-12-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
És akkor elfogadják-e a kettes napirendnél az 1-12-ig a határozat javaslatokat, aki igen, az kérem
emelje fel a kezét. Ki az aki nem, tartózkodik, köszönöm szépen. Egyhangú.

418/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TXI Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör,
Kacsóh Pongrác u. 12.) KI/38777-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához
2016. december 1-től 2017. május 1-ig, 0,6 m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú hideg, meleg étel, és
üdítőital, valamint ajándéktárgy tricikliről történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a tricikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá szeszes ital árusítása
tilos.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

419/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/1141-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. január 1-től 2017. június 30-
ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú információs pult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

420/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/5142-3/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
december 1-től 2017. február 28-ig, 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy a Kultúr Lokál Kft. vendéglátó terasz 2017. március 1-től 2017. április 1-ig történő
elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

421/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/6094-6/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. december 1-től
2017. február 28-ig, 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy ugyan a terasz a korábbi hozzájárulásban foglalt
méretekkel, azonban dobogón, illetve az üzlet portáljához, talajhoz történő rögzítéssel került
kialakításra, ami egyértelműen a vonatkozó, és fentebb is jelzett katasztrófavédelmi előírásokkal
ellentétes, az esetleges tűzoltósági felvonulást akadályozza.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

422/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Joy Hotels Kft. (székhely/lakcím: 1195 Budapest,
Üllői út 283.) KI/5769-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 42-44. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. november 21-től 2016.
november 23-ig, 2 db 0,5 m x 0,5 m, azaz 1 m2, összesen 2 m2 nagyságú reklámzászló elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

423/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 45.) KI/37526-3/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közigazgatási bírság tartozása áll fenn.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

424/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Péter Pál őstermelő (adószám: 75281016-1-
40) KI/41449/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor tér 4. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. december 14-től 2016.
december 24-ig, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú területen ünnep előtti fenyőfa árusítás céljából,
azzal a kikötéssel, hogy 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

425/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Polónyi Gábor ev. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Síp u. 17. fsz. 5.) KI/41444/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához
2016. november 25-től 2017. január 25-ig, 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú tea, kávéital,
alkoholmentes italok tricikliről történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás,
azaz a tricikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá szeszes ital árusítása tilos.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

426/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi Béláné ev. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Szinva u. 1-3.) KI/41565/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. december 1-től
2016. december 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, főtt kukorica zárt szerkezetű pultból történő
árusításhoz, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

427/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Zsigmond Richárd Gáborné őstermelő (adószáma:
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53595414-1-33) KI/41583-1/2016/VI. számú kérelme alapján indult eljárást megszünteti,
tekintettel arra, hogy kérelmező a kérelmét visszavonta.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

428/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Figura Film Kft. (székhely/lakcím: 1138
Budapest, Révész u. 29. III. 303.) részére, a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület
előtti közterület használatára megadott, 232/2016. (05.18.) sz. határozatában foglalt hozzájárulás
visszavonására irányuló, a szomszédos ingatlan tulajdonosa által 2016. november 2. napján
benyújtott kérelem alapján indult eljárást a tárgyi üggyel szorosan összefüggő, és jelenleg
folyamatban lévő birtokvédelmi eljárás befejezéséig felfüggeszti.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

429/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MauriCatering Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 2.) KI/41784/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre tér közterület használatához 2016. november 28-tól 2016. december 31-ig 4
db 4 m x 12 m, azaz 48 m2, mindösszesen 192 m2 nagyságú faház elhelyezéséhez nem járul
hozzá, tekintettel a Városüzemeltetési Bizottság 187/2015. (04.21.) sz. határozatában foglalt
döntésre, mely szerint „…úgy dönt, hogy a közterület használati hozzájárulás kiadására irányuló
kérelmek elbírálása során, a Madách Imre tér területére nem adja hozzájárulását vendéglátó,
kereskedelmi, és reklám célú faház, pavilon, vagy egyéb építmény elhelyezéséhez.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

1.
2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
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Nagy Andrea:
Következő napirendi pont a testületi előterjesztések megtárgyalása. Egyik az első napirendi pont a
2016. évi költségvetésről szóló 3/2016.(II.18.) önkormányzati rendelet módosítása. Kérdezem
Irodavezető Asszonyt van-e esetleg kiegészíteni valója.
Dobrovitzky Anna:
Köszönöm szépen nincsen.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen, akkor a napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás hiányában lezárom
és felteszem a kérdést, hogy tárgyalása és elfogadásra javasolják-e. Aki igen, kérem emelje fel a
kezét, aki nem, tartózkodik. Köszönöm szépen egy tartózkodással elfogadásra került ez a javaslat.

430/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

1.
2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

9.
Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása

Nagy Andrea:
Következő a kilences napirendi pont, az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása. Kérdezem
Irodavezető Asszonyt, van-e esetleg kiegészíteni valója.
dr. Máté Katalin:
Nincs, köszönöm.
Nagy Andrea:
Akkor a napirend vitáját megnyitom. Kérdés, hozzászólás van-e? Köszönöm szépen akkor
lezárom. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja a kilences napirendi pontot, az kérem, emelje fel
a kezét. Ki az, aki tartózkodik. Köszönöm szépen egy tartózkodással elfogadásra került.

431/2016. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

9.
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Az Erzsébet Terv Fejlesztési Program módosítása

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

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)
elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
Nyílt ülésünkön az Egyebek napirendi pont van hátra. Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés,
hozzászólás. Köszönöm akkor zárt ülésünket befejeztük, zárt üléssel folytatjuk tovább, bocsánat.

Budapest, 2016. november 21.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. november 28.


