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Ujvári-Kövér Mónika:
Köszöntök mindenkit a mai napon tartandó városüzemeltetési bizottsági ülésen. Minden bizottsági
tag jelen van, ezért megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. És arról is szeretnék
mindenkit tájékoztatni, hogy az ülés megkezdéséig módosító javaslat nem érkezett hozzám.
Elsőként arról fogunk szavazni, hogy a kiküldött meghívóban szereplő módon tárgyaljuk a
napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúan elfogadásra
került. Köszönöm szépen.
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A Bizottság az alábbi határozatot hozza:
193/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.)

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

3.)

2015. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.)

EVIKINT Kft. és Önkormányzatunk között 2015. október 30. napján létrejött
zöldfelület-fenntartási feladatellátási szerződés 1. sz. módosítása
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.)

Tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

6.)

2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási iroda - mb. irodavezető

7.)

2016. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető

8.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása

9.)

Egyebek

Zárt ülés keretében:
10.)

2016. évi hevederzár felszerelésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető

11.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
1.sz. NAPIRENDI PONT
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
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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.
április havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti 2016.
április havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
április havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016. április
havi beszámolóját elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a nyílt ülés 1-es napirendi pontjával kezdenénk, mégpedig az Április havi Bizottsági
szakértői beszámolók. Előterjesztőként én szerepelek. Azt gondolom, hogy mindenki számára
ismerős ez a napirendi pont, kiegészítést nem kívánok tenni. Megindítom a napirend vitáját.
Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és szavazásra
bocsátom. Négy határozati javaslatról van szó, melyekről külön fogunk szavazni. Aki egyetért az
1-es határozati javaslatban leírtakkal, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú. Köszönöm szépen.
194/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2016.
április havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangú.
195/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti 2016.
április havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
196/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
április havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
És aki a 4-es határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúan
elfogadásra került. Köszönöm szépen.
197/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016. április
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bervis Kft. (székhely/lakcím: 1163 Budapest,
Jászhalom u. 40.) KI/24045/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. október 31-ig 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Bervis Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34. fsz.) KI/13091-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a
vendéglátó terasz közterület-használati díjának részletetekben történő megfizetéséhez nem járul
hozzá.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hegedűs Ibolya ev. (adószáma: 60629249-1-42)
KI/21882/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kisdiófa u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016. október
31-ig 0,4 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Escape Room Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 15.) KI/24364/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Asbóth utca közterület használatához, 2016. május 18-tól 2016. december
31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör,
Csalogány u. 6.) KI/23468/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 7-től
2016. október 31-ig 1 m x 3,4 m, azaz 4 m2, és 1 m x 2,8 m, azaz 3 m2, összesen 7 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1,5 m x 5 m, azaz 8 m2 nagyságú,
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/20744-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 5-től 2016.
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szeptember 30-ig 1,2 m x 2,3 m, azaz 3 m2, és 1,2 m x 9,3 m, azaz 12 m2, összesen 15 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/4765/2016/VI. számú kérelméhez kötöttenm részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott
napernyő elhelyezése céljából.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/5621-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. október 31-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, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/23779/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 9 m, azaz 27 m2, és 1 m x 1 m, azaz 1 m2,
összesen 28 m2 nagyságú, valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig, 3 m x 5 m, azaz 15
m2, és 1 m x 1 m, azaz 1 m2, összesen 16 m2 nagyságú nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Caffe Kador Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím: 1056
Budapest, Nyári Pál u. 10. III. 3.) KI/19771-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. „C” udvarban található közterület használatához,
2016. április 15-től 2017. február 28-ig, (4,9 m x 4,9 m) - (2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az STR EVENT and more Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pubformance Kft. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Vár u. 3.) KI/24296/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 18-től 2016. december 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
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számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Csonka Zsolt István ev. (adószám: 66489395-2-42)
KI/23473/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István
u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig
1,12 m x 8 m, azaz 9 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, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ramenka Noodle Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Kazinczy u. 9. U 2.) KI/23463/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,2 m, azaz 3 m2 nagyságú fagylaltpult elhelyezése
céljából.
14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Perfect Fried Chicken Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 34.) KI/24614/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 34. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2017. április 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Perfect Fried
Chicken Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ugrinter Kft. (székhely/lakcím: 2081 Piliscsaba,
Szent István út 105.) KI/22042-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a
vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.
16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vrindávan Bt. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 29.) KI/23717/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 29. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 1,8 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Italian Street Food Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Kisgömb u. 25-27.) KI/24171/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
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kerület, Holló u. 16. – Király u. 15., illetve Kazinczy u. 19. szám alatti épületek előtti közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt méretekkel
kialakított jármű elhelyezésével egyik helyszínen sem maradna meg a gyalogosforgalom számára a
szükséges 1,5 m szabad járdafelület.
18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/23474/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 0,8 m x 3,3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szabad járdafelületet – a parkolósávot jelző vonal és a terasz széle között – biztosítani kell,
illetve a terasz teljes, magánterülettel együttes szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb, valamint
a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6070-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. „C” udvarban található közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 3 db, 4 m x 4 m, azaz összesen 48 m2 nagyságú,
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.
20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/23579/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1től 2016. szeptember 30-ig 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2, és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2, mindösszesen 11
m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi ev. (adószám: 67192801-1-42)
KI/24212/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István
u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig
1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rossalini Fashion Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Pázsit út 2. I. 9.) KI/2303-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. július 31-ig 1,34 m x 3,6 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
23.
8 / 49

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztranyo Kft. (székhely/lakcím: 1032
Budapest, San Marco u. 74.) KI/23460/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tandturist Kft. (székhely/lakcím: 1025 Budapest,
Felső Zöldmáli út 14.) KI/23778/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/5142-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 8. 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 Lakatos Szilvia Emma ev. (adószáma: 67027538-142) KI/18648-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 29-től 2016.
május 2-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú virágárusítás céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
tevékenység a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja.
27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ace Production Kft. (székhely/lakcím: 1132
Budapest, Visegrádi u. 17. fsz. 5.) KI/22121-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 15-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 9 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó
teraszt a homlokzat jobb oldala felé eső területen kell elhelyezni, a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
28.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Három Dob utca 57 Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 2.) KI/2331-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 41/2016. (02.15.) számú határozatában foglalt hozzájárulás használati méreteinek és a
kérelmezett időszak módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. február 1-től 2016. április 30-ig 1,2 m x
10,4 m, azaz 13 m2 nagyságú, továbbá 2016. június 1-jétől 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,5 m,
azaz 3 m2, és 1,2 m x 3,1 m, azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
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azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a London Stone Kft. (székhely/lakcím: 1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 11.) KI/1072-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek a közterület használatával összefüggő közigazgatási bírság
tartozása áll fenn.
30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lol Trade Kft. (székhely/lakcím: 1068 Budapest,
Király u. 80.) KI/22789-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott 173/2016.
(04.13.) számú határozatában foglalt hozzájárulás használati méreteinek módosításával – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. november 30-ig 2 db, 1,25 m x 1,6 m, azaz összesen 4 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Lol Trade Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását
megadja.
31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a J&J Hungary Business Group Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Révay köz 4.) KI/25354/2016/VI. számú kérelméhez kötötten,
részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában
lévő közterületek használatához 2016. május 15-től 2016. október 15-ig, 2 db 0,9 m x 2,25 m, azaz
3 m2, összesen 6 m2 nagyságú fagylalt, üdítő, guruló kocsiról történő mozgóárusításához, azzal a
kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő megállása során mindenkor
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.
32.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/24622/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május
1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 10 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
33.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a PartyCode Kft. (székhely/lakcím: 1138 Budapest,
Váci út 186.) KI/24619/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Király u. 11.
szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
kérelemben megjelölt méretekkel kialakított információs pult elhelyezése esetén nem marad meg a
gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szabad járdafelület.
34.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Figura Film Kft. (székhely/lakcím: 1138 Budapest,
Révész u. 29. III. 303.) KI/23916/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. június
1-től 2017. május 31-ig 2,2 m x 2,2 m, azaz 5 m2 nagyságú, palacsintázó pavilon elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.
35.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
(székhely/lakcím: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 40.) KI/24177/2016/VI. számú kérelmére,
részére a Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához nem járul hozzá.
36.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAZS Alapítvány (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Síp u. 12.) KI/25942/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Wesselényi utca közötti szakaszának közterülethasználatához, 2016. június 4. és 5. napján Judafest Zsidó Kulturális és Gasztronómiai Fesztivál
elnevezésű rendezvény megtartásához, és ehhez kapcsolódóan 2016. június 5. napján 28 db, 1,6 m
x 0,8 m, azaz 2 m2 (összesen 56 m2 ) nagyságú elárusító pult elhelyezéséhez.
37.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Madang Borneo Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Nagy Diófa u. 30-32.) KI/25973/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához 2016. május 11-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m2 nagyságú területen (1 fő)
helyszínen készült fotók kézből történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás
során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
járdafelületet.
38.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/5374-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához 2016. június 1-től 2016. augusztus 31-ig, 2 db 1,1 m x 0,7 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 2 m2 nagyságú pékáru kézi guruló kocsiról történő mozgóárusításához, azzal a
kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő megállása során mindenkor
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.
39.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Italian Street Food Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Kisgömb u. 25-27.) KI/24171/2016/VI. számú kérelmére, attól részben eltérően, részére
hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület (Holló utca felé eső
rész) előtti közterület használatához 2016. május 18-tól 2016. július 31-ig, 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2
nagyságú területen meleg étel, fagylalt, kávé motoros piaggioról történő árusításához, azzal a
kikötéssel, hogy a járdafelületet a gyalogosforgalom számára szabadon kell hagyni, továbbá
meleg étel helyben készítése nem engedélyezett.
40.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület (székhely/lakcím:
1073 Budapest, Kertész u. 48.) KI/20745-3/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
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a Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Dohány utca közötti szakaszának közterület
használatához, ott 2016. május 7. napján a Madarak és Fák Napja elnevezésű kulturális, nonprofit
rendezvényhez kapcsolódóan 3 db, utcaszakaszonként 2 m2, összesen 6 m2 nagyságú elárusító pult
elhelyezéséhez.
41.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Shift Event Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 41.) KI/25978/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre tér közterület használatához 2016. június 17. napján, 5 m x 15 m, azaz 75
m2, és 3 m x 10 m, azaz 30 m2, összesen 105 m2 nagyságú területen, „Bringával a vörös
szőnyegen” elnevezésű divatbemutató reklám célú rendezvény megtartása és technikai eszközök
tárolása céljából.
42.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tömörgumi Bt. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 103. I. 8.) KI/12939-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 5-től 2016. szeptember 30-ig, 1 db gépjármű várakozóhelyen, 2 m x 5 m, azaz 10 m2
nagyságú területen, gumiabroncs iparszerű javítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
közterületen a leszerelt alkatrészek, autógumi, valamint a szereléssel kapcsolatos szerszámok nem
tárolhatók.
43.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TIBONI Bt. (székhely/lakcím: 1043 Budapest,
Kassai u. 9. IV. 28.) KI/25958/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület, Király u. 21. (Kazinczy u. felé eső sarok) szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. június 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., július 2., 7., 8., 9., 14., 15., 16., 21.,
22., 23., 28., 29., 30., augusztus 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27. napjára
szórólaposztás (1 fő) céljából.
44.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rawwao Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 8. fsz. 1.) KI/25369/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 1-től 2016. november 30-ig, 3 m x 2 m, azaz 6 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Rawwao Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
45.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Teaház Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 18.) KI/21942-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 9-től 2016. szeptember 30-ig 2 db, 1 m x 1,5 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
46.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Anjunapops Kft. (székhely/lakcím: 8000
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Székesfehérvár, Trencséni u. 13.) KI/26139/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához 2016. május 25-től 2016. október 31-ig, 2 db 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2, mindösszesen
2 m2 nagyságú területen jégkrém bicikliről történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a bicikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.
47.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/2401-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. május 9-től 2016. szeptember 30-ig 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2, 1,65 m x 4,2 m,
azaz 7 m2, 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, 1,65 m x 6 m, azaz 10 m2, és 1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2,
mindösszesen 32 m2, valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2,
1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2, és 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, mindösszesen 15 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az
SDCA Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
48.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dream Walk Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/24277-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. június 9-től 2016. augusztus 31-ig, 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
49.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Egressy út 23-25.) KI/26220/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 9-től 2017. január 31-ig, 2 db 0,5 m x 1 m, azaz összesen 2 m2 guruló kirakat elhelyezése
céljából úgy, hogy azt a fal síkjától maximálisan 0,5 méter távolságban kell tartani.
50.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/23712/2016/VI. számú kérelmére, attól
részben eltérően, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 2016. április 8-tól 2016. június 30-ig, szórólaposztás (1 fő)
céljából.
51. 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. május 1-től 2017. február 28-ig, 2 db várakozóhelyen (1,5 m x 10 m), és 1 m x 10 m, azaz
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10 m2 nagyságban a járdaszakaszon, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől
legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, illetve a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
51. 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 2 db
várakozóhelyen, valamint a járdaszakaszon vendéglátó terasz elhelyezéséhez.
52. A)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KLA-FA 1992 Játékkészítő Bt. (székhely/lakcím:
1074 Budapest, Dohány u. 20.) KI/23022/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 2
db várakozóhelyen, valamint a járdaszakaszon vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel az
érintett utcaszakasz forgalomtechnkai sajátosságaira.
52. B)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KLA-FA 1992 Játékkészítő Bt. (székhely/lakcím:
1074 Budapest, Dohány u. 20.) KI/23022/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 2 db várakozóhelyen (1,5 m x 6 m), és 1 m x 6 m, azaz 6 m2
nagyságban a járdaszakaszon, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább
0,5 m távolságra helyezhető el, illetve a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
53. A)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dob u. 15.) KI/6091-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. június 1-jétől 2016.
szeptember 30-ig, 2 db várakozóhelyen (1,5 m x 8 m), dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre
szolgáló részétől legalább 0,5 m távolságra, és kizárólag a várakozóhely területén helyezhető el,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
53. B)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dob u. 15.) KI/6091-2/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII.
kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 2 db várakozóhelyen
vendéglátó terasz elhelyezéséhez.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont szintén a mindenki számára ismerős Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése. Körünkben köszönthetjük újra Irodavezető
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Asszonyt és kérdezném, hogy kíván-e kiegészítést tenni.
Csüllög Szilvia Márta:
Nem kívánok. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován
képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Szokásos problémáimat mondanám. Az egyik a 40-es számú előterjesztés Élő Erzsébetvárosért
Egyesület előterjesztése, ami egy május 7-én lezajlott rendezvényre vonatkozik. Nyilvánvaló,
hogy ez nem normális, hogy május 18-án tárgyaljuk a május 7-ei rendezvényt. Mi van akkor, ha
ott elutasítjuk azt a kérelmét, holott már rég be is fejezte a rendezvényt. És evvel kapcsolatosan
még azt mondanám, hogy nagyon sok olyan kérelem van, amely május 1-től szól. Többször szóvá
tettem, hogy május 18-án tárgyalunk olyan kérelmeket, amelyek május 1-től datálódnak.
Nyilvánvaló, hogy ez nem jó. Vagy az történik, hogy a kérelmező már rég csinálja, vagy elfoglalta
már a közterületet, vagy pedig megkárosítjuk, ha arra a döntésre vár.
Csüllög Szilvia:
Erre válaszolhatnék?
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, parancsoljon Irodavezető Asszony.
Csüllög Szilvia:
Képviselő Úr, ez valóban nem új keletű kérdés, erről beszéltünk már régebben is. Ugye itt nyilván
a 40-es előterjesztés és a két bizottsági ülés között érkezett a kérelem, ahogy azoknál a teraszoknál
is, akik május elsejétől kérik. Ugyanazt tudom csak válaszolni, mint eddig, hogy ez a gyakorlat
nyilván a Bizottsági ülések ütemezése és egyáltalán mind az eljárási idő vagy az eljárás menete
miatt, amit lehetet rendeleti úton azért azt az elmúlt évek során szabályoztuk. Tehát a határidőket,
a beadási határidőket, azt, hogy milyen időtartamra hogyan kérjük, hogy adják be ezeket a
kérelmeket. Tehát én azt gondolom, hogy amit lehetetett próbáltuk. Természetesen várjuk
továbbra is a javaslatokat. Hogyha erre van egy jó megoldás, hogy ezeket hogyan lehet
kiküszöbölni.
Moldován László:
Értem.
Csüllög Szilvia:
Akkor nyilván nem zárkózik el előle az Iroda.
Moldován László:
Nekem volt egy javaslatom, hogy legyen, hogy 30 napos határidő. Tehát ne lehessen azt mondjuk,
hogy április 28-án bead egy olyan kérelmet, hogy május 1-től kéri, hanem április 28-án csak
június 1-re tudja kérni. Tehát teljesen értem amit mond és egyetértek. De akkor mi a megoldás?
Tehát nem tudom. Rendeletet kell módosítani, vagy a Bizottság el tud járni ebben? Nem tudom mi
a megoldás, hogy ne legyen ilyen, beadás után 30 napig ne kérelmezhesse. Tehát, ezzel tudom
egyértelművé tenni. Mondjuk április 29-én bead egy kérelmet, az ne szólhasson május 1-től,
hanem csak június 1-től. Ehhez mi szükséges?
Csüllög Szilvia:
Én azt tudom javasolni, hogyha az Elnök Asszonynak így erről írásban valami szövegszerű
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javaslatot tenne. Ha azt látnánk, akkor nyilván szakmai szempontból meg jogi szempontból
megvizsgálnák azt érintett Irodák,és akkor tudunk erről többet beszélni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Két kiegészítés. Az egyik, Képviselő Úr az már ugyanazokat a dolgokat veti fel. Én tényleg azt
javaslom, hogy akár itt, akár testületi ülésen módosító javaslat formájában van arra mód, hogy
esetleg megfogalmazza az egyéni elképzelését. Az gondolom, hogy az Iroda száz százalékig
támogatni fogja azt, hogyha egyenlőre ez ötletelés szintjén van, akkor ebben segítik, hogy
egyáltalán milyen rendeleti szabályozás segítheti. Ez az egyik.
Másik az, hogy most pont az Élő Erzsébetvárosért Egyesület felvetése kapcsán meg annyit
mindenképpen el szeretnék mondani, hogy én jómagam ott voltam ezen az eseményen hiszen volt
egy lakógyűlés is amire a képviselőket meghívták. Egyébként Hutiray Alpolgármester Úr is ott
volt. Szerintem mindig lesznek olyan helyzetek, amit az élet egyébként felülír. S nyilván senkinek
nem áll módjában és nincs lehetősége arra, hogy a megfelelő szabályozásokat ne tartsa be, de
éppenséggel ott az Egyesület Elnöke elmondta, hogy a BKK-hoz a szokásos eljárásba hónapokkal
ezelőtt beadtál mindenféle kérelmüket egy teljes arculatváltás, átalakítás miatt. Kvázi az esemény
előtti egy nappal kaptak választ és ők akkor Alpolgármester Úrnak, amennyire tudom és ezt
Alpolgármester Úr megerősítette, jelezték ezt a problémát. És nyilván beadtak mindenféle
kérelmet, de ott ebből kifolyólag volt egy csúszás. Én azt gondolom, próbálták az egész
eseményen tartani azokat a szabályokat, előírásokat amiket kellett. Nyilván mindig lesznek
ilyenek. Ők azt mondták, hogy hónapokkal ezelőtt eljártak és még egyszer mondom, ezt
Alpolgármester Úr is megerősítette, hogy tudott folyamatában a dologról. Ezekkel az ügyekkel,
meg ezekkel a helyzetekkel, mert ugye a madarak, fák világnapja az nem fog másnapra áttevődni
hasonló problémák miatt. Ezeket az ügyeket szerintem nekünk rugalmasan kell kezelnünk.
Nyilván, hogyha más jellegű probléma van és az tendenciózusan visszatér, akkor viszont, ahogy
gondolom, hogy akár Bizottsági ülésen is beszélhetünk róla. Tehát én még mindig nyitott vagyok
arra, a bizottsági tagok is nyitottak voltak arra, akár ez, akár a tűzfal rehabilitáció kapcsán ha
bármi javaslat van, hogy szakértő itt elmondana bármit, nyitottak vagyunk, hogy ezt
meghallgassa, csak ezt Képviselő Úr azt jelezze előzetesen is. És a következő bizottsági ülésre ezt
felvesszük, amit erre módunk lesz. Mert amikor ilyen rendkívüli ülés van, akkor elég kevés idő áll
arra, hogy az anyagokat előkészítsük, akkor nyilván kevesebb lehetőség van. De egy következő
rendes ülésen ezt akár napirendi pontként is felvetjük. Beszélünk róla. Jó?
Moldován László:
Jó.
Ujvári-Kövér Mónika:
Van még egyéb kérdése Moldován Úr?
Moldován László:
Igen. Tehát azt értem, a jóhiszeműséget nem vonom kétségbe, de azért mondjuk pont azért,
hogyha lehet tudni a madarak és fák napja mikor van, akkor lehet hónapokkal előtte beadni a
közterület-foglalásit.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, ezt történt.
Moldován László:
De nem a BKK-hoz, hanem itt az Önkormányzathoz.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Igen, csak azt hiszem, most ebben nem vagyok biztos, hogy gyakorlatilag mellékelni kellett a
BKK-nak és nyilván erre vártak.
Moldován László:
Én azt gondolom, hogy erre vannak technikák, hogy akkor lép életbe például a közterülethasználati engedély, ha megkapja a BKK-tól. De mindegy, ez egy részletkérdés. Viszont akkor azt
had kérjem, hogy milyen rendeletet kell módosítani? Ezt küldjék el nekem. Vagy mit kell
csinálnom, hogy ez megoldódjon? Konkrétan milyen?
Csüllög Szilvia:
A rendelet számát?
Moldován László:
Igen. Hogy meglássam.
Csüllög Szilvia:
Rendben.
Moldován László:
Köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Oké, akkor ez. Más kérdés nincs? Akkor lezárom a napirend vitáját és ha jól látom 53 darab
határozati javaslat lesz. Az én javaslatom az, hogyha ezzel senkinek nincs egyéb ellenérzése, hogy
az első 50-ről egyben szavazzunk, az 51, 52, 53-ról szavazzunk külön. Főként azért is, mert
egyrészt ott két alternatíva van, másrészt parkolóhelyekkel kapcsolatos közterület-használatról van
szó, ami mindig kiemelt figyelmet szokott kapni a bizottsági ülésen. Ezt ügyrendiként javaslom,
hogy így szavazzunk. Ezzel egyetért mindenki? Jó. Tehát akkor nincsen ellen szavazat vagy
tartózkodás.
198/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Ügyrendi indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-50-ig terjedő határozati javaslatokról egyben,
az 51-es, 52-es és 53-as határozati javaslatokról külön szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Tehát akkor nincsen ellen szavazat vagy tartózkodás. Akkor először az első 50 határozati
javaslatot bocsátom szavazásra. Aki az abban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.
199/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bervis Kft. VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bervis Kft. (székhely/lakcím: 1163 Budapest,
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Jászhalom u. 40.) KI/24045/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. október 31-ig 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Bervis 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
200/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Meat & Sauce Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34. fsz.) KI/13091-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a
vendéglátó terasz közterület-használati díjának részletetekben történő megfizetéséhez nem járul
hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
201/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hegedűs Ibolya egyéni vállalkozó VII. kerület, Kisdiófa u. 11. sz. alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hegedűs Ibolya ev. (adószáma: 60629249-1-42)
KI/21882/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kisdiófa u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016. október
31-ig 0,4 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
202/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Escape Room Kft. VII. kerület, Asbóth utca közterület használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Escape Room Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 15.) KI/24364/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Asbóth utca közterület használatához, 2016. május 18-tól 2016. december
31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
203/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mihber 2014 Kft. VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141
Csömör, Csalogány u. 6.) KI/23468/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 7-től 2016. október 31-ig 1 m x 3,4 m, azaz 4 m2, és 1 m x 2,8 m, azaz 3 m2, összesen 7 m2
nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1,5 m x 5 m, azaz 8 m2
nagyságú, reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
204/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Amoeno Kft. VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/20744-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 5-től 2016.
szeptember 30-ig 1,2 m x 2,3 m, azaz 3 m2, és 1,2 m x 9,3 m, azaz 12 m2, összesen 15 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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205/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Golden Flóra Bt. VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/4765/2016/VI. számú kérelméhez kötöttenm részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott
napernyő elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
206/2016. (05.18.) 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/5621-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. október 31-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, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
207/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Caffe Kador Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/23779/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 9 m, azaz 27 m2, és 1 m x 1 m, azaz 1 m2, összesen 28
m2 nagyságú, valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2, és 1 m x 1
m, azaz 1 m2, összesen 16 m2 nagyságú nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Caffe Kador
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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
208/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az STR EVENT and more Kft. VII. kerület, Dob u. 16. „C” udvarban található közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10. III. 3.) KI/19771-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. „C” udvarban található közterület használatához,
2016. április 15-től 2017. február 28-ig, (4,9 m x 4,9 m) - (2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az STR EVENT and more 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
209/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pubformance Kft. VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pubformance Kft. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Vár u. 3.) KI/24296/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 18-től 2016. december 31-ig, 1 m x 2 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
210/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Csonka Zsolt István egyéni vállalkozó VII. kerület, István u. 21. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Csonka Zsolt István ev. (adószám: 66489395-2-42)
KI/23473/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István
u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig
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1,12 m x 8 m, azaz 9 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, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
211/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Ramenka Noodle Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ramenka Noodle Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Kazinczy u. 9. U 2.) KI/23463/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,2 m, azaz 3 m2 nagyságú fagylaltpult elhelyezése
céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
212/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Perfect Fried Chicken Kft. VII. kerület, Akácfa u. 34. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Perfect Fried Chicken Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Akácfa u. 34.) KI/24614/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 34. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2017. április 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Perfect Fried
Chicken 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
213/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ugrinter Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ugrinter Kft. (székhely/lakcím: 2081 Piliscsaba,
Szent István út 105.) KI/22042-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
214/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Vrindávan Bt. VII. kerület, Király u. 29. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vrindávan Bt. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 29.) KI/23717/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 29. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 1,8 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
215/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Italian Street Food Kft. VII. kerület, Holló u. 16. – Király u. 15. sarok, illetve Kazinczy
u. 19. szám alatti épületek előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Italian Street Food Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Kisgömb u. 25-27.) KI/24171/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Holló u. 16. – Király u. 15., illetve Kazinczy u. 19. szám alatti épületek előtti közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt méretekkel
kialakított jármű elhelyezésével egyik helyszínen sem maradna meg a gyalogosforgalom számára
a szükséges 1,5 m szabad járdafelület.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
216/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tiaret Kft. VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület használatára
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vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/23474/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig 0,8 m x 3,3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szabad járdafelületet – a parkolósávot jelző vonal és a terasz széle között – biztosítani kell,
illetve a terasz teljes, magánterülettel együttes szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb, valamint
a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
217/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A C V G Kft. VII. kerület, Király u. 13. „C” udvarban található közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6070-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. „C” udvarban található közterület használatához, 2016. május
1-től 2016. szeptember 30-ig 3 db, 4 m x 4 m, azaz összesen 48 m2 nagyságú, reklámfelirattal
ellátott napernyő elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
218/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Indiai Étterem Kft. VII. kerület, Dob u. 53. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/23579/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1től 2016. szeptember 30-ig 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2, és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2, mindösszesen
11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal
a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad
járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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219/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Nagy Gyöngyi Magdolna egyéni vállalkozó VII. kerület, István u. 10. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi ev. (adószám: 67192801-1-42)
KI/24212/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István
u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig
1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
220/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rossalini Fashion Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rossalini Fashion Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Pázsit út 2. I. 9.) KI/2303-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. július 31-ig 1,34 m x 3,6 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
221/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Moso & Sztranyo Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztranyo Kft. (székhely/lakcím: 1032
Budapest, San Marco u. 74.) KI/23460/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
222/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tandturist Kft. VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tandturist Kft. (székhely/lakcím: 1025 Budapest,
Felső Zöldmáli út 14.) KI/23778/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
223/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kultúr Lokál Kft. VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/5142-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 8. 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
224/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Lakatos Szilvia Emma egyéni vállalkozó VII. kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Szilvia Emma ev. (adószáma: 670275381-42) KI/18648-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 29-től
2016. május 2-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú virágárusítás céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
tevékenység a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
225/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ace Production Kft. VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ace Production Kft. (székhely/lakcím: 1132
Budapest, Visegrádi u. 17. fsz. 5.) KI/22121-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 15-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 9 m, azaz 11 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
vendéglátó teraszt a homlokzat jobb oldala felé eső területen kell elhelyezni, a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
226/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Három Dob utca 57 Kft. VII. kerület, Klauzál tér 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Három Dob utca 57 Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Lechner Ödön fasor 2.) KI/2331-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 41/2016. (02.15.) számú határozatában foglalt hozzájárulás használati méreteinek és a
kérelmezett időszak módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 13.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. február 1-től 2016. április 30-ig 1,2 m x
10,4 m, azaz 13 m2 nagyságú, továbbá 2016. június 1-jétől 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,5 m,
azaz 3 m2, és 1,2 m x 3,1 m, azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
227/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A London Stone Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a London Stone Kft. (székhely/lakcím: 1081
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Budapest, II. János Pál pápa tér 11.) KI/1072-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek a közterület használatával összefüggő közigazgatási bírság
tartozása áll fenn.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
228/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lol Trade Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lol Trade Kft. (székhely/lakcím: 1068 Budapest,
Király u. 80.) KI/22789-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott 173/2016.
(04.13.) számú határozatában foglalt hozzájárulás használati méreteinek módosításával – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. november 30-ig 2 db, 1,25 m x 1,6 m, azaz összesen 4 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Lol Trade 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
229/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A J&J Hungary Business Group Kft. VII. kerület közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a J&J Hungary Business Group Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Révay köz 4.) KI/25354/2016/VI. számú kérelméhez kötötten,
részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában
lévő közterületek használatához 2016. május 15-től 2016. október 15-ig, 2 db 0,9 m x 2,25 m,
azaz 3 m2, összesen 6 m2 nagyságú fagylalt, üdítő, guruló kocsiról történő mozgóárusításához,
azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő megállása során mindenkor
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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230/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Apropó 2015 Kft. VII. kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/24622/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május
1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 10 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
231/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A PartyCode Hungary Kft. VII. kerület, Király u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a PartyCode Kft. (székhely/lakcím: 1138 Budapest,
Váci út 186.) KI/24619/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Király u. 11.
szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
kérelemben megjelölt méretekkel kialakított információs pult elhelyezése esetén nem marad meg a
gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szabad járdafelület.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
232/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Figura Film Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Figura Film Kft. (székhely/lakcím: 1138
Budapest, Révész u. 29. III. 303.) KI/23916/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. június 1-től 2017. május 31-ig 2,2 m x 2,2 m, azaz 5 m2 nagyságú, palacsintázó pavilon
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
29 / 49

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
233/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
(székhely/lakcím: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 40.) KI/24177/2016/VI. számú kérelmére,
részére a Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához nem járul hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
234/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MAZS Alapítvány VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Wesselényi utca közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAZS Alapítvány (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Síp u. 12.) KI/25942/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Wesselényi utca közötti szakaszának
közterület-használatához, 2016. június 4. és 5. napján Judafest Zsidó Kulturális és Gasztronómiai
Fesztivál elnevezésű rendezvény megtartásához, és ehhez kapcsolódóan 2016. június 5. napján 28
db, 1,6 m x 0,8 m, azaz 2 m2 (összesen 56 m2 ) nagyságú elárusító pult elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
235/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Madang Borneo Kft. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Madang Borneo Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Nagy Diófa u. 30-32.) KI/25973/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületek használatához 2016. május 11-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m2 nagyságú területen (1
fő) helyszínen készült fotók kézből történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás
során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
járdafelületet.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

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

30 / 49

236/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Digital Vision Bt. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/5374-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához 2016. június 1-től 2016. augusztus 31-ig, 2 db 1,1 m x 0,7 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 2 m2 nagyságú pékáru kézi guruló kocsiról történő mozgóárusításához, azzal a
kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő megállása során mindenkor
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
237/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Italian Street Food Kft. VII. kerület, Király u. 15. (Holló u. sarok) szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Italian Street Food Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Kisgömb u. 25-27.) KI/24171/2016/VI. számú kérelmére, attól részben eltérően, részére
hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület (Holló utca felé eső
rész) előtti közterület használatához 2016. május 18-tól 2016. július 31-ig, 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2
nagyságú területen meleg étel, fagylalt, kávé motoros piaggioról történő árusításához, azzal a
kikötéssel, hogy a járdafelületet a gyalogosforgalom számára szabadon kell hagyni, továbbá meleg
étel helyben készítése nem engedélyezett.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
238/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Dohány utca
közötti szakaszának közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület
(székhely/lakcím: 1073 Budapest, Kertész u. 48.) KI/20745-3/2016/VI. számú kérelméhez
kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Dohány utca
közötti szakaszának közterület használatához, ott 2016. május 7. napján a Madarak és Fák Napja
elnevezésű kulturális, nonprofit rendezvényhez kapcsolódóan 3 db, utcaszakaszonként 2 m2,
összesen 6 m2 nagyságú elárusító pult elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
239/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Shift Event Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Shift Event Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 41.) KI/25978/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához 2016. június 17. napján, 5 m x
15 m, azaz 75 m2, és 3 m x 10 m, azaz 30 m2, összesen 105 m2 nagyságú területen, „Bringával a
vörös szőnyegen” elnevezésű divatbemutató reklám célú rendezvény megtartása és technikai
eszközök tárolása céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
240/2016. (05.18.) 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/12939-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 5-től 2016. szeptember 30-ig, 1 db gépjármű várakozóhelyen, 2 m x 5
m, azaz 10 m2 nagyságú területen, gumiabroncs iparszerű javítása céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a közterületen a leszerelt alkatrészek, autógumi, valamint a szereléssel kapcsolatos
szerszámok nem tárolhatók.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
241/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A TIBONI Bt. VII. kerület, Király u. 21. (Kazinczy u. 56. sarok) szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TIBONI Bt. (székhely/lakcím: 1043 Budapest,
Kassai u. 9. IV. 28.) KI/25958/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület, Király u. 21. (Kazinczy u. felé eső sarok) szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. június 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., július 2., 7., 8., 9., 14., 15., 16., 21.,
22., 23., 28., 29., 30., augusztus 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27. napjára
szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
242/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rawwao Kft. VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rawwao Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 8. fsz. 1.) KI/25369/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 1-től 2016. november 30-ig, 3 m x 2 m, azaz 6 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Rawwao 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
243/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Király Teaház Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Teaház Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 18.) KI/21942-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 9-től 2016. szeptember 30-ig 2 db, 1 m x 1,5 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
244/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Anjunapops Kft. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Anjunapops Kft. (székhely/lakcím: 8000
Székesfehérvár, Trencséni u. 13.) KI/26139/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületek használatához 2016. május 25-től 2016. október 31-ig, 2 db 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 2 m2 nagyságú területen jégkrém bicikliről történő mozgóárusításához, azzal a
kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a bicikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
245/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az SDCA Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/2401-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. május 9-től 2016. szeptember 30-ig 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2, 1,65 m x 4,2
m, azaz 7 m2, 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, 1,65 m x 6 m, azaz 10 m2, és 1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2,
mindösszesen 32 m2, valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2,
1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2, és 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, mindösszesen 15 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az
SDCA 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
246/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Dream Walk Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dream Walk Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/24277-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. június 9-től 2016. augusztus 31-ig, 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
247/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A New Europe Online Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti
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közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Egressy út 23-25.) KI/26220/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 9-től 2017. január 31-ig, 2 db 0,5 m x 1 m, azaz összesen 2 m2 guruló kirakat elhelyezése
céljából úgy, hogy azt a fal síkjától maximálisan 0,5 méter távolságban kell tartani.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
248/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A „City Tour Hop on Hop off” Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/23712/2016/VI. számú kérelmére, attól
részben eltérően, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 2016. április 8-tól 2016. június 30-ig, szórólaposztás (1 fő)
céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Az 51-es határozati javaslat A verziója. Aki az A-t javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Négy.
Aki nemmel szavaz. Tehát akkor az A alternatíva négy támogató és három ellenszavazat mellett
került elfogadásra. Akkor így a B okafogyottá vált.
249/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Berxwedan Kft. VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
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. május 1-től 2017. február 28-ig, 2 db várakozóhelyen (1,5 m x 10 m), és 1 m
x 10 m, azaz 10 m2 nagyságban a járdaszakaszon, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló
részétől legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, illetve a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az 52-es esetében, aki az A-t javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három, négy.
Aki nemmel szavaz? Egy, kettő három. Tehát négy…
Benedek Zsolt:
Bocsánat! Az 52-esnél az A támogatói vagy az elutasító?
Ujvári-Kövér Mónika:
Az A az elutasító.
Benedek Zsolt:
Akkor elnézést. Én akkor az A-t támogatom.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor újra. Tehát aki az A-t elfogadásra javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Akkor
egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm. Nehézkes, de sikerülni fog. És akkor itt a B
okafogyottá vált. 53-as. Ja igen, mert egyébként az A meg a B verziók nem ugyan úgy. Tehát az
egyiknél az A a támogató, a másiknál a másik. Tehát a lényeg az jó.
250/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A KLA-FA 1992 Játékkészítő Bt. VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KLA-FA 1992 Játékkészítő Bt. (székhely/lakcím:
1074 Budapest, Dohány u. 20.) KI/23022/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 2
db várakozóhelyen, valamint a járdaszakaszon vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel az
érintett utcaszakasz forgalomtechnkai sajátosságaira.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az 53-as határozati javaslat A, aki az A-t elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Aki nemmel szavaz ebben az esetben? Egyhangúlag elfogadásra került az A javaslat, tehát a B
okafogyottá vált.
Benedek Zsolt:
Nem. Nemmel szavaztunk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jaj, bocsánat. Így van. Tehát az A az. Helyesbítek. Tehát nem került elfogadásra, így a B-ről
szavazunk. Ami szerint, gyakorlatilag elutasítjuk a parkolóhelyen a közterület-használati
engedélyt.
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251/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Holy Bagel Kft. 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/6091-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. június
1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2 db várakozóhelyen (1,5 m x 8 m), dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az
úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m távolságra, és kizárólag a várakozóhely
területén helyezhető el, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 0 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem
fogadta el.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tehát a B-t ki javasolja, vagy ki támogatja? Elnézést, oké. Egyhangúan. Tehát akkor az A-t
elutasítottuk és a B került egyhangúan elfogadásra. Nagy nehezen sikerült akkor ezen
túllendülnünk.
252/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Holy Bagel Kft. 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/6091-2/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest
VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 2 db
várakozóhelyen vendéglátó terasz elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
3.sz. NAPIRENDI PONT
2015. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról
Ujvári-Kövér Mónika:
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Következő napirendi pont a 2015. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzat kezelésében lévő közutak állapotáról. Kérdezem Irodavezető
Asszonyt, hogy kíván-e kiegészítést tenni.
dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincsen. Akkor lezárom a napirend
vitáját. Mivel ez esetben egy tájékoztatásról van szó, itt döntést nem kell hozni ennél a napirendi
pontnál.

4.sz. NAPIRENDI PONT
EVIKINT Kft. és Önkormányzatunk között 2015. október 30. napján létrejött zöldfelületfenntartási feladatellátási szerződés 1. sz. módosítása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. között
2015. szeptember 30. napján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló
feladatellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt 1. sz. módosítását jóváhagyja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő, 4-es napirendi pont az EVIKINT Kft. és az Önkormányzat között 2012. október 30.
napján létrejött zöldfelület fenntartási terület-fenntartási szerződés 1-es számú módosítása. Újra
kérdezném Irodavezető asszony, hogy kíván-e szóban kiegészítést tenni.
dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e a 4-es napirendi
ponthoz? Nincsen. Lezárom a napirend vitáját. Itt egy határozati javaslatról van szó. Aki az
határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlan elfogadásra
került. Köszönöm szépen.
253/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
EVIKINT Kft. és Önkormányzatunk között 2015. október 30. napján létrejött zöldfelületfenntartási feladatellátási szerződés 1. sz. módosítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.
között 2015. szeptember 30. napján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
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tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló
feladatellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt 1. sz. módosítását jóváhagyja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról
Ujvári-Kövér Mónika:
5-ös napirendi pont tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról. Kérdezem
Máté Katalin Irodavezető Asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítés tenni.
dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. 5-ös napirendi pontnál van-e kérdés,
hozzászólás? Nincsen. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Itt is egy tájékoztatóról van
szó, tehát szavazni nem szükséges ennél a napirendi pontnál.

6.sz. NAPIRENDI PONT
2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2016. évi növényesítési pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:
Jk.
ssz.
2
5
9
13
14

Pályázó Társasház
Dob u. 51.
Erzsébet krt. 8.
Klauzál u. 13.
Rákóczi út 6.
Rottenbiller u. 40.
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Támogatás
összege
(legfeljebb)
25 000 Ft
50 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
50 000 Ft

15
16

Városligeti fasor 31.
Wesselényi u. 65.
összesen:

100 000 Ft
50 000 Ft
775 000 Ft

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága az alábbi táblázatban felsorolt pályázók által benyújtott
pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja:
Jk.
ssz.

Pályázó Társasház

6
7

Hernád u. 27.
Kisdiófa u. 3.

8
10
12

Klauzál tér 4.
Marek J. u. 16.
Murányi u. 51.

Érvénytelenség oka
szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz vagy terv hiányzik
növények ápolására vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő, jkv
hiányzik, szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz és kertterv hiányzik
3.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága az alábbi táblázatban felsorolt pályázók által benyújtott
pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő
összegek szerint támogatja:
Jk.
ssz.
1
3
4
11

Pályázó Társasház
Bethlen G. u. 4.
Dob u. 53.
Dózsa Gy. út 66.
Munkás u. 16.
összesen:

Támogatás
összege
(legfeljebb)
150 000 Ft
50 000 Ft
175 000 Ft
20 000 Ft
395 000 Ft

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 6-os napirendi pont, 2016. évi növényesítési pályázat eredményének
megállapítása. Kérdezem Mészáros Zoltánt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Mészáros Zoltán:
Elnök Asszony, csak annyit tennék, hogy a 3. határozati javaslat szorulhat egy kissé magyarázatra,
reméljük jól leírtuk az előterjesztésbe. Ott ugye a Bíráló Bizottság azt a négy Társasházat is
érvénytelennek nyilvánította, de javasoljuk őket támogatni és elfogadni, mert a pályázati adatlap
és a pályázati tájékoztatók között volt némi ellentmondás, amit később fedeztünk fel, és ők az
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egyik szerint megfelelően megtettek mindent. Tehát igaz hogy nem rajzoltak, vagy nem
készítettek rajzot a beadott pályázathoz, viszont az egyik lap szerint nem is kellett volna ahhoz a
munkához rajz, amit ők készítettek. Csak a másik, a tájékoztató szerint. Én ezeket javasolnám
elfogadásra a Bizottságnak.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Annyi kiegészítést szeretnék ehhez tenni, hogy erről beszéltünk Irodavezető
Úrral és, habár ugye Veres Képviselő Úrral meg a Moldován Képviselő Úrral már maga a boríték
bontásnál is ez egy parázsvitát keltett. Bár egy állásponton voltunk, hogy lehetőség szerint aki a
kiírásnak megfeleltek, a lehető legtöbb pályázatot támogassuk. De valóban ellentmondás volt és
gyakorlatilag kiegészítésként arra kértük az illetékes irodát, hogy ezt az ellentmondást a következő
pályázati kiíráskor, vagy kiírásra szüntesse meg. Illetve pont azért, mert több ponton talán nem
volt egyértelmű, mint ezen a ponton se, hogy ne várjuk meg az őszi időszakot, hanem a lehető
leghamarabb, akár a következő bizottsági ülésen kerüljön ez a pályázat kiírásra. Azt gondolom,
hogy a Bizottság tagjai részéről nem lesz ez ellen senkinek sem kifogása, de köszönjük szépen a
kiegészítést. Én abszolút támogatni tudom ezt. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás
van-e? Amennyiben nincs, akkor lezárom a napirend vitáját és szavazni fogunk. Mégpedig 3
határozati javaslat van. Külön fogunk ezekről szavazni. Aki az 1-es határozati javaslattal egyetért,
az kérem kézfeltartással jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm.

254/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2016. évi növényesítési pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi táblázatban
szereplő összegek szerint támogatja:
Jk.
ssz.
2
5
9
13
14
15
16

Pályázó Társasház
Dob u. 51.
Erzsébet krt. 8.
Klauzál u. 13.
Rákóczi út 6.
Rottenbiller u. 40.
Városligeti fasor 31.
Wesselényi u. 65.
összesen:

Támogatás
összege
(legfeljebb)
25 000 Ft
50 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft
50 000 Ft
775 000 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Szintén egyhangúlag
elfogadásra került.
255/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága az alábbi táblázatban felsorolt pályázók által benyújtott pályázatokat
érvénytelennek nyilvánítja:
Jk.
ssz.

Pályázó Társasház

6
7

Hernád u. 27.
Kisdiófa u. 3.

8
10
12

Klauzál tér 4.
Marek J. u. 16.
Murányi u. 51.

Érvénytelenség oka
szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz vagy terv hiányzik
növények ápolására vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő,
jkv hiányzik, szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz és kertterv hiányzik

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
És aki az utolsó, 3-as határozati javaslattal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Ez is
egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

256/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága az alábbi táblázatban felsorolt pályázók által benyújtott pályázatokat
érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek
szerint támogatja:
Jk.
ssz.
1
3
4

Pályázó Társasház
Bethlen G. u. 4.
Dob u. 53.
Dózsa Gy. út 66.
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Támogatás
összege
(legfeljebb)
150 000 Ft
50 000 Ft
175 000 Ft

11

Munkás u. 16.
összesen:

20 000 Ft
395 000 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

7.sz. NAPIRENDI PONT
2016. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázati
felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását, vagy a TVI által
esetlegesen javasolt kiegészítéseknek, módosításoknak a felhíváson, illetve annak mellékletein
történő átvezetését és a Magyar Államkincstár visszaigazolását követő 3. munkanapon az
Erzsébetvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret erejéig
gondoskodjék a pályázat kiírásáról. A pályázatok benyújtására nyitva álló idő a pályázati
kiírást követő 30. napig tart.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont, 7-es napirendi pont, mégpedig a 2016. évi kapufigyelő rendszer
kialakítására vonatkozó pályázati kiírás. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítést tenni.
dr. Mészáros Zoltán:
Nem kívánok.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem. Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben
nincs, lezárom a napirend vitáját és szavazni fogunk mégpedig kettő határozati javaslatról.
dr. Mészáros Zoltán:
Egy, csak két pontja van.
Ujvári-Kövér Mónika:
Bocsánat, igen egy és két pontja van. Akkor egy határozati javaslatról szavazunk. Aki egyetért a
7. napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került, köszönöm szépen.
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257/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázati
felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását, vagy a TVI által
esetlegesen javasolt kiegészítéseknek, módosításoknak a felhíváson, illetve annak mellékletein
történő átvezetését és a Magyar Államkincstár visszaigazolását követő 3. munkanapon az
Erzsébetvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret erejéig
gondoskodjék a pályázat kiírásáról. A pályázatok benyújtására nyitva álló idő a pályázati
kiírást követő 30. napig tart.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
8.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi anyagok megtárgyalása

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi a testületi előterjesztések megtárgyalása. Elsőként, számokat fogok tudni
mondani, mégpedig elsőként a testületi ülés egyes számú napirendi pontjáról, ha emlékezetem
nem csal, akkor az a Rendőrkapitányságnak a beszámolója lesz. Kérdezem, hogy a Bizottság
tagjai részéről van-e kérdése, hozzászólása valakinek. Hát, hogyha már megtisztelt minket
Rendőrkapitány Úr a jelenlétével is, mint a múltkori ülésen is, nem biztos, hogy végig itt tudok
lenni az egész után, nekem összességében két konkrét kérdésem lenne így konkrétan Önhöz. A
harmadik kérdést, szerintem nem Rendőrkapitány Úr tudja megválaszolni, csak a napirendi pont
kapcsán vetődött fel és akkor ebbe a Hatósági Iroda fog tudni nekem segíteni. Az egyik az, hogy
szerintem köszönet a Rendőrkapitány Úrnak a beszámolóhoz, mert nagyon szerteágazó, mindenre
kiterjedő volt, látszik a Kapitányságnak a munkája azért amit, én ugye mindig a belsőErzsébetvárosi részt emelem ki. A belső-Erzsébetvárosi kicsit nyugodtabb életért próbálok tenni,
nyilván nem megy ez könnyen, és pont ennek kapcsán a beszámolóban szerepel egy olyan
mondat, hogy a testi sértés, garázdaság számában növekedés volt megfigyelhető ehhez a területhez
kötődően, illetve és azt szeretném megkérdezni, hogy ezen a növekedés ellen mit próbál
egyébként tenni a Rendőrkapitányság, a másik pedig a körzeti megbízotti létszámra vonatozóan az
volt leírva, hogy ezek teljes mértékben feltöltésre kerültek, hogy. Néha az újágban itt-ott tehát én
is szórtan olvastam a körzeti megbízottakról. Hol lehet látni egy olyan listát, hogy pontosan kik a
körzeti megbízottak, ha lehet kérni, akkor én akár kérném is, hogy ezt küldje már el a részemre, a
Bizottság tagjainak a részére is, hogy kihez milyen terület tartozik, mert bizonyos kerületi
újságokban, ami nem a mi kerületi újságunk láttam olyat, hogy amikor a körzeti megbízottak
bemutatkoztak, akkor kicsit részletesebben beszéltek, hogy milyen terület kapcsolódik hozzájuk és
akkor ehhez kapcsolódóan nyilván a lakosoknak is könnyebb volt az eligazodás. Ez lenne az első
két kérdésem.
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dr. Kiss Szabolcs:
Jó. Az első kérdésnél ugye több bűncselekményi kategóriában valóban arról tudunk beszámolni,
hogy az ismertté vált számok alacsonyabbak lettek, de nem lehet elhallgatni azt sem, hogy ugye a
garázdaság és a testi sértések száma most a pontos arány nincs meg nekem, de nyilván délben
meglesz, hogy mennyivel emelkedett ez nagyrészt mind a buli negyedhez kötődik, tehát erről is
beszélni kell, semmilyen más módon nem lehet (érthetetlen szövegrész). Ezeknek a jó része pedig
az ittasságból fakad, semmilyen más módon nem lehet ellene tenni, csak közterületi jelenléttel.
Tehát ez az egy az ellenszere. Amit mi, mi találkoztunk két hete ez ügyben és beszéltünk is, azt
tudom mondani, hogy június 1-től és ugye azon az egyeztetésen ott volt a BRFK részéről is a
kijelölt személy. Június 1-től még egy nagyobb, még egy emeltebb létszám lesz, aki meg fog
jelenni és kizárólag belső-Erzsébetvárosban az általuk meghatározott utcákban a buli negyedben
fog látható szolgálatot teljesíteni. Semmilyen más lehetőséget nem látok a visszaszorítására, csak a
közterületi jelenlét emelését. A második kérdés az valóban jogos, megjelent egyébként az
Erzsébet… huszonkilenc körzeti megbízottunk van, ezeknek egy része az ügyiratozó körzeti
megbízott, a másik része pedig az akció csoportban tevékenykedő. Megjelent az Erzsébetváros
újságban egyébként az ő teljes listájuk elérhetőséggel, mobiltelefonszámmal, de ezt még egyszer
el fogom küldeni elektronikusan is. Szolgálati mobiljuk van, 24 órás. A házmesterek egyébként
ismerik őket, nekik meg az épületek 90%-hoz beléptető kapukódjuk is megvan ezeknek a körzeti
megbízottaknak, de ez ugyanolyan, mint minden más rendőrségi felhívás, hogy nem győzzük
elégszer az emberek tudomására hozni, hogy egyébként van ilyen, létezik. Ezt valóban el fogom
küldeni elektronikus úton, el fogom küldeni az újságba is, és ők 24 órában elérhetők.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Igen, én azt gondolom, és erről személyesen is beszéltünk, hogy mondhatjuk
azt, hogy a csapból is ez folyik és mi százszor is elmondtuk, de mindig találkozik az ember olyan
lakóközösségekkel, akik még mintha nem is hallottak volna erről a dologról, tehát pont ezeken a
kiemelt területeken szerintem, ha van lehetőség és azért elég nagy terjedelmű az újság, akkor
minél többször jelentessük meg ezt az információt ezzel is segítve őket.
És a harmadik kérdés, amit már azt gondolom, hogy nem Kapitány Úr fog nekem megválaszolni,
de pont egy ott leírt mondattal kapcsolatban vetődött föl bennem, mégpedig ugye hogy Önök,
mint városi (érthetetlen szövegrész) 20 és 6 óra közötti nyitva tartására vonatkozó szakhatósági
engedélyezési eljárásában való közreműködőként vesznek gyakorlatilag részt. Az én kérdésem
igazából az lenne, és szerintem a Hatósági Osztály fogja megmondani, hogy én sokat kutattam az
után, hogy ezen a világörökségi területen ez a szeszesital árusítás hol lehetséges és hol nem. Itt
most nem feltétlen a kocsmákra gondolok, mert nyilván ott lehetséges, máskülönben nem
mennének be oda az emberek mondjuk ásványvizet inni. De, hogy például kereskedelmi
egységeket tekintve hol lehetséges és hol nem mondjuk egy adott idő intervallumban az éjszakai
órákban. Vagy mindenhol lehetséges, vagy erre van valamiféle korlátozás a kerületen belül.
Csüllög Szilvia:
Ebben alapvető korlátozás így nincsen. Tehát nyilván, ha Ő bejelenti a szeszesital árusítását, akkor
ezzel eleget tesz a jogszabályi kötelezettségének. Azonban vannak olyan üzletek, amiknél külön
jegyzői engedéllyel történhet, illetve a jegyző megtilthatja ugye a 24 és 6 óra közötti szeszesital
árusítást. Tehát ezekben közreműködő hatóság a kerületi rendőrkapitányság és az ő kvázi
szakvéleményük, szakhatósági véleményük alapján hozza meg a jegyző ezt az engedélyező, vagy
tiltó határozatot. Nyilván itt egyenként, ha üzleteket tudunk, akkor meg tudjuk mondani tehát a
nyilvántartásból, ami egyébként ez az információ a nyilvántartásból ez nem derül ki.
Ujvári-Kövér Mónika:
De konkrétan a (érthetetlen szövegrész) belső-erzsébetvárosi részen vannak olyan boltok, nyilván
tehát ez nem hivatalos információ, csak a lakók elmondása szerint, ahol adott esetben nincs
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éjszakai italárusítás, most pont ez a kérdésem, hogy azért, mert megtiltották, vagy mert nem lehet
valamilyen szabályozás szerint. Ehhez képest vannak olyan bolt láncolatok, ahol vannak, tehát ez
mitől függ, ezt szerettem volna igazából kérdezni.
Csüllög Szilvia:
Itt most azt mondja az Attila, hogy az élelmiszerüzletekre gondolnak a lakók, mert arra meg van
helyi rendeletünk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, én egyszer azért mondom, hogy olvastam egy ilyen rendeletet és azért nem nagyon értettem,
hogy mitől van az, hogy élelmiszerüzletbe mondjuk nem, de mondjuk egy dohányboltba igen.
Akkor nagyjából úgy kérdezem.
Csüllög Szilvia:
Azért, mert a dohánybolt az nem, a dohánybolt működése nem a jegyző hatáskörébe tartozik, az
élelmiszer üzletek pedig igen. És arra valóban van egy helyi rendeletünk, ami ott a szeszesital
árusítását korlátozza.
Ujvári-Kövér Mónika:
A dohánybolt az kihez tartozik akkor úgy, ha már…
Csüllög Szilvia:
Ugye az a fogyasztóvédelmi…
Moldován László:
A Kormányhoz.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aha, értem. Nem, elnézést én tényleg nem szeretnék egy ilyen komoly napirendi pontot más
irányba elvinni, csak nekem furcsa volt az, hogy inkább egy dohánybolt az én felfogásomban
jobban hasonlít egy élelmiszer, tehát nyilván nem élelmiszert lehet ott vásárolni, de mint egy
kocsmához, és ehhez képest a lakók újabban arról panaszkodnak, hogy a dohányboltból hordják ki
a különböző szeszesitalokat, miközben lehet, hogy…
Csüllög Szilvia:
Igen, de erre a jegyzőnek nincsen hatásköre, mert nem tartozik a kereskedelmi üzletek közé.
Ujvári-Kövér Mónika:
A dohánybolt.
Csüllög Szilvia:
Igen.
dr. Mészáros Zoltán:
Igen, azt kivették, tehát azt törvényileg van kivéve a kereskedelmi üzletek közül.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az egy érdekes megoldás.
Csüllög Szilvia:
Egyébként a NAV, tehát a NAV…
dr. Kiss Szabolcs:
A jövedéki, minden jövedéki.
Csüllög Szilvia:
…a jövedéki engedélyt, ezt az árusítást.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, szuper. Oké, elnézést, hogy elvittem egy kicsit más irányba, csak pont ez az egy mondat
kapcsán vetődött fel bennem egy ilyen lakossági felvetés is, de akkor most már teljesen értem,
hogy mire vonatkozott a dolog. Rendben van, egyéb kérdés amennyiben nincs, akkor szavazásra
bocsátom, aki egyetért azzal, hogy a testületi ülés 1-es számú napirendi pontját tárgyalásra és
elfogadásra javasoljuk, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem ért vele egyet, aki tartózkodik,
egy tartózkodás mellett elfogadásra került, köszönjük szépen Rendőrkapitány Úrnak, hogy
megtisztelt minket a bizottsági ülésen. Természetesen örülünk, ha a továbbiakban is velünk tart.
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258/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
1.
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi szakmai beszámolója
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 2-es számú napirendi pont, ami egy önkormányzati rendelet
módosításról szól. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazásra bocsátom, aki
egyetért azzal, hogy a 2-es napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, kettő tartózkodás mellett elfogadásra került, köszönöm
szépen.
259/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
2.
2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hármas napirendi pont a 2015. évi zárszámadás. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
szavazásra bocsátom, aki a 3-as napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, két tartózkodás mellett elfogadásra került, köszönöm
szépen.
260/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi zárszámadása
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Négyes napirendi pont, 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről jelentés. Kérdés, hozzászólás?
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom, aki a napirendi pontos tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadásra
került, köszönöm szépen.
261/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
4.
Éves ellenőrzési jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a nyolcas napirendi pont az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága
Alapító Okiratának módosítása. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazásra
bocsátom, aki a nyolcas napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
262/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
8.
Az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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9.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a nyílt ülés keretében az Egyebek. Van-e Egyebekben valakinek
kérdése, hozzászólása, bármiféle megjegyzése? Amennyiben nincs, akkor a nyílt ülést bezárom és
a továbbiakban zárt ülés keretében folytatjuk a Bizottság ülését.
Budapest, 2016. május 18.
Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. május 25.
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