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Ikt.sz.: KI/43933/2016/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. december 12. 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
Veres Zoltán bizottsági tag

Állandó meghívottak: Csüllög Szilvia irodavezető
Fitosné Z. Zsuzsanna irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Domokos Diána irodavezető-helyettes
Hegyi Krisztián belső ellenőr
Ollé Olga szakértő
Tóth Csaba szakértő
Bőcz Judit csoportvezető
Szilágyi Attila vendég
Fábián Gyuláné vendég

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Köszöntök mindenkit. Köszöntöm a képviselő társaimat, az iroda dolgozóit és a vendégeket.
Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes. Ujvári-Kövér Mónika elnök asszony igazoltan van
távol. Első dolgunk ugye a napirendi pontok megtárgyalása, illetve elfogadása. Az 1-es a
novemberi havi bizottsági szakértői beszámolók, 2-es a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései, 3-as a 2017. évi vendéglátó terasz, előkert
közterület-használatára vonatkozó pályázati kiírás, 4-es a testületi előterjesztések megtárgyalása,
ez a 2-es, 9-es, és 10-es napirendi pontot érinti. 5-ös az Egyebek. Zárt ülés keretében a 6-os
napirendünk a testületi előterjesztések megtárgyalása, ez a 18-as napirendi pontot érinti. És a 7-es
pedig az Egyebek. Aki ezt elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, egyhangú.
Köszönöm szépen.

433/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
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1.) November havi bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

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

3.) A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati
kiírás
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

4.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

5.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

6.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

7.) Egyebek

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

1.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 2016.
november havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2016. november
havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
november havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016.
november havi beszámolóját elfogadja.
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Nagy Andrea:
Akkor 1-es napirendi pontunk a november havi bizottsági szakértői beszámolók. Kérdés,
hozzászólás van-e? Köszönöm szépen, akkor felteszem szavazásra a kérdést, aki az 1-es határozati
javaslatot elfogadja, az kérem emelje fel a kezét.

434/2016. (12.12.) 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 2016.
november havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 2-es határozati javaslatot elfogadja, az kérem emelje fel a kezét.

435/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
November havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2016.
november havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 3-as határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét.

436/2016. (12.12.) 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 2016.
november havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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Nagy Andrea:
Aki a 4-est, köszönöm szépen. Egyhangú.
437/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
November havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 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 Mr. Nilsz Idegenforgalmi Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/42632/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. január 1-től
2017. március 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-1-42)
KI/20536-3/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2017. január 1-től 2017. március 31-ig, illetve
2017. október 1-től 2017. december 31-ig 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú, 2017. április 1-től
2017. május 31-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú, továbbá 2017. június 1-től 2017. szeptember
30-ig 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése során a gyalogosforgalom számára 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább annak
10%-át elérő, de legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá Horváth Tibor
ev. kérelmére, részére a vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Henellas Kft. (székhely/lakcím: 1181 Budapest,
Üllői út 495.) KI/38825-2/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5.
szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 389/2016. (10.17.) sz.
határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló hozzájárulását 2016. december 1.
napjával visszavonja.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/37098-3/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 377/2016.
(09.26.) sz. határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló hozzájárulását 2016.
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december 1. napjával visszavonja.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/18652-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. január 1-től
2017. március 31-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 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, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább annak 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Lászlóné őstermelő (igazolvány száma:
2143605) KI/42095/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13.
szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
kérelmezett ingatlanrészt is magába foglaló közterületre a kérelmezett időszak tekintetében,
„Karácsonyi Vásár” elnevezésű rendezvény megtartására korábban már érvényes közterület-
használati hozzájárulás megadására került sor.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/42631/2016/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2017. január 1-től 2017. március 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi Béláné ev. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Szinva u. 1-3.) KI/41565-2/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Király u.
1/C. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 426/2016. (11.21.) sz.
határozatában foglalt hozzájárulását visszavonja.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/19783-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2017.
január 1-től 2017. december 31-ig 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Kis Akácfa Söröző Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Nagy Andrea:
2-es napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Kérdezem az előterjesztőt, van-e kiegészíteni valója.
Csüllög Szilvia:
Nincs, köszönöm.



6 / 12

Nagy Andrea:
Nincs. Köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr.

Moldován László:
Nekem lenne egy kérdésem. A következő napirendben a pályázatoknál látom, hogy benne van,
hogy minden terasznak 10%-os zöldfelületet kell biztosítania már a feltételek között is, itt viszont
nem látom, hogy azt ellenőriznék, de ezt is ellenőrzik, ugye?
Csüllög Szilvia:
Amikor azt olvassa, hogy a közterület-használati hozzájárulásnak megfelelő, akkor…
Moldován László:
benne van az is, hogy a 10%-os zöldfelület…
Csüllög Szilvia:
Igen, igen.
Moldován László:
Jó. Köszönöm.
Nagy Andrea:
Jó. Köszönöm szépen. További hozzászólás? Jó, köszönöm szépen, akkor lezárom a napirend
vitáját. Lenne egy ügyrendi javaslatom. 1-9-ig vannak ugye a határozati javaslatok és minden
esetben egy javaslat van. Elfogadják-e, hogy egyben szavazzuk meg az előterjesztéseket, aki igen
az kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

438/2016. (12.12.) 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 1-9-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

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

Nagy Andrea:
Akkor felteszem szavazásra a kérdést, hogy az 1-9-es számig terjedő határozati javaslatokat, aki
elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

439/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. Nilsz Idegenforgalmi Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/42632/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017.
január 1-től 2017. március 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

440/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-1-42)
KI/20536-3/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2017. január 1-től 2017. március 31-ig, illetve
2017. október 1-től 2017. december 31-ig 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú, 2017. április 1-től
2017. május 31-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú, továbbá 2017. június 1-től 2017. szeptember
30-ig 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése során a gyalogosforgalom számára 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább annak
10%-át elérő, de legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá Horváth Tibor
ev. kérelmére, részére a vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

441/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Henellas Kft. (székhely/lakcím: 1181 Budapest,
Üllői út 495.) KI/38825-2/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5.
szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 389/2016. (10.17.) sz.
határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló hozzájárulását 2016. december 1.
napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

442/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/37098-3/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 377/2016.
(09.26.) sz. határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló hozzájárulását 2016.
december 1. napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

443/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/18652-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. január 1-től
2017. március 31-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 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, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább annak 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

444/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Lászlóné őstermelő (igazolvány száma:
2143605) KI/42095/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13.
szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
kérelmezett ingatlanrészt is magába foglaló közterületre a kérelmezett időszak tekintetében,
„Karácsonyi Vásár” elnevezésű rendezvény megtartására korábban már érvényes közterület-
használati hozzájárulás megadására került sor.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

445/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Asbóth u. 14.) KI/42631/2016/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2017. január 1-től 2017. március 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

446/2016. (12.12.) 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/41565-2/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Király
u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 426/2016. (11.21.) sz.
határozatában foglalt hozzájárulását visszavonja.
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Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

447/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/19783-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2017.
január 1-től 2017. december 31-ig 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Kis Akácfa Söröző Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati kiírás

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét képező 2017.
évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati felhívást és mellékleteit,
valamint felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázat kiírásáról, valamint annak
közzétételéről.

Nagy Andrea:
Hármas napirendi pontunk a 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára
vonatkozó pályázati kiírás. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás hiányában lezárom. Akkor,
aki a 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati kiírást
elfogadja, az kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

448/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati kiírás
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét képező
2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára vonatkozó pályázati felhívást és
mellékleteit, valamint felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a pályázat kiírásáról, valamint annak
közzétételéről.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

2.
2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet

Nagy Andrea:
A 4-es napirendünk a testületi anyagok megtárgyalása. Ugye ez az első a 2-es napirendi pont, amit a
testületi ülésen tárgyalunk a 2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet. Kérdezem,
hogy van-e esetleg az előterjesztőnek kiegészíteni valója.
Fitosné Zemanovics Zsuzsanna:
Köszönöm, nincsen.
Nagy Andrea:
Köszönöm. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás hiányában lezárom. Felteszem szavazásra, na
még egyszer neki futok. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem emelje fel a kezét. Aki nem,
aki a tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadásra került. Köszönöm szépen.

449/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

2.
2017. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól szóló rendelet

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

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

9.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési

tervének jóváhagyása

Nagy Andrea:
Következő napirendünk ugye a 9-es. A 9-es előterjesztés a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása. Kérdezem az
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előterjesztőt, hogy van-e…

Hegyi Krisztián:
Nincs.
Nagy Andrea:
Nincs kiegészíteni valója. Jó, köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Parancsolj, Kispál
Képviselő Úr.
dr. Kispál Tibor:
Köszönöm szépen. Egyetlen egy apró kérdésem van. Ugye most változni fog, a testületi ülésen
tárgyalni is fogjuk, ugye az önkormányzat tulajdonában lévő cégeknek a struktúrája. A cégek
megszüntetéséről is fog döntés születni. Kérdezem én, hogy ugye ez az előterjesztés még nem
tartalmazza ezt, de föl vannak rá készülve, hogy a következő évben, tehát 2017-ben lesznek új
elemek?
Hegyi Krisztián:
Ó, természetesen fel vagyunk készülve rá. Az úgy céget, amíg nincsen költségvetési beszámoló
alapvetően nem nagyon ellenőrizzük. Az ellenőrzés mindig utólagosan történik.
dr. Kispál Tibor:
A kérdés csak az volt, hogy föl vannak-e készülve rá.
Hegyi Krisztián:
Természetesen.
dr. Kispál Tibor:
Köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás? Köszönöm szépen, a napirend vitáját lezárom.
Aki ezt a napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem emelje fel a kezét. Aki
nem, tartózkodik, egy tartózkodással elfogadásra került. Köszönöm szépen.

450/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

9.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2017. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása

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

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

10.
Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása 2017. év január hónap 1. napjától 2017. év december

hónap 31. napjáig

Nagy Andrea:
Egy napirendi pontunk van még a 10-es napirendi pont. Ez a Rendőrségi túlszolgálat
finanszírozása 2017. év január hónap 1. napjától 2017. év december hónap 31. napjáig. Kérdezem
Irodavezető Asszonyt, vagyis a helyettesét bocsánat, hogy van-e esetleg kiegészíteni valója.
dr. Domokos Diána:
Nem, köszönöm.
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Nagy Andrea:
Jó, akkor a napirend vitáját megnyitom. Köszönöm, hozzászólás hiányában lezárom. Aki ezt a
napirendet tárgyalásra és elfogadásra javasolja az kérem emelje fel a kezét. Ki az aki nem,
tartózkodik, köszönöm szépen egy tartózkodással.

451/2016. (12.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

10.

Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása 2017. év január hónap 1. napjától 2017. év december
hónap 31. napjáig

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

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
És az Egyebek napirendi pontunk van a nyílt ülésünkön. Van-e esetleg ehhez valakinek
kiegészíteni valója, hozzászólása, Nincs, köszönöm. Akkor zárt ülésünk következik. Köszönöm
szépen.

Budapest, 2016. december 12.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. december 14.


