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Ujvári-Kövér Mónika: Köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén. Módosító
javaslat nem érkezett az ülés megkezdéséig. Először szavazásra bocsátom, hogy aki egyetért azzal,
hogy a meghívóban kiküldött módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
165/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

Március 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.)

2017. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

4.)

2017. évi kapufigyelő pályázat kiírása
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Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető
5.)

Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett
fejlesztéséről a 2017. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

6.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
1.sz. NAPIRENDI PONT
Március 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 2017.
március havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
március havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. március
havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. március
havi beszámolóját elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Az első napirendi pont a március havi bizottsági szakértői beszámolók. Előterjesztőként én
szerepelek, nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés,
hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Négy darab szavazásról lesz
szó. Aki egyetért az első határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú,
köszönöm.
166/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2017.
március 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 kettes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
167/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
március havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármas határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangú.
168/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017.
március havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az utolsó négyes határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került. Köszönöm szépen.
169/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. március
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

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 Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/21749/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Nagy Diófa u. 1. szám alatti épület előtt 8 m x 18,5 m, azaz 148 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. május 31-ig, reklámtartalmú homlokzati
(építési) védőháló elhelyezése céljából.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Docler SSC Kft. (székhely/lakcím: 1101 Budapest,
Expo tér 5-7.) KI/21970-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Károly körút – Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt, Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához 2017.05.19., 2017.06.08.,
2017.06.09., 2017.06.16., 2017.06.22., 2017.06.23. napokra, szórólaposztás (2 fő) céljából.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/21964/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. augusztus 31-ig, fényreklám elhelyezése céljából.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Anjunapops Kft. (székhely/lakcím: 8000
Székesfehérvár, Trencséni u. 13.) KI/22860/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1 m x 2 m, azaz 2
m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-ig, jégkrém tricikliről
történő mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a tricikli járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
járdafelületet.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula Attila ev. (adószám: 66030537-1-42)
KI/13477-1/2017/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 109/2017. (02.27.) számú
határozatában foglalt hozzájárulását a közterület használat időtartama tekintetében 2017. április
1-től 2017. szeptember 30-ig terjedő időszakra módosítja.
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6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mezei Sándor ev. (adószám:53394426-1-42)
KI/22233/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u.
1. szám alatti épület előtt 2 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 5-től 2017. május
7-ig, virág árusítás céljából.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Axico Kft. (székhely/lakcím: 1139 Budapest,
Frangepán u. 11.) KI/22917/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 67. szám alatti épület előtt 0,3 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 24-től 2019. március 31-ig, konzolos reklámtábla elhelyezése céljából.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbien Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, József krt. 36. fsz. 5.) KI/24365/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay tér 1. szám alatti épület előtt 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, fagylaltpult elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BEER AND BURGER Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 32.) KI/13547-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 0,65 m x 3,5 m, azaz 3 m2, és 0,65
m x 2,5 m, azaz 2 m2, összesen 5 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017.
szeptember 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 0,5 m2 nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 45.) KI/22758/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 és 1 m x 6 m, azaz 6 m2,
összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/23149/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 2,5 m x 8
m, azaz 20 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2018. február 28-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
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Továbbá a Navegar Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/23151/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/23236/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 43-45. szám alatti épület előtt 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 közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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.
14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1013
Budapest, Attila út 10.) KI/23153/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 1 m x 3,45 m, azaz 4 m2 és 1,8 m x 4,5 m, azaz
9 m2, összesen 13 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-ig,
nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet, továbbá a
közút felé 0,5 m széles biztonsági sávot biztosítani kell, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Menta Catering Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/147-1/2017/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. május 1-től 2017. október 31-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. Továbbá a Marigold
Trade Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi Magdolna ev. (adószám: 671928011-42) KI/21770/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u.
10. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
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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 a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör,
Csalogány u. 6.) KI/13548-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Thelema Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 48.) KI/22426/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 2,2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához
2017. május 1-től 2017. október 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.
19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/23259/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtt 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2 és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2 ,
összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2016. szeptember 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.
20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restarurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/13487-1/2017/VI. számú, Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti
épület előtt 5 m x 6 m, azaz 30 m2 nagyságú közterület 2017. április 10-től 2017. április 30-ig
történő használatára irányuló kérelmére indult eljárást megszünteti, tekintettel arra, hogy a
kérelem elkésett, azonban ezen elutasítási ok csak az eljárás megindítását követően jutott a
hatóság tudomására.
21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/21782-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-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. Továbbá
a Trade Force Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest, Dob
u. 46/A.) KI/23433/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u.
46/A. szám alatti épület előtt 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
május 1-től 2017. szeptember 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, továbbá a közút felé 0,5 m széles biztonsági sávot biztosítani kell,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dacur Drink Kft. (székhely/lakcím: 4700
Mátészalka, Deák F. út 1.) KI/23284/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-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. Továbbá a Dacur Drink
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FFY Holding Szolgáltató Kft. (székhely/lakcím:
1136 Budapest, Tátra u. 5/A.) KI/13500-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában meghozott, 75/2017.
(02.27.) számú határozatában foglalt hozzájárulását visszavonja.
25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Red Caffe Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 50.) KI/23556/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 50. szám alatti épület előtt 0,65 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához
2017. május 1-től 2017. szeptember 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 0,5 m2
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bormisszió Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 23.) KI/24132/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,4 m x 3,28 m, azaz 5 m2 és 1,4 m x 1 m, azaz 2
m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-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. Továbbá a Bormisszió Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/23440/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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.
28.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sarok Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/24204/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtt 1,37 m x 8 m, azaz 11 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület használatához
2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig, reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva 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.
29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Miterli Mariann ev. (adószám: 67733446-1-41)
KI/19674-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Hernád u. 39.
szám alatti épület előtt 1,2 m x 3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1től 2017. július 31-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 0,5 m2 nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/23771-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 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 méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Mega Bonus 2009 Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az EG-MI Hotel Kft. (székhely/lakcím: 1164
Budapest, Vízesés utca 20.) KI/3410-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, István u. 20. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6,6 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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.
32.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/13480-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2, 1,65 m x
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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 nagyságú közterület használatához 2017. április 24-től 2017. október 31-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől minimum 0,5 m távolságra helyezhető el, 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 Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/13512-2/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá.
34.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Babylon Fresh Food Kft. (székhely/lakcím: 1119
Budapest, Andor u. 21/C. fsz.) KI/23554/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Köszöntöm Irodavezető Asszonyt. Kérdezem, hogy szóbeli
kiegészítést kíván-e tenni.
Csüllög Szilvia:
Igen. Köszönöm Elnök Asszony. A 33-as számú előterjesztést szeretnénk visszavonni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Rendben. Köszönjük szépen a kiegészítést. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás
van-e? Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Egyrészt van néhány a sorban, ahol szeretnék külön szavazást kérni. Másrészt továbbra sem
tartjuk elfogadhatónak, hogy a minimális gyalogosforgalmú (érthetetlen szövegrész) csak a terasz
kialakítása után. És van egy konkrét kérdésem is. A 20-as számú előterjesztésnél április 30-án
nyújtotta be a kérelmet és április 10-től szeretné. Na most a 30 nap nyilvánvalóan nincsen meg.
Viszont azt nem teljesen értem, hogy máshol a polgármesteri hatáskör pl. a 14-esnél március 31én nyújtotta be, akkor is polgármesteri hatáskörben április 1-étől megadtuk neki az engedélyt. Azt
nem értem, ha április 30-án nyújtja be, akkor április 10-étől miért adjuk meg polgármesteri
hatáskörben.
Csüllög Szilvia:
Igen, ő ezt nem kérte ezt az előzetes engedélyt. Ez külön kérelemre…
Moldován László:
Ja, értem. Tehát ő csak május 1-étől kérte, meg is kapta…
Csüllög Szilvia:
Igen, külön eljárási szabály van rá. Tehát külön kérelemre kell és a kérelembenyújtással
egyidejűleg be is kell fizetnie arra a hónapra a közterület-használat díját.
Moldován László:
Ja értem, akkor a többiek ezt megtették, ő pedig nem.
Csüllög Szilvia:
Így van.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Képviselő úr, akkor elmondaná, mert úgy látom nagyon sok kérdés nem lesz, hogy melyek azok,
amelyekre külön szavazást kér?
Moldován László:
Igen. 10-es, 13-as, 15-ös, 21-es, 23, 26, 28, 30, 32.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm. Most akár ezekről, mivel gondolom ugyanazt a képviselői magatartást fogja Képviselő
Úr tenni, akár ezekről egyben is tudunk szavazni?
Moldován László:
Igen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nagyon jó. Akkor először megkérdezem, hogy kérdés és hozzászólás van-e. Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját és ügyrendi javaslatom az lenne, hogy ugye 34 helyett 33 határozati
javaslat van és az én ügyrendi javaslatom az lenne, hogy a 10, 13, 15, 21, 23, 26, 28, 30, és 32
ügyében egyben szavazzunk és a többi fennmaradt határozati javaslat ügyében szintén egyben
szavazzunk. Aki ezzel egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
170/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 10, 13, 15, 21, 23, 26, 28, 30, 32-es határozati
javaslatokról egyben, a fennmaradó határozati javaslatokról szintén egyben szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor első körben én a Moldován Képviselő által külön kért határozati javaslatok ügyében
fogom, ezeket a kérdéseket fogom szavazásra bocsátani. Még egyszer nem sorolnám fel akkor
ezeknek a számát. Aki ebben határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egy, kettő, három. És aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett ezek elfogadásra kerültek.
Köszönöm szépen.
171/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 45.) KI/22758/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 és 1 m x 6 m, azaz 6 m2,
összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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
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Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
172/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/23236/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 43-45. szám alatti épület előtt 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 közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
173/2017. (04.24.) 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/147-1/2017/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. május 1-től 2017. október 31-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. Továbbá
a Marigold Trade 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
174/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/21782-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-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. Továbbá
a Trade Force 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
175/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dacur Drink Kft. (székhely/lakcím: 4700
Mátészalka, Deák F. út 1.) KI/23284/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-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. Továbbá
a Dacur Drink 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
176/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bormisszió Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 23.) KI/24132/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,4 m x 3,28 m, azaz 5 m2 és 1,4 m x 1 m,
azaz 2 m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31ig, 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. Továbbá a Bormisszió 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
177/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sarok Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/24204/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtt 1,37 m x 8 m, azaz 11 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület használatához
2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig, reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva elhelyezése
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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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
178/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/23771-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 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 méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Mega Bonus 2009 Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
179/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/13480-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 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 nagyságú közterület használatához 2017. április 24-től 2017. október 31ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől minimum 0,5 m távolságra helyezhető el, 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem felsorolva a fennmaradt határozati javaslatokról szintén egyben fogunk szavazni. Aki
egyetért a határozati javaslatokban leírtakkal kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
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elfogadásra kerültek. Köszönöm szépen.
180/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/21749/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Nagy Diófa u. 1. szám alatti épület előtt 8 m x 18,5 m, azaz 148 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. május 31-ig, reklámtartalmú homlokzati
(építési) védőháló elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

181/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Docler SSC Kft. (székhely/lakcím: 1101
Budapest, Expo tér 5-7.) KI/21970-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Károly körút – Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt, Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához 2017.05.19., 2017.06.08.,
2017.06.09., 2017.06.16., 2017.06.22., 2017.06.23. napokra, szórólaposztás (2 fő) céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

182/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/21964/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. augusztus 31-ig, fényreklám elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

183/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Anjunapops Kft. (székhely/lakcím: 8000
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Székesfehérvár, Trencséni u. 13.) KI/22860/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1 m x 2 m, azaz 2
m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-ig, jégkrém tricikliről
történő mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a tricikli járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

184/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula Attila ev. (adószám: 66030537-1-42)
KI/13477-1/2017/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 109/2017. (02.27.) számú
határozatában foglalt hozzájárulását a közterület használat időtartama tekintetében 2017. április 1től 2017. szeptember 30-ig terjedő időszakra módosítja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

185/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mezei Sándor ev. (adószám:53394426-1-42)
KI/22233/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor
u. 1. szám alatti épület előtt 2 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 5-től 2017.
május 7-ig, virág árusítás céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

186/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Axico Kft. (székhely/lakcím: 1139 Budapest,
Frangepán u. 11.) KI/22917/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 67. szám alatti épület előtt 0,3 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 24-től 2019. március 31-ig, konzolos reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

187/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbien Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, József krt. 36. fsz. 5.) KI/24365/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay tér 1. szám alatti épület előtt 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, fagylaltpult 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 (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

188/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BEER AND BURGER Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 32.) KI/13547-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 0,65 m x 3,5 m, azaz 3 m2, és
0,65 m x 2,5 m, azaz 2 m2, összesen 5 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től
2017. szeptember 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 0,5 m2 nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

189/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/23149/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 2,5 m x 8
m, azaz 20 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2018. február 28-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Navegar Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
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részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
190/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/23151/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

191/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1013
Budapest, Attila út 10.) KI/23153/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 1 m x 3,45 m, azaz 4 m2 és 1,8 m x 4,5 m, azaz
9 m2, összesen 13 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-ig,
nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet, továbbá a
közút felé 0,5 m széles biztonsági sávot biztosítani kell, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Menta Catering 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 (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

192/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi Magdolna ev. (adószám: 671928011-42) KI/21770/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u.
10. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 118 / 28

től 2017. szeptember 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 0,5 m2
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

193/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141
Csömör, Csalogány u. 6.) KI/13548-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. október 31-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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

194/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Thelema Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 48.) KI/22426/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 2,2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához
2017. május 1-től 2017. október 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

195/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/23259/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtt 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2 és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2 ,
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összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2016. szeptember 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 egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

196/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restarurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/13487-1/2017/VI. számú, Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti
épület előtt 5 m x 6 m, azaz 30 m2 nagyságú közterület 2017. április 10-től 2017. április 30-ig
történő használatára irányuló kérelmére indult eljárást megszünteti, tekintettel arra, hogy a
kérelem elkésett, azonban ezen elutasítási ok csak az eljárás megindítását követően jutott a
hatóság tudomására.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

197/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A.) KI/23433/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához
2017. május 1-től 2017. szeptember 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, továbbá a közút felé 0,5 m széles biztonsági sávot 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 (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

198/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FFY Holding Szolgáltató Kft. (székhely/lakcím:
1136 Budapest, Tátra u. 5/A.) KI/13500-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában meghozott, 75/2017.
(02.27.) számú határozatában foglalt hozzájárulását visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

199/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Red Caffe Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 50.) KI/23556/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 50. szám alatti épület előtt 0,65 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

200/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/23440/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

201/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Miterli Mariann ev. (adószám: 67733446-1-41)
KI/19674-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Hernád u. 39.
szám alatti épület előtt 1,2 m x 3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1től 2017. július 31-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 0,5 m2 nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

202/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az EG-MI Hotel Kft. (székhely/lakcím: 1164
Budapest, Vízesés utca 20.) KI/3410-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, István u. 20. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6,6 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 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 egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

203/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Babylon Fresh Food Kft. (székhely/lakcím: 1119
Budapest, Andor u. 21/C. fsz.) KI/23554/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

3.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, lakások természetes
személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület fenntartásában lévő
önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére
vonatkozó pályázati felhívást.
2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.
3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 2017. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó
pályázati kiírás. Az előterjesztőt kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Karpács Eszter:
Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom egy darab határozati javaslatról van szó,
amelynek több része is van. Aki elfogadja a határozati javaslatban leírtakat, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.
204/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, lakások természetes
személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület fenntartásában lévő
önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő szénmonoxid érzékelő készülék igénylésére
vonatkozó pályázati felhívást.
2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.
3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
23 / 28

Határidő:

azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

4.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évi kapufigyelő 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 mellékletét a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.
3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően az Erzsébetvárosi Önkormányzat
2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret erejéig gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.
Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a 2017. évi kapufigyelő pályázat kiírása. Előterjesztőt kérdezem,
kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Karpács Eszter:
Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás hiányában lezárom a
napirend vitáját. Szavazásra bocsátom, szintén szavazunk egy határozati javaslatról. Aki egyetért a
határozati javaslatban leírtakkal kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra
került. Köszönöm szépen.
205/2017. (04.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi kapufigyelő pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázati
felhívást és mellékletét a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.
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3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően az Erzsébetvárosi Önkormányzat
2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret erejéig gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

5.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és bútorok tervezett fejlesztéséről a 2017.
évre vonatkozóan
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont egy tájékoztatóról van szó, ahol szavazásról nem beszélünk. Kérdezem
az előterjesztőt, képviseletében Szabó Réka van itt, hogy kíván e szóbeli kiegészítéssel élni.
Szabó Réka:
Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás? Parancsoljon Moldován
Képviselő.
Moldován László:
Nekem van több hozzászólásom. A 2016-ban megvalósult fejlesztéseknél fel van sorolva a
Kisdiófa utcában 7 db várostűrő díszfa elültetése. Ez az a 7 darab, amelyet a hotel…
Szabó Réka:
Így van, igen.
Moldován László:
Értem. Tudom, csak így az önkormányzat büszkélkedik vele. Tényleg tök jó, hogy ott vannak a
díszfák, de azért ez nem a saját kezdeményezésünk.
Szabó Réka:
Dehogynem. A fa helyeket az önkormányzat alakította ki. Tehát a burkoltban a fa helyeket az
önkormányzat alakította ki, a hotel csak a fákat telepítette.
Moldován László:
Ja, értem. Tehát a szakmai segítséget az önkormányzat adta ehhez. Jó, akkor a következő. Az
összesen 5 millió forint összegű támogatást nyújtottunk a Városligeti fasor VII. kerületi oldalában
128 darab díszfa elültetéséhez, amelyet Főkert Nonprofit Zrt. Városligetet megújító projekt
keretében belül végzett el. Igen, ez egy érdekes megfogalmazás, ugyanis a Városliget projektnek
ehhez a Főkert Nonprofit Zrt. nem végezte el a munkát és akkor most a VII. kerülettől, illetve a
VI. kerülettől parasztvakításként összetarháltak 5-5 millió forintot és elültettek 128 db díszfát.
Nyilvánvalóan nem az a probléma, hogy elültettek 128 db díszfát, mert azt régen el kellett volna
ültetniük és itt próbálják meg liget projektet jobb színben tüntetni fel. De hát végül is ezzel
büszkélkedhetünk, hogy ez is elültetésre került, csak hát én erre abszolút nem lennék büszke, mert
aljas, arcpirító megoldás. A többit, még lenne hozzáfűzni valóm. Virágoszlopokat helyezünk ki
muskátlival, meg virágtartókat különböző utcákba. Értem én, hogy, meg a képviselők is tudnak
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vele büszkélkedni, meg elmondják majd a választás előtt, hogy mennyire zöldfelület pártiak, de
ugye az nyilvánvaló, hogy nem a muskátlival beültetett virágtartó az igazi megoldás a zöldfelület
növelésére, hanem a fák elültetése. Ezeknél a helyeknél biztos, hogy nincsen lehetőség?
Szabó Réka:
Olyan keskeny a járda, hogy emiatt alkalmazzuk azt a megoldást, illetve az útfelújítások keretében
majd vizsgálni fogjuk minden helyszínen. Tehát az Erzsébet Tervben szereplő utaknál mindig
vizsgáljuk a fatelepítés lehetőségét és ekkor kerülne sor, mint pl. a Kisdiófa utcában megvalósult,
vagy az Alsó erdősor utcában megvalósult fatelepítés.
Moldován László:
Igen azt olvastam és annak nagyon is örülök, hogy a jövőbeni útfelújításoknál mindig vizsgálják
majd a rendes fa kitelepítésnek a lehetőségét. Az nagyon jó és nem mondom, ez is több, mint a
semmi, ha ilyen muskátlikat teszünk ki a virágtartókba, de azért nem sokkal több, mint a semmi.
De örülök, ha ezzel teljesen tisztában van ezzel az Iroda is, és nem ez a cél, hanem hogy fákat
ültessünk. Még egy a fitneszpark van ide írva, hogy azt hova tervezik?
Szabó Réka:
Nincsen még konkrét helyszín.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tehát én ettől függetlenül azért ezeken a szűk keskeny utcákon, ahol igazából beton rengetegben
vagyunk, ha látok néhány muskátli virágot, annak én speciel szoktam örülni még akkor is, ha a
levegő szennyezettsége ellen kevésbé hatásos. De azért én örömömet fejezném ki ennek kapcsán.
Sólyom Képviselő Úrnak megadom a szót.
Sólyom Bence:
Moldován Képviselő Úrtól szeretném kérdezni, hogy egyrészt szerintem már sokszor elhangzott,
hogy azért nem annyira egyszerű a belvárosban egy ilyen nagyon sűrűn épített környezetben fákat
ültetni. Nekem is jobban tetszene, ha platán fákkal lenne tele Erzsébetváros, vagy bármilyen más
fával de, ha nem lehet ültetni, akkor miért hozzuk fel, hogy miért csak muskátlit teszünk, meg
planténeres fákat.
Moldován László:
Arra kérdeztem rá, hogy lehet-e ezekre a helyekre ültetni, ahova muskátlit…
Sólyom Bence:
Nem. Nekem nem úgy tűnt.
Moldován László:
Akkor félreértette Képviselő társam. Én erre kérdeztem rá, hogy ahova muskátlit tervezünk,
azokba az utcákba biztos, hogy nem lehetne-e fákat ültetni.
Sólyom Bence:
Jó, csak mindig megfutjuk ezeket a köröket. Nem baj, mert mondjuk így belefér ez a plusz öt
perc, csak érdekelt volna. De köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Parancsoljon Veres Képviselő Úr.
Veres Zoltán:
Én annyit szeretnék hozzátenni köszönöm, hogy azért amikor az előttünk lévő feladatokat nézzük,
illetve az eddig elért eredményeket, akkor azt is nézzük meg, hogy honnan hová jutottunk el. És
én emlékszem még arra, hogy 10 évvel ezelőtt, ha már a környezetünket vizsgáljuk, nem csak
nagyon szemetes volt ez a környék, és tele volt hajléktalannal az aluljáró, illetve sokkal több
kutyapiszok volt, mint most, sokkal kevesebb volt a zöld növényzet is. És ez tényleg nagy öröm
az embernek, ha kilép az utcára, illetve a lakosság részéről is az a visszajelzés érkezik, hogy
sokkal komfortosabban érzik magukat ebben a környezetben. Ez nagy előrelépés és minden olyan
javaslat, ami a Képviselő Úrtól érkezik, az szerintem javítani fogja a zöldfelületet és annak
fejlődését.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Moldován Képviselő Úr szeretne valamit reagálni és én akkor ezen a ponton tovább is lendülnék,
hogy a politikai vitát ne most…
Moldován László:
Mikor volt régebben, vagy most…Remélem Képviselő társam nem nekem rója fel, hogy a
szocialisták által vezetett kerület nem tette meg, amit kellett volna. Értem, amit mond, nagyon
örülök minden zöldfelület növelési kezdeményezésnek, csak én nem tartom magam felelősnek
sem azért, mert nem végezték el régebben, sem azért, hogy kevésbé végzik el, mint amennyire én
szeretném.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor szerintem ezt a vitát…ne kezdjünk el mutogatni 117 évvel ezelőtti helyzetre. Azzal
egyetértek, hogy több a zöldfelület, azzal egyetértek, hogy zöldfelületet növelünk. Az, hogy
mennyire kevésbé szemetesek bizonyos utcák, ne kezdjük el a buli negyed felvonást, szerintem
most ugyanazokat a dolgokat ismételnénk, és én tiszteletben tartom Sólyom Képviselő Úrnak a
kérését, hogy most ugyanazt ne ismételjük el, de hogy egyébként csak tájékoztató jellegű
napirendi ponthoz még további kérdések hangozzanak el és, hogy a jegyzőkönyv se legyen
annyira rövid, nekem még egy gyors kérdésem lenne. 15-ös tömb, meg van említve a tájékoztató
anyagban. Én jó magam, mivel a saját önkormányzati körzetemhez tartozik, azt gondolom, hogy
nagyon rendszeresen tájékozódom és próbálom a lakosokat is arról tájékoztatni, hogy mi is folyik
a 15-ös tömbnél, de most igazából megtorpantam, mert jó ideje úgy tűnik, mintha semmi nem
történne. Ezt most csak azért mondom, mert tavaly volt egy ígérvény, hogy tavaszra már a park
kialakításra kerül. Ehhez képest a múlt heti legutóbbi tájékoztatás a részemről az, hogy azok a
tervek, ami alternatív terveket megfuttatjuk a lakosoknál, még mindig nem készültek el. Én
igazából Irodavezető Asszonynak előkészítettem ez ügyben egy levelet, tehát ezt ő így is, meg úgy
is meg fogja kapni, de azért szeretnék érdeklődni, hogy most mindek tudható be, hogy a 15-ös
tömbnél ezt én egyfajta megtorpanást érzem.
Szabó Réka:
Nincsen sajnos információm, ugye én alapvetően a zöldfelület fenntartással foglalkozom, ez meg
inkább beruházás jellegű feladat. Ezt a kollégák tudnák megválaszolni, illetve az Irodavezető
Asszony.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, csak azért gondoltam, mert ugye maga pont a zöldfelület kialakítása van hátra, de ha erről
nincs információ, akkor a levelet azt elküldöm. Jó, köszönöm. Amennyiben nincs további kérdés,
hozzászólás, a napirend vitáját lezárom. Itt nincs szavazásról szó.

6.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont Egyebek. Kérdés, hozzászólás van-e?
dr. Karpács Eszter:
Nekem lenne egyetlen egy megjegyzésem. Az előző Városüzemeltetési Bizottsági ülésen
elfogadásra került a hevederzár pályázat. A Miniszterelnökség Támogatást Vizsgáló Irodájának
elküldtük ugye a pályázati felhívást és arról tájékoztattak minket, hogy a 4. számú mellékletben
feltöltött de minimis nyilatkozatra innentől kezdve nincsen szükség, hiszen marginális hatást
gyakorol ugye a tagállami kereskedelemre. Ennyi. És innentől kezdve ezt nem kell kitölteni majd.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Nagyon jó. Akkor ezt tudomásul vettük. Szerintem úgyis aki, tehát egyrészt gondolom ez úgy is
be van építve, másrészt aki a borítékot bontja, az kicsivel talán könnyebb lesz a dolga. Nekem egy
kérdésem lenne, mert megfogadtam, hogy amíg meg nem oldódik a probléma, addig minden
Városüzemeltetési bizottsági ülésen fel fogom vetni és nézek a Hatósági Irodára. Sörbicikli
ügyben történt-e valami, mert tényleg tehát én azt gondolom, hogy tényleg kezd ez tarthatatlanná
válni. Én elküldtem a levelet, választ sem kaptam rá, de valahol értem a lakosoknak azt a
felháborodását, hogy küldik nekem időnként…Én a Rendészeti Igazgatósághoz küldtem el,
merthogy nekem azt mondták, hogy feléjük kell bejelentést tenni és gondoltam, hogy kivizsgálják
az ügyet és bizonyára, mivel a lakosok is észlelik a problémát, hogy a sörbicikli ott köröz és
ordibálnak egyébként róla, gondoltam, hogy ők észlelik a problémát és a Hatósági Irodának
jelezni fogják.
Csüllög Szilvia:
Ez nem történt meg. A mai napig nem kaptunk erről semmilyen értesítést, de az a javaslatom,
hogy küldje meg részünkre is ezt a levelet és akkor mi is a közterület-felügyelők felé jelezni
fogjuk, a Rendészeti Igazgatóság vezetőjének megküldjük…
Ujvári-Kövér Mónika:
Tényleg azt gondolom, hogy most már tényleg olyan kérdések vannak, hogy minek van a
szabályozásunk is. Igazából egyetértek vele, ha ők látják, akkor nem értem, hogy mi miért nem
látjuk ezt a problémát. Itt a mi alatt az önkormányzatot értem, vagy akinek lehetősége lenne
szankcionálni, vagy valóban kitiltani a kerületből. Akkor én azt gondoltam, hogy az ügy körbe fog
futni, de nem. Szomorú, akkor ezt tudomásul vettem, és akkor azt a levelet, amit én anno
elküldtem azzal a dátummal csak továbbítom az Iroda fele. Egyéb az egyebekben, amennyiben
nincs, akkor lezárom a napirendi pontot is és köszönöm, hogy eljöttek.

Budapest, 2017. április 24.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. május 2.
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