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Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Mielőtt az ülést megnyitnám, engedjék meg, hogy kivételesen köszöntsek két hölgyet a
körünkben, akikkel az eddigiekben még nem találkoztunk, de azt hiszem, hogy munkánk során
még sokat fogunk találkozni és ezért hadd mutassam be dr. Deim Valéria Kapitányságvezetőhelyettest. Köszönjük szépen, hogy megtisztelt minket a jelenlétével és, habár most igazából
nincsen napirendi pont, bár Egyebek alatt felvetődhet bármilyen kérdés. Bízom benne, hogy minél
több bizottsági ülésen találkozhatunk, mert mindig vannak olyan témák, amit Önhöz intézhetünk.
És Salgai Anikót is hadd mutassam be, Ő pedig az új Városüzemeltetési-és közrendvédelmi
referensünk. A többieket is nagy tisztelettel köszöntjük, de már velük több alkalommal volt
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lehetőségünk találkozni. Az ülés megkezdéséig egy módosító indítvány érkezett, azt gondolom,
hogy mindenki megkapta. Ez a négyes napirendi ponthoz érkezett, de majd a napirendi pontnál
erről természetesen szavazni fogunk. Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Veres
Képviselő Úr előzetesen jelezte, hogy nem tud itt lenni, tehát igazoltan van távol. Elsőként
szavazásra bocsátanám, aki egyetért azzal, hogy a kiküldött meghívóban szereplő módon
tárgyaljuk az előterjesztéseket, napirendi pontokat, az kérem kézfelemeléssel jelezze azt.
A Bizottság az alábbi határozatot hozza:
107/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

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

kapcsolatos

2.)

Február
havi
bizottsági
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

beszámolók

3.)

Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett
fejlesztéséről
a
2016.
évre
vonatkozóan
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.)

2016.
évi
hevederzár
pályázat
kiírása
Előterjesztő: Szabó Sándor Roland Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető-helyettes

5.)

2016. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati
intézmények
részére
Előterjesztő: Szabó Sándor Roland Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető-helyettes

6.)

2016.
évi
növényesítési
pályázatokkal
kapcsolatos
döntések
Előterjesztő: Szabó Sándor Roland Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető-helyettes

7.)

Egyebek

szakértői

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:
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1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096 Budapest,
Haller u. 4.) KI/19932/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április 1-jétől 2017. március
31-ig, 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 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. Továbbá a
Tucskateam Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/19783/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 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. Továbbá a
Kis Akácfa Söröző Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10. III. 3.) KI/19771/2016/VI. szám alatt, a Budapest VII. kerület,
Dob u. 16. szám „C” udvarban található közterület használatára benyújtott kérelmét elutasítja,
tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt közterület tekintetében vendéglátó terasz
elhelyezésére irányuló közterület-használati kérelem benyújtására a meghatározott határnap előtt
került sor.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Klubi 11 Kft. (székhely/lakcím: 2800 Tatabánya,
Teleki László u. 11.) KI/19249/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-jétől
2016. július 31-ig, 1 m x 6 m, azaz 6 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.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/19930/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
március 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú, valamint a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április 1jétől 2016. október 31-ig, 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, továbbá a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület
előtti közterület használatához 2016. március 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 1 m, azaz 2 m2
nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából. A vendéglátó teraszok úgy helyezhetők el, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a
parkolásgátló oszlopok járdaszakasz felé eső része mellé közvetlenül kell elhelyezni úgy, hogy az
az ott található akadálymentesített járdafelületet nem takarhatja. Továbbá a Seres és Társa Kft.
3 / 35

kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/19914/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2,4 m x 7 m, azaz 17 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a
járda szélétől minimum 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szélességű szabad járdafelületet – az akadálymentes gyalogosközlekedést nem zavarva –
biztosítani kell.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fsz. 1.) KI/20280/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-jétől 2016. október 31-ig, 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 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.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dob u. 15.) KI/6094/2016/VI. szám alatt, a ’2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterülethasználatára vonatkozó pályázati felhívás’ alapján benyújtott kérelmére meghozott 95/2016.
(03.02.) sz. határozatát – a további részek változatlanul hagyása mellett – akként javítja, hogy a
„…a TELEP-ART Galéria Kft. képviselője…” rész helyébe a „…a Holy Bagel Kft.
képviselője…” rész lép.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/19784/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1jétől 2016. október 31-ig 1 m x 8 m, azaz 8 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. Továbbá az El Santo Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
a hozzájárulását megadja.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-1-42)
KI/20536/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál
u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 4-étől 2016. április 30-ig,
illetve 2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú, és 2016. május
1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz,
valamint 2016. március 4-től 2016. szeptember 30-ig 3 db, 0,5 m x 1 m, azaz 3 m2 nagyságú
reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése során a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá Horváth Tibor ev.
kérelmére, részére a vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.
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11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Wesselényi u. 63. fsz. 6.) KI/1066-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m x 1,65 m, azaz 2 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajor Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/20255/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 3-tól 2016. október 31-ig, 1,37 m x 8 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2016. június 1-jétől 2016. augusztus 31-ig, 1 m x 8 m,
azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napvédő ernyő elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése során a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/18652/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
április 1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2 db, 3 m x 5 m, azaz 15 m2, összesen 30 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá
az S-C VILL Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj részletetekben történő
megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-használat kérelmezett időtartama a hat
hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.
14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/19929/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Pub Kocsma 2012 Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/112-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá
a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
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díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest, Dob
u. 46/A.) KI/20538/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u.
46/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-jétől 2016. szeptember 30ig, 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől
legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, és a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.
17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lido Gelato Zrt. (székhely/lakcím: 1116 Budapest,
Fehérvári út 116/C.) KI/20122/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 2től 2016. szeptember 30-ig, 2 m x 3 m, azaz 6 m2, és 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2, mindösszesen 9 m2
nagyságú, 2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 3 m, azaz 6 m2, 1,5 m x 2 m, azaz 3
m2, és 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz, 2016. április 2-től 2016. szeptember 30-ig, 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú
fagylaltpult, valamint 2016. március 10-től 2016. december 31-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
reklámtábla elhelyezése céljából. Továbbá a Lido Gelato Zrt. kérelmére, részére a vendéglátó
terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.
18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DaCur Drink Kft. (székhely/lakcím: 4700
Mátészalka, Deák Ferenc út 1.) KI/19927/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-jétől 2016. október 31-ig, 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a DaCur Drink Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 21.) KI/19782/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1jétől 2016. december 31-ig, 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 10,5
m, azaz 21 m2 nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá az Il Pastrone Kft. kérelmére, részére a vendéglátó terasz
közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hellinicon Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Erzsébet krt. 40-42. I. 4) KI/20457/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április
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1-től 2017. február 28-ig, 4,3 m x 7,6 m, azaz 33 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Helinicon Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását
megadja.
21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tömörgumi Bt. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 103. I. 8.) KI/12939-1/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Izabella u. 28.
szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 99/2016. (03.02.) sz.
határozatában foglalt hozzájárulását 2016. március 5. napjával visszavonja.
22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bormisszió Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 23.) KI/20721/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1jétől 2016. október 31-ig 1,4 m x 3,28 m, azaz 5 m2, és 1,4 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/19673/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. október 31-ig 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Axico Informatikai Kft. (székhely/lakcím: 1139
Budapest, Frangepán u. 11.) KI/20720/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 67. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 7-től 2017. február 28-ig 0,3 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú, világító, konzolos
reklámtábla elhelyezése céljából.
25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hello Paneer Kft. (székhely/lakcím: 2096 Üröm,
Kormorán u. 11.) KI/6153-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a vendéglátó terasz
közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.
26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Király u. 59/B.) KI/20912/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-jétől
2016. szeptember 30-ig, 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 m2 dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
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27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/12601-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
április 1-jétől 2016. október 31-ig, 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú, valamint 2016. május 1-jétől
2016. szeptember 30-ig, 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá az Arborétum Presszó Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását megadja.
28.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál u. 13.) KI/20914/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április 1-jétől 2016.
április 30-ig és 2016. október 1-jétől 2016. október 31-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú,
illetve 2016. május 1-jétől 2016. szeptember 30-ig 4,4 m x 4,3 m, azaz 19 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Repülő Puli Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/5621-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 8-tól 2016. április 30-ig, 3 m x 13 m, azaz 39 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/6130/2016/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti, gépjárművek várakozóhelyéül szolgáló
közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz az ott található
járdaszakaszon az üzlet homlokzata előtt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, azaz
legalább 1 méter szélességben, a 1,5 méter széles szabad járdafelület együttes meghagyásával is
kialakítható.
31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/5388/2016/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtti, gépjárművek várakozóhelyéül
szolgáló közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz az ott
található járdaszakaszon, az üzlet homlokzata előtt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően, azaz legalább 1 méter szélességben, a 1,5 méter széles szabad járdafelület együttes
meghagyásával is kialakítható.
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32. A.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 5.) KI/19132/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – attól részben eltérően – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. április 1-jétől 2017. február 28-ig, részben 3 db parkolóhely területén, 2,5 m x 11,2 m, azaz
28 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
32.B.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 5.) KI/19132/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott részben 3 db
parkolóhely területén, 2,5 m x 11,2 m, azaz 28 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez.
33. A.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plan Cat Kft. (székhely/lakcím: 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 49-55.) KI/4149/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII.
kerület, Wesselényi 36. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 2 db parkolóhely
területén, összesen 20 m2 nagyságú vendéglátó terasz, valamint reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezéséhez.
33. B.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plan Cat Kft. (székhely/lakcím: 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 49-55.) KI/4149/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1jétől 2016. október 31-ig, 2 db parkolóhely területén, összesen 20 m2 nagyságú dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2 db, egyenként 3 m x 3 m, azaz összesen
18 m2 nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából. Továbbá a Plan Cat Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Az első napirendi pont a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Győrvári Attila:
Igen szeretnék.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hallgatjuk Irodavezető-helyettes Urat.
Győrvári Attila:
Kettő dolog lenne. Az egyik, hogy az előterjesztések közül a 32-es számú előterjesztést szeretnénk
visszavonni. Ez az Akácfa utca 5-ös, vendéglátó terasz.
Ujvári-Kövér Mónika:
32-es.
Győrvári Attila:
32-es, igen. A másik az egy rövid kiegészítés lenne. Felmerültek előzetesen kérdések, még mindig
a pályázattal kapcsolatosan. Igazából csak annyi lenne ennek a lényege, hogy elutasításra kerültek
ugye egyrészt a késve benyújtott pályázatok, ez gondolom mindenki számára világos volt, hogy
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miért. Ezt már a múltkor talán említettem is, illetve vannak olyan elutasítások, amik nem
pályázatos kérelmek voltak, hanem normál közterület-használati kérelmek, és ilyenek is
elutasításra kerültek, illetve most is van ilyen az előterjesztések között, szintén határnap
elmulasztása miatt, csak ugye az fordítva van a határnap számolva, mint a pályázatnál. Ott ugye
van egy minimális benyújtási határidő, tehát annak van egy elő napja, az ugye a pályázat
elbírálásának napja volt, és azok kerültek itt elutasításra, a múltkor is volt ilyen talán, illetve most
is van, akik előbb adták be annál a határnapnál, mint ahogy benyújthatták volna normál
közterület-használati hozzájárulási kérelmüket, de egyébként a pályázat területi hatálya alá
tartoztak. Ezt csak azért mondom el, mert tényleg felmerült ez a kérdés, illetve az merült még fel
ezzel kapcsolatban, hogy nem-e lehetett volna esetleg ezeket egyszerűbben kezelni az Iroda
részéről. Természetesen mindent megpróbáltunk mind a pályázatoknál, mint ahogy az be is volt
írva tájékoztatni az ügyfeleket arról, hogy milyen módon kell, mikor és hogyan benyújtani. Azok
is tájékoztatva lettek, akik elmulasztották, de egyébként érdeklődtek, de nyilván aki már egyszer
beadta, vagy nem lehetett később elérni, hogy esetleg visszavonja, adja be később, miután itt járt,
azokat kénytelenek voltunk a Bizottság elé terjeszteni ilyetén formában. A jövőben természetesen
bárki továbbra is benyújthatja a kérelmet, ezt csak azért mondom, mert volt ilyen kérdés.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen Irodavezető-helyettes Úr, akkor megnyitom a napirend vitáját. Kérdezem, hogy
kérdés, hozzászólás van-e? Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Lenne. Többször említettem, hogy komoly bajom van avval, hogy a 1,5 méter megvan, de a
Király utcában vagy a Dohány utcában, olyan helyen adunk ki engedélyt, ahol nagyon leszűkül a
gyalogosforgalomra rendelkezésre álló terület. Éppen ezért a 2-est, és a 26-ost nem fogom
támogatni. Bár teljesen szabályszerű a kérelmük, és itt az előterjesztés hozzájárul címszóval került
elém a határozati javaslat, tehát az Iroda is ezt támogatja. A Dohány utca 56-ról van szó, a másik
pedig a 26-os mindjárt mondom, hogy melyik, az pedig a Király utca 59/b. Mind a kettő olyan
hely, ahol szerintem olyan nagy a gyalogosforgalom, hogy nagyon leszűkülne a
gyalogosforgalomra megmaradó hely. Annál is inkább, mert az egyiknél majdnem 36 méter, a
másiknál meg 9 méter hosszan lenne a dobogó elhelyezve. Tehát ezt a kettőt nem fogom
támogatni az Iroda javaslatával ellentétben. Azt meg mindig is elmondtam, hogy parkolóhelyen
létesítendő vendéglátóhelyet, én semmiképp nem fogok támogatni. Itt a 32-nél lett volna a
különbség, de ahogy hallom visszavonta az Iroda a többinél meg, ha jól érzékelem, akkor
mindenhol az Iroda javaslata is az, hogy ne adjuk meg a hozzájárulást. Tehát ezt fogom támogatni,
de akkor kérnék a 2-ről és a 26-ról külön szavazást.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Ezen kívül nekem két kérdésem lenne. Az egyik, hogy ugye korábbi
kérésünknek megfelelően az Iroda úgy készíti elő az előterjesztéseket, hogy kicsit az egyeseknek
az előtörténetét is megismerhetjük, ami azt gondolom, hogy nagyban segíti a döntésünket. Most
is, mint korábban is többször találkoztunk azzal, hogy valaki a korábbi ellenőrzésnek megfelelően
közigazgatási bírságot kapott, ennek ellenére adott esetben most az a javaslat, hogy támogassuk a
közterület-használati engedély kiadását. Mondjuk, hogyha jogkövető magatartást tesz, ez akár
indokolt is lehet. Én igazából azt szeretném megkérdezni, hogy miután észlelték, hogy probléma
van, hiszen ezért kapott közigazgatási bírságot, mi a metódusa a vissza ellenőrzésnek, hogy
kimondottan ezekre a problémás helyekre az Iroda visszamegy-e, vagy egyáltalán mi az eljárás
ilyen esetben. A másik az pedig inkább egy informális kérdés lenne a 21-es számú
előterjesztésnél, hiszen ugye a tavalyi évben volt egy javaslat azt hiszem, hogy Kispál Képviselő
Úr adta be javaslatként ugye, kimondottan a gumiabroncs iparszerű javítására vonatkozott a
közterület-használati engedély, meg is adtuk ezt az engedélyt a múlt hónapban, aztán három nap
múlva ez visszavonásra került. Ez abszolút valami privát indok, vagy egyáltalán nem ismerjük az
indokát, vagy egyébként tudhatjuk-e, hogy mi okból kifolyólag, mert ez egy nagyon rövid életű
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közterület-használat volt. Röviden ennyi lenne a kérdésem.
Győrvári Attila:
Jó, ha nincs több kérdés, akkor válaszolok.
Ujvári-Kövér Mónika:
Szerintem ennyi lenne összesen, és akkor kérjük, hogy erre válaszoljon.
Győrvári Attila:
Az első kérdésre azt tudom mondani, hogy természetesen ezt már korábban is mondtam,
ellenőrizzük a hiányosságok megszüntetését, illetve az előírások betartását. Alapvetően ketté kell
bontani a két, ugye két félre irányul a dolog. Van egy, amit az Iroda amúgy is folyton ellenőriz, az
ugye alapvetően a mi általunk megadott előterjesztésben, illetve a Bizottság által hozott
döntésekben foglaltak betartása, elsősorban a terasz méreteire, kialakítására vonatkozik. Ez
viszonylag könnyen ellenőrizhető, vannak mérőeszközeink ugyanúgy, mint ahogyan a
távolságokat tudjuk mérni, tudjuk a terasz méretét mérni, körülhatárolás, növényesítést, stb.
Ezeket természetesen folyamatosan vissza ellenőrizzük és megpróbáljuk kikényszeríteni a
végrehajtását. Az szerintem a tavalyi évben volt egypár olyan is, hogy nem javasolta az Iroda
fogalmazzunk így, bár én ezt nagyon nem szeretem ezt a kifejezést, igazából mi nem javasolunk,
hanem ami a jogszabályba belefér, azt nyilván mi úgy terjesztjük elő, hogy meg lehet csinálni és
aztán a Bizottság természetesen dönt arról, hogy elfogadja-e vagy sem. Akkor mondjuk úgy, hogy
javasol olyat az Iroda, hogy ne kapja meg a közterület-használati hozzájárulást, ha amennyiben
valaki többször megszegi mondjuk a közterület-használattal kapcsolatos szabályokat. Van a másik
irányvonal, amit pedig alapvetően a Rendészeti Igazgatóság munkatársai folyamatosan
ellenőriznek, az pedig például a nyitvatartási idő betartására vonatkozik, azt Ők ugyanúgy
folyamatosan ellenőrzik. Ha valaki többször megszegi, az akkor az előterjesztésekben nyilván ez
is szerepel. Most konkrétan szerintem a mostani bizottsági anyagban van, ott két eset volt talán, ha
jól rémlik, mindkét esetben igazából, az egyik a mérettel kapcsolatos probléma volt, azt
megcsinálta a kereskedő. A nyitva tartás is talán, mintha volt egy, de ott csak egy volt, tehát
természetesen a Bizottság dönthet úgy, hogy nem adja meg a közterület-használati hozzájárulást.
Nyilván, a fokozatosság elvét betartva biztos nem mondjuk elsőre, hogy akkor az nem megadható,
önmagában a rendelet ugye nem tiltja, hogy ha valaki megszegi a szabályt, egyébként kapjon
közterület-használati hozzájárulást, szankció az így is, úgy is van, tehát büntetést mindenképpen
kap. Ha ötször megszegi, akkor ötször kap büntetést, az is ugye fokozatosan növekszik mindig
értelemszerűen, úgyhogy az ellenőrzés az van. Ami a mi Irodánkat érinti, azt mindenképpen
folyamatosan, tehát, ha valaki egyszer megszegte, azt a kötelezés után természetesen a határidő
betartásával ellenőrizzük, és újból ellenőrizzük, ha szükséges. A bírságokat pedig nyilván ez
alapján szabjuk ki. A másik, most válaszolhatnám egyszer azt, hogy az ügyfél a kérelmét
visszavonta, mert ez az igazság, ennek igazából nincs köze a közterület-használatához. Ennek
technikai okai vannak, más egyéb, tehát az ipari tevékenységével függ ez össze, nem a közterülethasználatával.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönöm szépen. Akkor a napirendet lezárnám és, ha jól értelmeztem Moldován Képviselő
Úr javaslatát, a 2-esről és a 26-osról mindenképpen külön kérné, hogy szavazzunk. Az én
javaslatom az lenne, akkor elmondom mi az ügyrendi és aztán utána bárkinek bármilyen javaslata
van még külön szavazásra, azt természetesen figyelembe vesszük. Akkor az 1-es és a 31-esről
szavaznánk egyben, kivétel a 2-es és a 26-os. A 2-esről és a 26-osról természetesen külön, a 32-es
kiesett, és akkor a 33-as számúról kellene még külön szavazni, mert ott A és B alternatíva van. Ez
az ügyrendi javaslatom lenne, nem tudom, hogy elfogadható mindenki számára, ha igen, azt
kérem kézfelemeléssel jelezzék. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadásra került.
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108/2016. (03.22.) 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 a 2-es, 26-os, 33-as határozati javaslatok kivételével
1-31-ig terjedő határozati javaslatokról egyben szavaz
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor szavazásra bocsátom, aki az 1-31 közötti határozati javaslatban foglaltakkal egyetért,
kivétel a 2-es és a 26-os számú, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra
került, köszönöm szépen.
109/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tucskateam Kft. VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096
Budapest, Haller u. 4.) KI/19932/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április 1-jétől 2017.
március 31-ig, 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 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. Továbbá a
Tucskateam 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.
110/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az STR EVENT and more Kft. VII. kerület, Dob u. 16. szám „C” udvarban található
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10. III. 3.) KI/19771/2016/VI. szám alatt, a Budapest VII. kerület,
Dob u. 16. szám „C” udvarban található közterület használatára benyújtott kérelmét elutasítja,
tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt közterület tekintetében vendéglátó terasz
elhelyezésére irányuló közterület-használati kérelem benyújtására a meghatározott határnap előtt
került sor.
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
111/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Klubi 11 Kft. VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Klubi 11 Kft. (székhely/lakcím: 2800 Tatabánya,
Teleki László u. 11.) KI/19249/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-jétől 2016. július 31-ig, 1 m x 6 m, azaz 6 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
112/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Seres és Társa Kft. VII. kerület, Akácfa u. 30. és Wesselényi u. 36. szám alatti épületek
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/19930/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
március 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú, valamint a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április 1jétől 2016. október 31-ig, 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, továbbá a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület
előtti közterület használatához 2016. március 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 1 m, azaz 2 m2
nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából. A vendéglátó teraszok úgy helyezhetők el, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a
parkolásgátló oszlopok járdaszakasz felé eső része mellé közvetlenül kell elhelyezni úgy, hogy az
az ott található akadálymentesített járdafelületet nem takarhatja. Továbbá a Seres és Társa 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.
113/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Voltpatyolat Kft. VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/19914/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2,4 m x 7 m, azaz 17 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől minimum 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet – az akadálymentes
gyalogosközlekedést nem zavarva – biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
114/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A LE PONT Kft. VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fsz. 1.) KI/20280/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-jétől 2016. október 31-ig, 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
115/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Holy Bagel Kft. Budapest VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 15.) KI/6094/2016/VI. szám alatt, a ’2016. évi vendéglátó terasz, előkert
közterület-használatára vonatkozó pályázati felhívás’ alapján benyújtott kérelmére meghozott
95/2016. (03.02.) sz. határozatát – a további részek változatlanul hagyása mellett – akként
javítja, hogy a „…a TELEP-ART Galéria Kft. képviselője…” rész helyébe a „…a Holy
Bagel Kft. képviselője…” rész lép.
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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116/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az El Santo Kft. VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/19784/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1jétől 2016. október 31-ig 1 m x 8 m, azaz 8 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. Továbbá az El Santo Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – 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.
117/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Horváth Tibor ev. VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-1-42)
KI/20536/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 4-étől 2016. április
30-ig, illetve 2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú, és
2016. május 1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 2016. március 4-től 2016. szeptember 30-ig 3 db, 0,5 m x 1 m, azaz 3
m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezése során a gyalogosforgalom számára 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.
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.
118/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ital Komment Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Wesselényi u. 63. fsz. 6.) KI/1066-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m x 1,65 m, azaz 2 m2 nagyságú,
15 / 35

dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
119/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bajor Restaurant Kft. VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajor Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/20255/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. április 3-tól 2016. október 31-ig, 1,37 m x 8 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2016. június 1-jétől 2016. augusztus 31-ig, 1 m x 8 m,
azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napvédő ernyő elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése során a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
120/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az S-C VILL Kft. VII. kerület, Almássy u. 1. sz. alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/18652/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
április 1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2 db, 3 m x 5 m, azaz 15 m2, összesen 30 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá
az S-C VILL Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj részletetekben történő
megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-használat kérelmezett időtartama a hat
hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
121/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pub Kocsma 2012 Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/19929/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Pub
Kocsma 2012 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
122/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A BBQ Körúti Vendéglátó Kft. VII. kerület, Akácfa u. 12-14. sz. alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/112-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá
a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
123/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Legelő Kft. VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A.) KI/20538/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-jétől 2016.
szeptember 30-ig, 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda úttest
felöli szélétől legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, és a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
124/2016. (03.22.) 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.) KI/20122/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. április 2-től 2016. szeptember 30-ig, 2 m x 3 m, azaz 6 m2, és 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2,
mindösszesen 9 m2 nagyságú, 2016. október 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 3 m, azaz 6 m2,
1,5 m x 2 m, azaz 3 m2, és 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, 2016. április 2-től 2016. szeptember 30-ig, 1,1 m x
1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú fagylaltpult, valamint 2016. március 10-től 2016. december 31-ig, 1 m
x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából. Továbbá a Lido Gelato Zrt.
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.
125/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A DaCur Drink Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DaCur Drink Kft. (székhely/lakcím: 4700
Mátészalka, Deák Ferenc út 1.) KI/19927/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-jétől 2016. október 31-ig, 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a DaCur Drink Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
126/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Il Pastrone Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 21.) KI/19782/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
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április 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2016. április 1-jétől 2016. december 31-ig, 2 m x 10,5
m, azaz 21 m2 nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá az Il Pastrone Kft. kérelmére, részére a vendéglátó terasz
közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
127/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hellinicon Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hellinicon Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Erzsébet krt. 40-42. I. 4) KI/20457/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április
1-től 2017. február 28-ig, 4,3 m x 7,6 m, azaz 33 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Helinicon Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását
megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
128/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tömörgumi Bt. VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tömörgumi Bt. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 103. I. 8.) KI/12939-1/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 99/2016.
(03.02.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2016. március 5. napjával visszavonja.
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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129/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bormisszió Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bormisszió Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 23.) KI/20721/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-jétől 2016. október 31-ig 1,4 m x 3,28 m, azaz 5 m2, és 1,4 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
130/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gasztro Szakasz Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/19673/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. október 31-ig 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
131/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Axico Informatikai Kft. VII. kerület, Dohány u. 67. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Axico Informatikai Kft. (székhely/lakcím: 1139
Budapest, Frangepán u. 11.) KI/20720/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 67. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 7-től 2017. február 28-ig 0,3 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú, világító, konzolos
reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
132/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hello Paneer Kft. VII. kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hello Paneer Kft. (székhely/lakcím: 2096 Üröm,
Kormorán u. 11.) KI/6153-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, 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.
133/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Arborétum Presszó Kft. Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/12601-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához
2016. április 1-jétől 2016. október 31-ig, 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú, valamint 2016. május 1jétől 2016. szeptember 30-ig, 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá az Arborétum Presszó Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
134/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Repülő Puli Kft. VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/20914/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
április 1-jétől 2016. április 30-ig és 2016. október 1-jétől 2016. október 31-ig 2,25 m x 4 m, azaz
9 m2 nagyságú, illetve 2016. május 1-jétől 2016. szeptember 30-ig 4,4 m x 4,3 m, azaz 19 m2
nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Repülő Puli Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
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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.
135/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gozsdu Trattoria Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/5621-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. március 8-tól 2016. április 30-ig, 3 m x 13 m, azaz 39 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
136/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Király Capital Kft. VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/6130/2016/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti, gépjárművek várakozóhelyéül szolgáló
közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz az ott található
járdaszakaszon az üzlet homlokzata előtt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, azaz
legalább 1 méter szélességben, a 1,5 méter széles szabad járdafelület együttes meghagyásával is
kialakítható.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
137/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Belvárosi Vendéglátóipari Kft. VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/5388/2016/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtti, gépjárművek várakozóhelyéül
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szolgáló közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz az ott
található járdaszakaszon, az üzlet homlokzata előtt, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak
megfelelően, azaz legalább 1 méter szélességben, a 1,5 méter széles szabad járdafelület együttes
meghagyásával is kialakítható.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, aki nem ért
vele egyet, egy nem mellett elfogadásra került.
138/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kis Akácfa Söröző Kft. VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/19783/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-jétől 2016. december 31-ig, 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 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. 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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 26-os határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, aki nem ért vele egyet,
egy nem mellett szintén elfogadásra került.
139/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Magda-Merlo Kft. VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Király u. 59/B.) KI/20912/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-jétől
2016. szeptember 30-ig, 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 m2 dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
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szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Végül a 33-as határozati javaslat A.) alternatíváját szavazásra bocsátanám. Aki az A-val egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, így a B.) az okafogyottá vált.
140/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Plan Cat Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plan Cat Kft. (székhely/lakcím: 1037 Budapest,
Szépvölgyi út 49-55.) KI/4149/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest
VII. kerület, Wesselényi 36. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 2 db
parkolóhely területén, összesen 20 m2 nagyságú vendéglátó terasz, valamint reklámfelirattal
ellátott napernyő elhelyezéséhez.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor az 1-es napirendi pontot itt le is zárhatjuk, köszönöm szépen.

2.sz.NAPIRENDI PONT
Február 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.
február havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti 2016.
február havi beszámolóját elfogadja.
3.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
február havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016. február
havi beszámolóját elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont szintén a már jól ismert szakértői beszámolók, mégpedig február
hónapra vonatkozóan. Előterjesztőként én szerepelek, nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni,
megnyitom a napirend vitáját. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom, itt négy határozati javaslat van, aki az egyes
határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

141/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2016.
február havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a kettes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, szintén egyhangúlag
került elfogadásra.
142/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti 2016.
február 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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Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármas határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, szintén egyhangúlag
elfogadásra került.
143/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
február havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az utolsó, négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, egyhangúlag
elfogadásra került, köszönöm szépen.
144/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016. február
havi beszámolóját elfogadja.
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
Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről a 2016.
évre vonatkozóan

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a közterületi növényzet, játszótéri eszközök
és bútorok tervezett fejlesztéséről szóló, 2016. évre vonatkozó tájékoztatót.
26 / 35

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a hármas napirendi pont, Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és
bútorok tervezett fejlesztéséről a 2016. évre vonatkozóan. Kérdezem Máté Katalin Irodavezető
Asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
dr. Máté Katalin:
Nem köszönöm, Elnök Asszony.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen Irodavezető Asszony. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e?
Parancsoljon Moldován képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne. Nyilván örülök minden olyan tevékenységnek, ami a zöldfelületek növelését
célozza meg, de kicsit neheztelek az Irodára, merthogy előző év közepén jeleztem, mint a
Fenntartható Fejlődésért Tanácsnoka, szeretném, ha jobban belevonnának az ilyen projektek
tervezésébe, vagy legalábbis a megvalósításába. Most az a problémám, mintha azt gondolnánk,
hogy a planténeres zöldfelület növelése az elsődleges, vagy azt lehetne leginkább megvalósítani
Erzsébetvárosban, viszont van egy olyan, legalábbis a testület elfogadott egy olyan tervezett
javaslatot, amely a földbe való telepítést irányozza elő. Evvel szeretnék, igazából megkérdezni az
Irodát, mert én azt is olvasom, aminek nagyon örülök, hogy önkormányzati képviselő társaim
különböző helyeken szeretnének planténert telepíteni, illetve gondolom, hogy nem planténert
szeretnének telepíteni, hanem zöld felületetet szeretnék növelni. Szeretném, ha itt is már
megvizsgálnák annak a lehetőségét, hogy lehet-e földbe ültetve csinálni, illetve tényleg igénylem,
akkor újra elmondom, hogy minden ilyesmibe szeretném, ha engem is bevonnának a
folyamatokba.
dr. Máté Katalin:
Egyrészt elnézését kérem, tényleg elhangzott és erről megfeledkeztem, azt tudom mondani, hogy
a jövőben jelentkezni fogok. Nem hiszem, hogy az Iroda planténerekben gondolkozna, vagy azt
gondolom, hogy a képviselő társai sem, egyszerűen ebben a pillanatban ezek adottságok voltak,
viszont a következő, holnaputáni Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottsági ülésre visszük be pont
az Alsó erdősor utca felújítására vonatkozó szerződésnek a módosítását, mert egyszerűen a
műszaki tartalom összeállításánál a tényleges kivitelezői munka megkezdésekor derül ki, hogy
olyan közmű helyzet van, ami szerintem eleve pesszimistább planténereket terveztünk, ehelyett 11
szabad gyökerű fát lehet elültetni az Alsó erdősor utcában. Tehát azt gondolom, hogy ez az irány
is nagyon fontos és minden egyes olyan esetben, amikor felújítás van, tehát amikor hozzá nyúlunk
akár a járda, akár az úttest burkolatához, abban a pillanatban lehetőségünk van, hogy tényegesen
felmérjük a közmű helyzetet és tudjunk lépni.
Moldován László:
Jó, ennek nagyon örülök, akkor azt azért még egyszer megkérdezném, hogy itt az önkormányzati
képviselők által kezdeményezett és planténer telepítéssel javasolt zöldfelület növényesítés, ezt
nem lehet még egyszer átvizsgálni ennek a lehetőségét, hogy földbe ültessük.
dr. Máté Katalin:
Azt gondolom, hogy végig gondolom, megkérdezem a műszaki szakértőket, hogy bontás nélkül
lehet-e bizonyossággal megállapítani azt, hogy lehet-e oda szabad gyökerű fákat ültetni.
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Igazándiból azt gondolom, hogy az esetek 90%-ában nem lesz a válasz. Egyrészt kiderülhet, hogy
nem lehet bontás nélkül pontosan tudni, másrészt pedig, ha bontásra kerülne sor, akkor egyszerűen
az eddigi tapasztalataink alapján olyan a VII. kerületi közmű helyzet, hogy csodának tekintem, ha
még maradtak olyan részek, ahova még lehet szabad gyökerű növényzetet ültetni.
Moldován László:
Köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nekem lenne még egy gyors kérdésem Irodavezető Asszonyhoz. Én először is itt a Moldován
Képviselő Úrnak a planténerekkel kapcsolatos… nyilván mindenki szeretné, ha ezek a fák
elsősorban talajba, földbe lennének ültetve és nem planténerekbe, hogy úgy mondjam. De nyilván
a kerület adottságait ismerve minden zöldfelületnek örülni kell. Én speciel annak is nagyon
örülök, ha ezek legalább plnaténerben ki vannak helyezve, nem gondolom, hogy Moldován
Képviselő Úr nem. Itt a beszámolónak a legelején van egy mondat, amiben ugye elhangzik, hogy
a közterületi planténerek műszaki állapotfelmérése megtörtént és ez alatt megállapítást nyert, hogy
az egyes fából készült dézsák állapota olyannyira leromlott, hogy azok javíthatatlanná válnak. Az
lenne a kérdésem, hogy konkrétan azok, amikről itt szó van, azok mikor lettek kihelyezve,
ezeknek milyen hosszú volt az időtartamuk, mert feltételezem, nem tudom, hogy egy planténernek
a beültetése mindennel együtt milyen költsége van, és bizonyára az önkormányzat is végzett erre
vonatkozó számításokat, de hogy egyáltalán milyen élettartammal vannak vagy, hogy időközben
kiderült, hogy vannak ettől beváltabb módszerek, amit azóta használunk.
dr. Máté Katalin:
Átadnám a szót Szabó Réka környezetvédelmi referens kolléganőnek, azt gondolom, hogy ő tud
mindenre válaszolni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen, Réka?
Szabó Réka:
(érthetetlen szövegrész) favázszerkezetű edények voltak, amelyek korhadásnak indultak szerintem
olyan 4-5 év alatt. Jelenleg az a gyakorlat, hogy fémváz szerkezetű edényeket szerzünk be, és ezek
sokkal tartósabbak reményeink szerint. Tehát olyan 8-10 évig biztosan helyt állnak majd.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Egyéb kérdés van-e? Amennyiben nincs, akkor lezárom a napirend vitáját és
szavazásra bocsátom, ehhez a napirendi ponthoz egy határozati javaslat tartozik, gyakorlatilag a
tájékoztatás elfogadásáról szól. Aki egyetért az itt leírtakkal, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
145/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről a
2016. évre vonatkozóan
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy elfogadja a közterületi növényzet, játszótéri
eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről szóló, 2016. évre vonatkozó tájékoztatót.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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4.sz.NAPIRENDI PONT
2016. évi hevederzár pályázat kiírása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, kerületben lévő
lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület
fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár
felszerelésére vonatkozó pályázat lényeges feltételeit.
2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.
3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont négyes számmal szerepel, mégpedig a 2016. évi hevederzár pályázat
kiírása. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Szabó Sándor Roland:
Köszönöm Elnök Asszony, egy módosító indítványt nyújtottunk csak be, ezen kívül mást szóban
nem szeretnék hozzátenni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen, amennyire itt a bizottsági ülés előtt konzultáltunk ugye ez egy abszolút
technikai jellegű kérdés, tehát nem változtatja meg a korábban megismert anyagot. Nyilván
rövidsége miatt mindenki megismerhette. Akkor megnyitom a napirend vitáját, kérdés,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és először ugye a módosító
indítványról fogunk szavazni. Aki a módosító indítványban foglaltakkal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
146/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi hevederzár pályázat kiírása-Módosító indítvány
A tisztelt Bizottság 2016. március 22-ei rendkívüli ülésére „2016. évi hevederzár pályázat kiírása”
címen 4. napirendi pontként benyújtott előterjesztéshez az alábbi módosító indítványt teszem:
A korábbi évek hevederzár pályázatának mellékleteinek aktualizálása során a pályázati kiírás
korábban 3. számú mellékletét képező, egy már elavult adatokat tartalmazó térkép törlésre került,
azonban a korábban 4. és 5. számú mellékletként csatolt dokumentumok számozása nem került
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javításra.
Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az eredetileg kipostázott előterjesztés
határozati javaslatához csatolt 4. és 5. számú mellékletet 3. és 4. számú mellékletként
megtárgyalni szíveskedjen.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Most pedig a módosító indítvánnyal elfogadott határozati javaslatról fogunk szavazni. Aki
egyetért az abban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze, szintén egyhangúan elfogadásra
került, köszönöm szépen.
147/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi hevederzár pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, kerületben lévő
lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület
fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár
felszerelésére vonatkozó pályázat lényeges feltételeit.
2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.
3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

5.sz.NAPIRENDI PONT
2016. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét mellékleteit
képező, lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére kiírandó 2016. évi növényesítési
pályázati felhívást és mellékletei lényeges feltételeit. A szerződés megkötésére a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) állásfoglalásában
foglaltak figyelembe vételével kerülhet sor.
2. A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy
gondoskodjék a pályázat kiírásáról.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont az ötös számú, a 2016. évi növényesítési pályázat kiírása
lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére. Szintén kérdezem az előterjesztőt, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Szabó Sándor Roland:
Köszönjük szépen, nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend
vitáját. Azt gondolom, hogy a Bizottság nevében is mondhatom, hogy örülünk, hogy itt március
hónapban bármelyik pályázat is kiírásra kerül és, hogy ezekkel a dolgokkal előre mentünk
ugyanúgy, mint a társasházakkal kapcsolatos pályázatok kapcsán. Ha nincs egyéb hozzászólás,
akkor szavazásra bocsátom, mégpedig, aki a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
148/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények
részére
1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja jelen határozat mellékletét
mellékleteit képező, lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére kiírandó 2016. évi
növényesítési pályázati felhívást és mellékletei lényeges feltételeit. A szerződés megkötésére a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) állásfoglalásában
foglaltak figyelembe vételével kerülhet sor.
2. A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy
gondoskodjék a pályázat kiírásáról.
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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6.sz.NAPIRENDI PONT
2016. évi növényesítési pályázatokkal kapcsolatos döntések

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1.
A.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bizottság által kiírt 2015. évi növényesítési
pályázaton nyertes VII. kerület Erzsébet krt. 8. sz. társasház részére a támogatási szerződésben
rögzített vissza nem térítendő támogatás kifizetéséhez hozzájárul.

B.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Bizottság által kiírt 2015. évi
növényesítési pályázat nyert, VII. Erzsébet krt. 8. sz. társasház vissza nem térítendő
támogatásának kifizetéséhez.

2.
A.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési Bizottság által kiírt 2015. évi
növényesítési pályázaton nyertes VII. kerület Wesselényi u. 60. sz. társasház részére a támogatási
szerződésben rögzített vissza nem térítendő támogatás kifizetéséhez hozzájárul.

B.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Városüzemeltetési Bizottság által
kiírt 2015. évi növényesítési pályázaton nyertes, VII. kerület Wesselényi u. 60. sz. társasház részére
a vissza nem térítendő támogatásának kifizetéséhez.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az utolsó előtti napirendi pont a 2016. évi növényesítési pályázatokkal kapcsolatos döntések, itt
ugye két esetről van szó. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Szabó Sándor Roland:
Nem kívánunk, köszönjük.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem kívánnak, köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e?
Nincs, akkor mindenkinek nagyon egyértelmű volt mind a két eset, akkor lezárom a napirend
vitáját és szavazásra bocsátom, először az egyes esetről fogunk szavazni. Aki az egyes határozati
javaslat A.) alternatívájával, tehát gyakorlatilag hozzájárulunk ahhoz, hogy a Támogatási
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Szerződés az Erzsébet körút 8. számú Társasház esetében módosításokkal aláírásra kerüljön. Aki
az A.) -val egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, így a B.)
okafogyottá vált.
149/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázatokkal kapcsolatos döntések

1.
A.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bizottság által kiírt 2015. évi növényesítési
pályázaton nyertes VII. kerület Erzsébet krt. 8. sz. társasház részére a támogatási szerződésben
rögzített vissza nem térítendő támogatás kifizetéséhez hozzájárul.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
A kettes határozati javaslat esetében szintén először az A.) lehetőségről kérem szavazzunk,
kézfelemeléssel. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadásra került, így a B.)-ről nincs értelme
szavaznunk, hiszen okafogyottá vált
150/2016. (03.22.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázatokkal kapcsolatos döntések

2.
A.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Városüzemeltetési Bizottság által kiírt 2015. évi
növényesítési pályázaton nyertes VII. kerület Wesselényi u. 60. sz. társasház részére a támogatási
szerződésben rögzített vissza nem térítendő támogatás kifizetéséhez hozzájárul.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

7.sz.NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont, Egyebekben kérdezem, hogy van-e valakinek bármilyen kérdése,
hozzászólása. Parancsoljon Képviselő Úr.
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Moldován László:
Előző évben belefutottam, hogy a költségvetésben el volt különítve pénz a tűzfal növényesítésre,
de a Hivatal nem tudta, hogy melyik Irodának kell ezzel foglalkoznia, én sem tudtam meg
mondom őszintén, csak vártam, hogy megvalósuljon a tűzfal növényesítés elkezdése legalább. Az
lenne a kérdésem, hogy most kihez kell mennem, milyen Irodához ebben az ügyben, merthogy
most nem szeretném, ha megint eltelne az egész év úgy, hogy nem történik semmi.
dr. Mészáros Zoltán:
A Főépítész Irodát kell keresni és a legjobb tudásom szerint ott tart az ügy, hogy valamilyen
szakértőt meg akarnak kérni, ahogy ígérte a Polgármester Úr a Képviselő Úrnak, hogy felmérni,
hogy nagyjából mennyibe kerül egy ilyen növényesítés, úgy, hogy kiépítés és annak fenntartása.
Erre szakértő cég kerestetik, aki ezeket meg tudja csinálni, ért hozzá. Itt tart az ügy, de a Főépítész
Irodát kellene megkérdezni.
Moldován László:
Jó, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Egyéb, az egyebekben? Parancsoljon Képviselő Úr.
Sólyom Bence:
Csak egy kérdés. Moldován Úr egyébként Ön utána nézett, hogy ez így mennyibe kerül?
Moldován László:
Persze abszolút.
Sólyom Bence:
És szabad kérdeni, hogy ez hogy néz ki?
Moldován László:
Ez 0-tól megy fölfelé. Van olyan megoldás, ami szinte, tudom, hogy nevetségesnek hallatszik, de
azért is vágtam bele, mert..
Kismarty Anna:
Akkor azt válasszuk.
Moldován László:
Én eddig se álltam ellen, hogy…
Kismarty Anna:
Mindennel együtt nulla forint.
Moldován László:
Nullától megy fölfelé, tehát nem kötelező ezt választani, de meglehetősen olcsó megoldások is
vannak. Nyilván nem a több milliós megoldásra gondoltam, de egy tűzfal nem is igényli
szerintem, azt hogy hihetetlenül drágán…
Sólyom Bence:
Hogy néz ki a gyakorlatban, tehát mi a módja az ültetésnek, meg az egésznek?
Moldován László:
Hát vannak szakértők, de higgye el Képviselő Társam utána kérdeztem és azért nem akarok
bármit mondani, mert azért nem ez a szakmám, de tényleg minimális pénzből meg lehet
valósítani, csak akarni kell.
Ujvári-Kövér Mónika:
Egy dolgot akkor már én is hozzá szólnék. Az, hogy minimális pénzből, tehát én azt gondolom,
hogy azokkal a társasházakkal, akikkel én konzultáltam, merthogy tűzfal problémájuk van, ők
nagyon örülnek, hogy ez gyönyörű módon megújul, de még inkább örülnek, hogy egy szigetelés a
tűzfalra rákerül. Már ami azt gondolom, ha látjuk ezeket az óriási tűzfal felületeket, már annak
nem minimális a költsége. Én azt gondolom, hogy mindegy, hogy zöldítünk, vagy mindegy, hogy
bármiféle dolgok, átfestésre kerül, aminek persze nagyon nagy értéke van, egyébként eszmeileg is,
34 / 35

akkor azt hiszem, hogy magát a szigetelést, mint lépést, semmiképpen sem kellene kihagyni,
főleg, ahhoz meg egyáltalán nem értek, ha itt zöldítésre kerül sor, akkor feltételezem, hogy
azoknak a növényeknek valamiben élni kell, és ha ott van valami föld, ami mondjuk vizet is
átereszt, és azért gyakorlatilag ezeket a házakat, hogy kikerült onnan közülük néhány ház, átfújja a
szél. Tehát olyan szigetelési problémájuk van, legalábbis nekem mindig ezt mondják
tájékoztatásként, ha rosszul mondom, akkor csak utánuk mondom rosszul. Én minimális költségre
nem gondolnék, szerintem akkor tudunk ebben igazán dönteni azon kívül, hogy ez nagyon szép
lesz és hasznos és, hogy egyébként a zöldfelület amúgy is rendkívül sok előnye van, hogyha
egymás mellé fogunk tenni egy ugyanolyan tűzfal négyzetméterre vonatkozóan két különböző
árat, amit az egyiket zöldesítéssel, a másikat pedig a korábbi megszokott módon látunk egy-egy
költségvetést. Én azt gondolom, hogy akkor lesz ez igazából összehasonlítható, hogy mi az a
többlet összeg, amit egyébként megéri mindenféleképpen kifizetni azért, hogy további
zöldfelületeket teremtsünk Erzsébetvárosban.
Moldován László:
Rendben. De, ha igényli a Bizottság, akkor nagyon szívesen hívok ide szakértőt, aki el tudja
ezeket mondani, minden kérdésre pontos választ tud adni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ahogy itt Sólyom Képviselő Úr feltette a kérdést, azt gondolom, hogy nagyon nagy érdeklődésre
tartanak számot. Nagyon szívesen. Nem hiszem, hogy itt ilyen fél órás bemutatkozóra, de Isten
igazából azt gondolom, hogy az általánosságon kívül tényleg akkor lehet erről konkrétan beszélni,
ha egy ugyanolyan tűzfalnál két különböző költségvetést egymás mellé tudnánk tenni. Hogyha
neki vannak ilyen számításai, akkor azt hiszem, hogy a Bizottság minden tagja nyitott lesz egy
ilyen jellegű meghallgatásra, tájékoztatásra, bármi egyébre. Ennek függvényében még okosabban
fogunk tudni dönteni.
Ha más nincs, akkor lezárom az Egyebek napirendi pontot és köszönöm szépen a konstruktív
együttműködését és a gyors szavazásokat mindenkinek.

Budapest, 2016. március 22.
Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. március 31.
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