Ikt.sz.: KI/5332/2017/XV.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Nagy Andrea képviselő asszony igazoltan van távol és két képviselőt
még várunk. A kiküldött meghívóhoz képest egy változás van. Az előterjesztőt kérdezem, hogy
szeretné elmondani, hogy…
dr. Somogyi Csaba:
Annyi változás van Elnök Asszony, hogy vissza kívánom vonni az előterjesztést az éves
beszámoló kapcsán. A következő ülésre kívánom előterjeszteni, adminisztratív oka van.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Köszönjük szépen. Tehát ez a 4-es napirendi pont, Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságnak a
tavalyi évi tevékenységéről és eredményéről szóló beszámoló. Tehát akkor gyakorlatilag a többi
napirendi pont eggyel felfelé csúszik, és aki ennek megfelelően elfogadja, hogy a napirendi
pontokat tárgyaljuk, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
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Tudomásom szerint módosító javaslat nem érkezett a bizottsági ülés megkezdéséig.
1/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

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

2.)

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

3.)

A VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a szórakozó helyek 2016. évi ellenőrzése
vonatkozásában
Előterjesztő: Dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredes kapitányságvezető

4.)

Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.)

Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2016. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és
közterületek takarításáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

6.)

Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2016 II. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

7.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
1.sz. NAPIRENDI PONT
December havi bizottsági szakértői beszámolók
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2016.
december havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
december havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016.
december havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2016. december
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havi beszámolóját elfogadja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor elkezdjük tárgyalni az 1-es napirendi pontot, amely a december havi bizottsági szakértői
beszámolókat tartalmazza. Előterjesztőként én szerepelek. Nem kívánok szóbeli kiegészítést tenni.
Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend
vitáját és szavazásra bocsátom. Négy határozati javaslat van, ahogy szoktuk, ezekről külön fogunk
szavazni. Aki az 1-es határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
Köszönöm szépen.
2/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2016.
december havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es a határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú. Köszönöm
szépen.
3/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
december havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú szintén.
4/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016.
december havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 4-es határozati javaslattal egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.
5/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2016.
december havi beszámolóját elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/147/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. február 1-től 2017. április 30-ig, 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.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hena Fruit Kft. (székhely/lakcím: 2724 Újlengyel,
Kossuth Lajos u. 102.) KI/915/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 13. szám alatt épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2, és 1 m x 1,8 m, azaz 2 m2,
összesen 3 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. január 4-től 2017. december 31-ig,
zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése céljából.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gold-Kert Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 60.) KI/950/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 60. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. március 1-től 2017. december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/917/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtt 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú közterület
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használatához, 2017. január 4-től 2017. december 31-ig, valamint a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtt 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó teraszok elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó teraszok úgy
helyezhetők el, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a teraszok területén, vagy azokkal határosan legalább méretük 10%-át
elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, illetve a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 36.
szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok járdaszakasz felé eső része
mellé közvetlenül kell elhelyezni úgy, hogy az az ott található akadálymentesített járdafelületet
nem takarhatja. Továbbá a Seres és Társa Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/917/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtt 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. január 4-től 2017. december 31-ig, reklámtábla elhelyezése céljából.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/2256/2017/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2017. január 11-től 2017. december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1066 Budapest, Jókai u. 1.) KI/166/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig, dobogón kialakított 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. Továbbá a BBQ Körúti
Vendéglátó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/168/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig, dobogón kialakított 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.
Továbbá a Pub Kocsma 2012 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KRIDÁMA Kft. (székhely/lakcím: 1076 Budapest,
Garay u. 43.) KI/732/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Garay u. 43. szám alatti épület előtt 0,4 m x 7,5 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához,
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2017. január 3-tól 2017. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Olcsó és Friss Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay tér 3-4.) KI/922/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 3-4. szám alatti épület előtt 1,3 m x 4,7 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. február 5-től 2017. április 30-ig, 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.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DIDZSLA Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dohány u. 56.) KI/30021-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához,
2017. január 1-től 2017. december 31-ig, 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.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely/lakcím: 1108
Budapest, Dombtető u. 16. II. 10.) KI/43388/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt kétszer 0,5 m x 2 m, azaz
összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig, 2 db
árubemutató vitrin elhelyezése céljából.
13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Wanimpex Kft. (székhely/lakcím: 2241 Sülysáp,
Malom u. 34.) KI/1095/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Garay u. 50. szám alatti épület előtt 0,25 m x 4 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához,
2017. január 1-től 2017. június 30-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.
14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet ev. (adószáma: 61915532-1-43)
KI/2216/2017/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay u.
43. szám alatti épület előtt 0,4 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához, 2017.
február 1-től 2017. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hello Paneer Kft (székhely/lakcím: 2096 Üröm,
Kormorán u. 11.) KI/2251/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 53. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához,
2017. március 1-től 2017. november 30-ig, 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. Továbbá a Hello Paneer Kft.
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kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szalai Zoltán ev. (adószáma: 65812077-1-41)
KI/3348/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay tér 9. szám
alatti épület előtt 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. február 1-től
2017. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/5374-4/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület
közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal
szemben közterület-használati díj tartozása áll fenn.
18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096 Budapest,
Haller u. 4.) KI/3666/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Verseny u. 2. szám alatti épület előtt 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához,
2017. április 1-től 2018. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Tucskateam Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem Irodavezető Asszonyt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést
tenni.
Csüllög Szilvia:
Nem kívánok. Köszönöm Elnök Asszony.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Akkor megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován
Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem lenne. Már többször szó volt róla, hogy 1,5 m területet kell hagyni a gyalogos forgalom
számára mindenképpen. Ezt mondja ki mindenféle szabályozás. Nekem ezzel nincsen gondom.
Avval viszont már van gondom, ha 2,5 m a fal síkjától a járdáig a terület és akkor a 1,5 m miatt
1m-es teraszt csinál oda egy vendéglátó egység. Mert, hogy én azt gondolom, hogy ez nem egy
normális dolog, hogy egy ember ott 1 m-es helyen kell, hogy üldögéljen. Mondhatja azt az
önkormányzat, hogy ehhez nincsen köze, ha valakinek nem tetszik, akkor ne ül be arra a teraszra.
De én most így jelzésszerűen, meg, hogy erről már volt szó és szeretném, ha ezt tovább
gondolnák. De lehet, hogy ez csak az én fantazmagóriám, hogy ilyenekkel foglalkozzon az
önkormányzat. Jelzésszerűen én most nem fogom ezeket megszavazni, ahol 1,13 meg 1 m marad
a terasz egyik oldalán, láthatóan a 1,5 m-en belül. Értem én nyilván, hogy a vállalkozó abban
érdekelt, hogy akár 1 terasz, 1nm vagy 2 nm teraszt is ki tegyen, minél nagyon felületet bocsásson
a vendégek rendelkezésére. És persze nagyon jó dolog üldögélni a szabad levegőn, főleg nyáron.
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És értem én, hogy ez az önkormányzatnak is bevétel, de én azt gondolom továbbra is, illetve azt
gondoljuk, hogy ez nem egy normális dolog, hogy egy 1 m széles teraszon kell üldögélnie, ahol
még vele szemben sem ülhet le a partnere, csak egymás mellett üldögélhetnek, és akkor
bámulhatják a gépkocsi forgalmat, arról nem is beszélve, hogy szívhatják a kipufogó gázt.
Mindegy, ez messzire vezetne, ha elkezdenék erről most beszélni. Mindenesetre én most
jelzésszerűen nem fogom ezeket most megszavazni. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük. Szerintem Irodavezető Asszony…
Csüllög Szilvia:
Én csak annyit reagálnék rá, hogy a rendeletünk határozza meg ezt a minimum 1 m szélességet,
úgyhogy ez ezért kerül figyelembe vételre a kérelmek elbírálásánál.
Moldován László:
Jó, én ezzel teljesen tisztában vagyok. De nyilván az sem mindegy, hogy most külsőErzsébetvárosban marad-e 1 m, merthogy egészen más a forgalom, a gyalogos forgalom. De
belső-Erzsébetvárosban, ahol este hömpölyögnek a vendéglátóegységeket látogatók, és tényleg
ilyen teraszok miatt, ahol maximum 1,5 m marad a gyalogos forgalomra, tényleg forgalmi
akadályok képződnek. A forgalmi okok miatt effektíve tartózkodni fogok.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönjük. A jegyzőkönyvnek szeretném jelezni, hogy a két képviselő, aki jelezte, hogy
érkezni fog, megérkezett. Akkor, ha további kérdés, hozzászólás nincs, nekem az lett volna az
ügyrendi javaslatom, hogy a 18 határozati javaslatról egyben szavazzunk, de akkor gondolom
Moldován Képviselő Úrnak… abban egyeztünk meg korábban is, hogyha van olyan, amiben
kimondottan külön szeretne szavazni, akkor azt most kérem Moldován képviselő Úr mondja már
meg, mert az ügyrendit úgy tenném már fel.
Moldován László:
Jó. 1-es, 4-es, 6-os, bocsánat az a 7-es.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor 6-os nem, 7-es igen.
Moldován László:
8-as, 10-es, 11-es, 15-ös, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ok, akkor minek után, még szerintem így is van annak értelme, hogy az 1-es, 4-es, 7, es, 8-as, 10es, 11-es, 15-ösről külön szavazzunk, a többiről pedig egyben szavazzunk. Ez lenne az ügyrendi
javaslatom, aki elfogadja, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen.
6/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1, 4, 7, 8, 10, 11, 15 számú határozati
javaslatokról külön, a többi határozati javaslatról egyben szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hogyha az elfogadható, akkor szavaznánk először azokról, amik a nem felsorolt számúak, tehát
amiről nem kell külön szavazzunk. Aki az azokban a határozati javaslatokban leírtakkal egyetért,
ez érthető lesz mindenkinek számszerűen, ugye? Csak azért, hogy nehogy utána ne legyen
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egyértelmű. Jó, tehát nem az 1-es, 4-es, 7-es, 8-as, 10-es, 11-es, 15-ös, hanem a többi határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
7/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hena Fruit Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.) KI/915/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatt épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2, és 1 m x 1,8
m, azaz 2 m2, összesen 3 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. január 4-től 2017.
december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése céljából.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
8/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gold-Kert Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 60.) KI/950/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 60. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. március 1-től 2017. december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
9/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/917/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtt 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. január 4-től 2017. december 31-ig, reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
10/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/2256/2017/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
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használatához, 2017. január 11-től 2017. december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
11/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KRIDÁMA Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay u. 43.) KI/732/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtt 0,4 m x 7,5 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. január 3-tól 2017. december 31-ig, árubemutató babák 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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
12/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely/lakcím: 1108
Budapest, Dombtető u. 16. II. 10.) KI/43388/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt kétszer 0,5 m x 2 m, azaz
összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig, 2 db
árubemutató vitrin elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
13/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Wanimpex Kft. (székhely/lakcím: 2241 Sülysáp,
Malom u. 34.) KI/1095/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Garay u. 50. szám alatti épület előtt 0,25 m x 4 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához,
2017. január 1-től 2017. június 30-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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14/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet ev. (adószáma: 61915532-1-43)
KI/2216/2017/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay
u. 43. szám alatti épület előtt 0,4 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához, 2017.
február 1-től 2017. december 31-ig, árubemutató babák 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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
15/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szalai Zoltán ev. (adószáma: 65812077-1-41)
KI/3348/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay tér 9. szám
alatti épület előtt 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. február 1-től
2017. december 31-ig, árubemutató babák 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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
16/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/5374-4/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület
közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal
szemben közterület-használati díj tartozása áll fenn.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
17/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096
Budapest, Haller u. 4.) KI/3666/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtt 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 1-től 2018. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
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terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Tucskateam Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
És akkor most szavazunk, aki az 1-es határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került.
18/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/147/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. február 1-től 2017. április 30-ig, 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 4-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került.
19/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/917/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtt 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. január 4-től 2017. december 31-ig, valamint a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtt 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó teraszok elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó teraszok úgy
helyezhetők el, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a teraszok területén, vagy azokkal határosan legalább méretük 10%-át
elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, illetve a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 36.
szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok járdaszakasz felé eső része
mellé közvetlenül kell elhelyezni úgy, hogy az az ott található akadálymentesített járdafelületet
nem takarhatja. Továbbá a Seres és Társa Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 7-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodással szintén elfogadásra került.
20/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1066 Budapest, Jókai u. 1.) KI/166/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig, dobogón kialakított 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. Továbbá a BBQ Körúti
Vendéglátó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 8-as határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodás mellett ez is elfogadásra került.
21/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/168/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig, dobogón kialakított 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. Továbbá
a Pub Kocsma 2012 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
A 10-es határozati javaslatban leírtakkal, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Kismarty
Képviselő Asszony is egyetért, Köszönöm. Aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadásra
került.
22/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Olcsó és Friss Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay tér 3-4.) KI/922/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 3-4. szám alatti épület előtt 1,3 m x 4,7 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. február 5-től 2017. április 30-ig, 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 11-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
Aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellet ez is elfogadásra került.
23/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DIDZSLA Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 56.) KI/30021-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. január 1-től 2017. december 31-ig, 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
És az utolsóként, aki a 15-ös határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett ez is elfogadásra került. Köszönöm szépen.
24/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hello Paneer Kft (székhely/lakcím: 2096 Üröm,
Kormorán u. 11.) KI/2251/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
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Király u. 53. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához,
2017. március 1-től 2017. november 30-ig, 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. Továbbá a Hello Paneer Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
A VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a szórakozó helyek 2016. évi ellenőrzése
vonatkozásában, továbbá az Erzsébetvárosi Műveleti Központ 2016. évi IV. negyedéves
tevékenységéről, a Műveleti Központban és a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök
intézkedéseiről
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező, a VII.
kerületi Rendőrlapitányság 2016. IV. negyedéves munkájáról, intézkedéseiről, célkitűzések
teljesüléséről, valamint a szórakozóhelyek 2016. évi ellenőrzéséről szóló beszámolót elfogadja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a 3-as napirendi pont a VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a
szórakozóhelyek 2016. évi ellenőrzése vonatkozásában. Köszöntöm körünkben dr. Kiss
Szabolcsot és kérdezem, hogy szóbeli kiegészítést kíván-e tenni a leírtakhoz.
dr. Kiss Szabolcs:
Nem köszönöm. Csak nagyon röviden én azt gondolom, hogy számszakilag és tényszerűleg is
korrekt tájékoztatást adtunk. Az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan tavaly is kiváló
együttműködésben hajtottuk végre ezeket az ellenőrzéseket mind az Önkormányzat szerveivel,
mind az ERI-vel, mind a Polgárőrséggel. Úgyhogy én ebben az ő segítségüket, illetve mind a
Bizottság, mind az Önkormányzat segítségét megköszönöm, és azt gondolom, hogy ezeket semmi
okunk nincs arra, hogy ezt jövőre ne ugyanígy végezzük. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Akkor megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován
Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem lenne. Azt olvasom a beszámolóban, hogy 24 alkalommal, összesen 64 helyszínen
folytattak le ellenőrzést. Illetve az előtte lévő bekezdésben, hogy szúrópróba szerűen, illetve a
bejelentések, panaszok alapján történtek a vendéglátóhelyek ellenőrzései. Azt gondolom, hogy
nem 64 vendéglátóhely van belső-Erzsébetvárosban, hanem sokkal, de sokkal több, és akkor még
a kerületnek a többi részéről nem is beszéltem. Nem cél-e, hogy minden vendéglátóhelyet egy
évben egyszer legalább ellenőrizzen a rendőrség? Mert értem én, hogy nyilván oda kell menni,
ahol lakossági bejelentés van, vagy valami más jelzésekből lehet tudni, hogy azzal a
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vendéglátóhellyel nem biztos, hogy minden rendben van. De én így laikusként azt gondolnám,
hogy nem ártana, ha minden vendéglátóhelyre valamikor azért sor kerülne. Hogy ez lenne a
kérdésem, hogy ezt rosszul gondolom-e vagy nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ha másnak nincs kérdése, akkor még én egy-két kérdés hozzá csapnék, és akkor egyben kérnénk
Kapitányságvezető Urat, hogy válaszoljon, ha úgy megfelelő. Mivel a szórakozóhelyekről van
szó, nagyon sokszor tárgyaltunk már ebben az ügyben és azt gondolom, hogy hatékony a
Rendőrkapitányságnak a fellépése, de mint tudjuk, van még teendő jócskán hátra. Csak néhány
kérdésem lenne. A beszámolóban szerepel az, hogy az ellenőrzések visszatartó erejűek.
Kérdezném Kapitányságvezető Urat, hogy minek kellene történnie ahhoz, hogy ezek még inkább
visszatartó erejűek legyenek, hiszen tudjuk, hogy egyébként nem feltétlen csak olyan jellegű
problémák vannak, ami a rendőrségre tartozik, hanem akár közterületet érintő problémák is. De
ugye ezt akár a lakosság, akár mi is nagyon sokszor nem tudjuk egyértelműen szétválasztani.
A másik dolog, hogy már a tavalyi évben és az előtte való évben is a készenléti rendőrségnek a
jelenléte szóba került, akik ugye, ha bármi egyéb teendő adódik, akkor őket elrendelik. Szeretném
megkérdezni, hogy mik a tapasztalatok a készenléti rendőrség jelenléte kapcsán.
És az utolsó kérdésem pedig az lenne, hogy ugye teljes kiürítésre, ideiglenes bezárásra is sor
került az elmúlt évben. Mennyire tartja ezt hatásosnak, hogyha például tűzvédelmi szabályokat
sértenek meg, akkor.. tehát gondolom, hogyha ezeket a szabályokat úgymond betartják, akkortól
újra működhetnek. Hogy ez általában mennyi időt vesz igénybe? És van egy utalás arra, hogy egy
önkormányzati határozat alapján is sor került ideiglenes bezárásra, teljes kiürítésre, hogy ez
konkrétan mit jelent. Lehet, hogy erre a Hatósági iroda fog tudni választ adni, nem tudom. Mert
nyilván az együttműködésük alapján történhetett. Röviden ennyi.
dr. Kiss Szabolcs:
Akkor tényleg röviden. Azért ez erősen a rendőrség nyakán marad ez a kérdéskör, mint szamáron
a fül. Tehát a rendőrség ezekhez az ellenőrzésekhez karhatalmat ad. Egyetlen esetet kivéve, akkor,
amikor az éjfél utáni nyitva tartást szakhatóságként engedélyezem. Mi ezt a feladatot felvállaltuk,
mert ebben az önkormányzat nagyon jó partnerünk, hogy leellenőrizzük a szórakozóhelyeket.
Nyilván ez az ellenőrzés csak akkor hatékony, hogyha a Nemzeti Adó és Vámhivatal, hogyha a
katasztrófavédelem, hogyha a fogyasztóvédelem, akiket most már nem tudom, hogy hívnak január
1-től munkatársai is a helyszínen vannak. Még egyszer, a rendőrségnek amennyiben
szabálysértést, vagy bűncselekményt a helyszínen nem észlel, nincs eljárási jogosultsága. Mi az
ellenőrzéseket az önkormányzattal végrehajtjuk, de ahhoz, hogy ott szankcionálni lehessen azokat
a jogsértő cselekményeket, amikben egyébként a szakhatóságoknak kell intézkedni, ez abszolút a
szakhatóságokra tartozik. Mi azt szavatoljuk, hogy ott az ellenőrzés alatt nem történjen olyan, az
ellenőrzést végző munkatársunkkal, sérelmükre ne kövessenek el semmiféle jogsértő cselekményt.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az önkormányzat 100%-osan beleáll a történetbe, mert mi együtt
megyünk. Az, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatal meg az összes többi hogyan jön, abban a
kezdeményezésen túl, és azért velük is nagyon jó kapcsolatunk alakult ki. Sokkal több mindent
nem tudok tenni, hiszen azért az ő létszámuk jóval kisebb, mint a rendőrség létszáma. Viszont az
intézkedési jogkör hozzájuk van telepítve. Akár jövedéki termékek tekintetében, akár a porral
oltó, akár bármilyen más szakhatósági körbe tartozó kérdésben. Tehát a rendőrségnek ebben csak,
tehát nekem, mint rendőrkapitánynak csak abban van intézkedési jogosultságom, hogy
közbiztonsági, vagyonbiztonsági szempontból hozzájárulok-e ahhoz, hogy a szórakozóhely az
éjfél utáni nyitva tartást gyakorolhassa. Egyébként egyet értek Önnel, persze ellenőrizni kellene az
összeset. Egyébként én azt gondolom, hogy végig is tudunk menni mindegyiken, ha nagyon
muszáj. De itt nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy kinek mire terjed ki az intézkedési jogosultsága.
Ha nincs bűncselekmény, vagy szabálysértés a helyszínen, akkor én összekürtölöm a
szakhatóságokat, aki jön, jön, aki nem, az meg nem jön. Tehát ez a gyakorlatban így néz ki. Ha
elfogadja ezt tőlem, egyébként egyetértek Önnel, persze végig kéne menni. De nem biztos, hogy
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csak Szilvinek, meg nem biztos, hogy csak nekem.
Csüllög Szilvia:
Bár igaz, hogy szívesen megyünk.
dr. Kiss Szabolcs:
Üríteni egyetlen egy valaki tud, és azonnal bezárni a helyet és az nem a rendőrség, az a tűzoltóság.
Egyetlen valaki tudja, az sem én vagyok. És amikor arról volt szó, hogy 2 méterre kicsapott a
serpenyőből a láng, akkor be is zártuk a frissen kinyitott helyet. Nem tetszett, de nyilván nem
felelt meg az éppen aktuális előírásoknak. Elnök Asszony kérdésére válaszolva az ellenőrzések
visszatartó erejűek, mi kellene ahhoz, jogszabály módosítás kellene. Szintén nem az én
hatásköröm, tehát ugyanaz kellene, mint 10 évvel ezelőtt volt. Működési engedélyhez kell kötni
mindent, és ameddig a működési engedély nincs meg, addig nem lehet gyakorolni ezt a
tevékenységet. Egészen egyszerű, de nem az én hatásköröm. Én azt gondolom, hogy ebben
viszonylag megengedő a jogszabályi háttér, amelynek a betartatását számos szakhatóságtól várják
el. Tehát én egy egzakt és taxatív felsoroláson alapuló feltételrendszert gondolnék. Nem kell
nagyon messzire menni, meg kell nézni, hogy 10 évvel ezelőtt hogy volt.
Készenléti rendőrséggel, hogy mik a tapasztalatok. Azt látják, tudják Önök is, hogy olyan
bődületes nagy létszámról, átmenő forgalomról beszélgetünk, ahol adott esetben még két rendőri
század, ami 190 rendőrt jelent, még az is elenyésző lehet. A készenléti rendőrség, amikor itt van,
akkor a mi alárendeltségünkben hajtja végre egyébként a feladatait. Ugyanúgy tartottuk egyébként
az V., VI., VII. kerülettel közösen minden héten csütörtök, péntek, szombaton azt a kiterjedt akció
sorozatot, ami az Erzsébet tér, Szent István körút, Nagymező utca, Király utca, Gozsdu udvar,
Kazinczy utca szakaszt ölelte át. Úgyhogy ilyen szinten nem tudok arról nyilatkozni, mert a KR
azt csinálja, amit mondunk neki, tehát ő nem önállóan, tőlünk függetlenül megy, hanem…
Ujvári-Kövér Mónika:
A kérdésem, csakhogy egyszerűbb legyen, arra vonatkozott, hogy x főt ígértek ezzel kapcsolatban
és, hogy mennyire gyakori volt, hogy ők itt tudtak, jelen tudtak lenni. Tehát, mondjuk a szezonnak
az 50%-ában elrendelték őket, vagy sem. Tehát, hogy mekkora segítséget jelentettek?
dr. Kiss Szabolcs:
Ezt nem tudom megmondani. Amikor más feladatot kaptak és mivel ez volt a feladat
meghatározása, hogy egyébként, amikor más feladatuk van, akkor elrendelik őket…
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen ezt tudom, ezért kérdezem. Gyakorlatilag mennyire volt jelentős, hogy részt tudtak venni a
munkában? Tehát, hogy a szezonnak az egyharmadában itt tudtak lenni, vagy 90%-ában itt tudtak
lenni…
dr. Kiss Szabolcs:
Nem tudom. Azt nem tapasztaltam, hogy olyan hiányt okozott volna, vagy a rendőri munkának a
rovására ment volna az, amikor ők nem voltak itt. Tehát igazából a KR az egy megerősítő erő. A
megerősítő erő azt jelenti, hogy a szakmai irányítást és a szakmai feladat meghatározást a kerületi
kapitányság hajtja végre, és ők pedig ebben a feladat végrehajtásban gyakorlatilag a kezünk alá
dolgoznak. Én nem észleltem azt, hogy ez olyan hű de nagy hiány lett volna. Nyilván, ha most
megkérdezik az utcán, meg éppen megkérdezik a helyi lakosokat, akiknek aztán semmi sem elég,
és nyilván megértve bizonyos szinten őket, de majd tetszenek látni a tavalyi munka éves
beszámolójánál, azért erőteljesen csökkent a garázdaságok száma a kerületben. És ezt nem én
mondom, hanem ezek az ismertté vált számok. Nyilván ebből egy is sok, meg kettő is sok, de az
előző évhez képest, a 15-ös évhez képest jóval lecsökkent a garázdaságok száma. Majdnem 50%kal csökkent a gépkocsi feltörések száma. És ezek a számok, ezekkel nem nagyon lehet
manipulálni, és nem is akar velük senki sem manipulálni. Ezekről a cselekményekről tettek
nekünk bejelentést. Azt gondolom, hogy ennek a jelenlétnek is a hatása az, hogy csökkent a
garázdaságoknak a száma.
És akkor a harmadik, a teljes kiürítés, bezárás mennyire hatásos. Hát az majd akkor lesz hatásos,
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amikor nem lehet másnap rögtön új cégnévvel bejelenteni módosítási kérelmet, hogy változás
történt az ügyvezető személyében, vagy akárkinek a személyében. Bár nem tudom, Szilvi jobban
ismeri az aktuális eljárást. Tehát mi a bezárásra a javaslatot akkor tudjuk megtenni, ha azon a
helyen olyan jogsértő cselekmény zajlik, ami az én hatásköröm. Tehát kábítószert, tudomásom
van róla, hogy kábítószert árulnak, tudomásom van róla, hogy üzletszerű kéjelgés elősegítése
céljából, prostitúciós tevékenység céljából üzemel a hely. Ebben én megteszem a javaslatot, és
ebben a Jegyző Úr abszolút együttműködő is. De tudomásom szerint a jogszabályi háttér azért
még mindig olyan, hogyha ott az ügyvezető meg a cég tekintetében változás történik, akkor
beadják a kérelmet és abban nekem megint nincs eljárási jogosultságom. Tehát ebben megint
jogszabályt kellene módosítani, de ez nem az én asztalom. De egyébként hatásos, mert hatalmas
nagy kiesés anyagilag, volt ugye a Roham Bár, amit véglegesen sikerült bezárni a Dohány 22-ben.
Tehát azért mondom, hogy rajtunk marad sok minden, mint szamáron a fül.
Ujvári-Kövér Mónika:
Rendben. Megértettük és köszönjük szépen. Jogszabály módosítás. Kulcsszó, nekem.
dr. Kiss Szabolcs:
Nincs új a nap alatt. Meg kell nézni, hogy hogy volt 10-15 éve. Nem kell föltalálni a
spanyolviaszt, én azt gondolom. Köszönöm. Nem akartam ilyen hosszú lenni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nagyon szépen köszönöm, semmi probléma. Volt kérdés, kielégítő választ kaptunk, azt gondolom.
Amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, szavazásra bocsátanám a napirendi ponthoz
tartozó egyetlen határozati javaslatot. Aki egyetért vele, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került. Köszönöm szépen.
25/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a szórakozó helyek 2016. évi ellenőrzése
vonatkozásában, továbbá az Erzsébetvárosi Műveleti Központ 2016. évi IV. negyedéves
tevékenységéről, a Műveleti Központban és a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök
intézkedéseiről
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező, a VII.
kerületi Rendőrlapitányság 2016. IV. negyedéves munkájáról, intézkedéseiről, célkitűzések
teljesüléséről, valamint a szórakozóhelyek 2016. évi ellenőrzéséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
4.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező, az
Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról és a célkitűzések
teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2016.
évi tevékenységéről. Kérdezem az előterjesztő, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Máté Katalin:
Nem köszönöm, Elnök Asszony.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom az 5. napirendi ponthoz tartozó határozati
javaslattal, aki egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.
26/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2016. évi tevékenységéről
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező, az
Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2016. évi munkájáról és a célkitűzések
teljesüléséről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2016. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek
takarításáról
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2016. évi üzemeltetéséről,
kutyafuttatók és közterületek takarításáról. Kérdezem az előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése.
Dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nincs. Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován
Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem van, de nem ehhez az előterjesztéshez, csak hadd ragadjam meg az alkalmat. Ebben az
évben azt tapasztalom, hogy (érthetetlen szövegrész), főleg a kutya szarok eltakarításának a
hatékonysága. Bocsánat. Nyilván nem tudom behatárolni, hogy ez január 1-ével, vagy mással.
Nem tudom, kinek tehetem fel a kérdést, hogy van-e valami konkrét oka, vagy csak a nagy
hidegben kevésbé hatékony a kézimunka erő, vagy nem tudom én micsoda. A beszámolóval
magával nincsen gondom, azt elolvastam, meg is fogom szavazni. Csak, ha már lehet hadd
kérdezzem meg ezt a…
Dr. Máté Katalin:
Szeretném átadni a szót Józsa Áginak, az ERVA- t képviseli és ezen a területen dolgozik. hogy
válaszolja meg a kérdést.
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Józsa Ágnes:
A kézimunka erő ugyanúgy továbbra is… Itt szerintem az, hogy minél többen kihordják a
kutyákat és ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Szóval elmennek a munkatársaim és a kollegák
utána ugyanúgy megjelenik a kutyás, és ugyanúgy megjelenik a kutyaürülék. Itt hatékonyabban
kellene véleményem szerint a kutyások ellen fellépni.
Moldován László:
Ebben teljesen egyetértünk. Kár, hogy elment a Rendészeti Igazgatóság vezetője, mert Ő mindig
azt mondja, hogyha csak tetten ér, akkor intézkedhet. Úgyhogy ez a 22-es csapdája.
Józsa Ágnes:
Igen. Sajnos igen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Azért ennek ellenére nyilván az előterjesztés nem konkrétan erről szól, hanem a takarítógépek
és miegyéb. Én azt gondolom, hogyha a buli negyed részt nézzük, azért a takarítás hatékonyabb is
lehetne. Tehát gyakorlatilag a környezetem jelentős része napi szintű kézi takarítás kategóriába
tartozik, ennek ellenére… és már többször anno még Vezérigazgató Urat kértem, hogy ott
kezdődjön a takarítás, korábbi időpontban kezdődjön. Én már mindenféle javaslattal éltem, ennek
ellenére délben még a különböző eldobott sörös meg mindenféle műanyag poharakat fúj a szél,
meg minden egyéb. Tehát nem tudom, hogy milyen munkamódszerrel megy vagy, hogy az
elkövetkezendő időben ebben javulás várható. Én nagyon-nagyon bízom benne, mert az
gondolom, hogy Veres Képviselő is, aki érintett ebben a körzetben is alá tudja támasztani, hogy
azért némi kivetnivalót hagy maga után. Tehát, mikor a lakók azt mondják, hogy mintha nem is
takarítanák, akkor az az igazság, hogy kimegyünk az utcára és valóban, nagyon sokszor ez
érzékelhető.
Józsa Ágnes:
Igen, tehát ugye csapatban dolgoznak a kollegák és, ahogy felérnek az adott területre és itt függ
attól, hogy amit érintenek útszakaszt fölfele, mert úgy jönnek, hogy ne üres járatban menjenek föl,
azért, hogy minél hatékonyabb legyen a munka. Elképzelhető, hogy később érnek oda, mint
mondjuk a délelőtti órák, 11 óra környékén. Minden nap, főleg a kiemelt napi szintű utcák azok
takarítva vannak.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Majd szerintem bizonyára lesz olyan napirendi pont, amikor ezt jobban ki tudjuk bontani.
Szerintem most tartsuk magunkat…
Dr. Máté Katalin:
Egy kiegészítésem lenne. Testületi határozat alapján a közterületi takarítás az Erzsébetváros Kfthez fog tartozni. Tehát, azt gondolom, hogy a közel jövőben elég radikális átalakítások lesznek.
Az ERVA-val is beszélgettünk arról, meg megnéztük, hogy a környező területeken valahol
hamarabb kezdődik a takarítás és nem úgy, mint itt a VII. kerületben, tehát gondolom, hogy a
közel jövőben én nagyon remélem, hogy jelentős változások lesznek ezen a területen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Örülök, hogy ezt mondja Irodavezető Asszony, mert én is azt gondolom, hogyha van, ahol ez
hatékonyan tud működni, akkor lehet, hogy nem kell kitalálnunk a spanyolviaszt, csak át kell
venni egyébként ezt a gyakorlatot és bízok benne, hogy a változások ezt a területet is érinteni
fogják. Mivel itt egy tájékoztatóról van szó, itt nem kell szavaznunk. De köszönjük szépen a
választ és a reakciót.
6.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2016 II. félévében hozott határozatainak végrehajtásáról
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Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2016 II. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a Városüzemeltetési Bizottság 2016. II. félévi határozatainak
végrehajtásáról szól. Előterjesztőként én szerepelek. Nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni.
Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, bezárom a napirend
vitáját és szavazni fogunk. Aki a 7-es, pontosabban elnézést, 6-os, mert ugye csúszott szám. Aki a
6-os napirendi ponthoz tartozó javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került. Köszönöm szépen.
27/2017. (01.30.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2016 II. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2016 II. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót
elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

7.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
Az utolsó napirendi pontban, az Egyebekben van-e valakinek valamilyen hozzászólása.
Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne és örülök az ERVA képviselőjének. Azt akartam megkérdezni, mondjuk nem őt
érinti, de az előző költségvetés módosításánál jégpályát szerettem volna. A fideszes kerületvezetés
ezt lesöpörte. Viszont járkálok a kerületben több helyen is,és a Klauzál téren decemberben egy kis
jégpályát találtam nagy megdöbbenésemre, nagy örömömre teszem hozzá. De mivel nincs benne a
költségvetésben, én feltételezem, hogy azt az ERVA hozta létre, vagy az ERVA finanszírozza. Erre
kérnék magyarázatot. Felmentem az Erzsébetváros honlapjára és ott azt látom, hogy a Klauzál
téren egy 80, meg egy 110 nm-es jégpálya van. Ennek hűlt helyét láttam csak. Kb. egy 40 nm-est
viszont tényleg láttam, erről szeretnék valami tájékoztatót, hogy ezt tényleg az ERVA üzemelteti,
az ERVA költségvetésében mik a tapasztalatok.
Józsa Ágnes:
Az én feladatom bocsánat, az én feladatom a település tisztaság. Ezzel kapcsolatban tudok…
Moldován László:
Értem. Akkor kihez fordulhatok ezzel kapcsolatban?
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Józsa Ágnes:
Vezérigazgató Úrhoz.
Moldován László:
Köszönöm. Hadd folytassam, mert azért itt pl. van a Fideszfrakció-vezető is itt ül körünkben.
Megkérdezhetem, hogy tud valamit erről?
Benedek Zsolt:
Én úgy emlékszem rá, csak azért nem akartam mondani, mert nem emlékszem egészen pontosan
rá, hogy ez testületi döntés volt róla. Egy valamilyen módosító indítvánnyal, talán költségvetés
módosító indítványával ment be, de nem vagyok benne egészen 100%-ig biztos. Maga a
jégpályának a története még, hát talán októberi vagy novemberi testületi ülésen, talán novemberi
testületi ülésen, ha volt novemberben testületi ülésünk. Úgy emlékszem, hogy volt ehhez egy
költségvetési módosítás, vagy pedig valamelyik másik lehet, hogy vagyonos előterjesztéshez volt
módosító. Vagy talán benne is szerepelt. De azért mondom, hogy nem akartam pontosan, nem
tudom pontosan megmondani, de hogy volt valami előterjesztés róla, az majdhogynem biztos. És
volt rá forrás is…
Moldován László:
Értem, akkor ez nem külön finanszírozás (érthetetlen szövegrész)
Benedek Zsolt:
Én úgy tudom, hogy nem, hanem maga az önkormányzat. De eztán lehet, hogy az Önkormányzat
az ERVA-n keresztül köti meg a szerződést. Pontosan nem tudom, ezért nem mertem mondani
semmit. De utána kérdezek, ha Képviselő Urat érdekli.
Moldován László:
Az nagyon jó lenne, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, egyéb az Egyebekben? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját, köszönöm szépen
mindenkinek a részvételt.

Budapest, 2017. január 30.

Ujvári-Kövér Mónika
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. február 3.
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