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Nagy Andrea: Akkor jó napot kívánok. Köszöntöm a kedves képviselő társakat, szakiroda
dolgozóit, nem sorolok fel mindenkit, mert nagyon sokan vagyunk. Megnyitnám a mai ülésünket.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Ujvári-Kövér Mónika Elnök Asszony igazoltan
van távol. Első dolgunk a napirendi pontok elfogadása. Első az április havi bizottsági szakértői
beszámolók. Második a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Hármas a 2016. évre vonatkozó tájékoztató Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról. Négyes a testületi előterjesztések
megtárgyalása. Ez az 1-es, 2-es, 5-ös, 6-os, 12-es, 13-as, 14-es, 15-ös, 16-os napirendi pont. Ötös
pedig az Egyebek. Aki elfogadja a napirendi pontokat, az kérem szavazzon. Köszönöm szépen
egyhangú.
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206/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

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

2.)

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

3.)

2016. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása

5.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

1.sz. NAPIRENDI PONT
Április 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.
április havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
április havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. április
havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. április
havi beszámolóját elfogadja.
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Nagy Andrea:
Első napirendünk az április havi bizottsági szakértői beszámolók. Kiegészíteni való gondolom
nincs. Kérdés, hozzászólás van-e? Akkor köszönöm szépen. Felteszem szavazásra a kérdést. Az
egyes határozati javaslatot, aki elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm egyhangú.
207/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2017.
április havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
A kettest, aki elfogadja kérem emelje fel a kezét. Egyhangú köszönöm.
208/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
április havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
A hármast, aki elfogadja, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen.
209/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. április
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki a négyes határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen.
210/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. április
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 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 Figura Film Kft. (székhely: 1138 Budapest, Révész
u. 29. III. 303.) KI/6066-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 2,2 m x 2,2 m, azaz 5 m2
nagyságú közterület használatához 2017. június 1-től 2018. május 31-ig, palacsintázó pavilon
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ramenka Noodle Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Kazinczy u. 9. U 2.) KI/24729/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 1,2 m x 2,2 m,
azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 8-tól 2017. szeptember 30-ig,
fagylaltpult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VIVA! Promóció Kft. (székhely/lakcím: 1134
Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. II. 14.) KI/24721/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 16-18., Dohány u. 10., Wesselényi u. 14., Wesselényi u. 26.,
Dob u. 74., és Dob u. 33. szám alatti épületek előtti közterület használatához 2017.05.12. napján,
relaxációs ital termékminta osztása (2 fő) céljából, valamint 6 db 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterületen, 24 órán belül eltűnő aszfaltkréta dekoráció elhelyezése céljából, valamint a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 16-18., Wesselényi u. 14., és Dob u. 74. szám alatti épületek
előtti közterület használatához 2017.05.15. és 2017.05.17. napján, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
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közterületen, tricikliről történő relaxációs ital termékminta osztása céljából. Tekintettel arra, hogy
a kérelmezett használat díjszabása a vonatkozó önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontja
alapján egyértelműen be nem sorolható, ezért a Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a
kérelmezett használat díjszabását a termékminta osztás tekintetében a Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklet 23. sora szerint 800 Ft/fő/nap, az
aszfaltkréta dekoráció tekintetében az 1.1. melléklet 8. sora szerint 6.400 Ft/m2/nap összegben
határozza meg.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tamás Dániel Ádám ev. (adószám: 68240763-1-35)
KI/25667/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához 2017. május 12-től
2017. július 12-ig, 3 db 1,7 m x 1,7 m, azaz 3 m2, összesen 9 m2 nagyságú területen, eper 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 a SZÓDA 1 Kft. (székhely: 1075 Budapest,
Wesselényi u. 18.) KI/13511-1/2017/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 100/2017. (02.27.)
számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat időtartama tekintetében 2017.
június 1-től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakra módosítja.
6.
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 kérelme alapján indult eljárást
megszünteti, tekintettel arra, hogy kérelmező a kérelmét visszavonta.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/25152/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5 m, azaz 6 m2 és 1,2 m x 4,6 m, azaz 6 m2,
összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2017. június 1-től 2017. október 31-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/25343/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2
nagyságú közterület használatához 2017. június 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 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 – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/25358/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához
2017. május 8-tól 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az A&G Service Team Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/24723/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 3 m x 4,3 m, azaz 13 m2
nagyságú közterület használatához 2017. május 8-tól 2017. október 31-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 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 az Olcsó és Friss Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay tér 3-4.) KI/922-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 3-4. szám alatti épület előtt 1,7 m x 10 m, azaz 17 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. június 1-től 2017. augusztu s 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Miterli Mariann ev. (adószám: 67733446-1-41)
KI/19674-3/2017/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 201/2017. (04.24.) számú
határozatában foglalt hozzájárulását a közterület használat nagysága tekintetében 1,2 m x 2,4 m,
azaz 3 m2 nagyságú területre módosítja.
Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Irodavezető Asszonyt kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni
valója.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Nagy Andrea:
Jó, akkor köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
A négyes számú előterjesztésben van kérdésem, hogy eper tricikliről történő mozgó árusítása
Erzsébetváros Önkormányzatának tulajdonában lévő közterületen. Én azt szeretném kérdezni,
hogy bárhol Erzsébetvárosban, össze-vissza lehet és akkor onnan 3 darab tricikliről epret árulhat.
Ezt így lehet értelmezni?
Csüllög Szilvia:
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken, tehát nem bárhol Erzsébetvárosban, nem
minden közterület van Erzsébetváros tulajdonában. Természetesen a vonatozó jogszabályokat, az
OTÉK előírásokat, a közterület-használat rendjére vonatkozó előírásokat neki is be kell ugyanúgy
tartania. Bárhol nem állhat meg, a közlekedési szabályokat szintén be kell tartani. A bárhol az
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ezek keretein belül…
Moldován László:
Pontatlanul fogalmaztam. Három tricikli a megfelelő feltételekkel….Jó, igen. Ez lett volna az
egyik kérdésem. A másik kérdésem, hogy szeretnék külön szavazást az 5-ös, 7-es, 9-es, 12-esről.
Merthogy az a baj, amit mindig el szoktam mondani, hogy a minimális, az 1.1 m, vagy 1.2 m az
számomra, tényleg ültem ilyen teraszon, lelógott a lábam. Szóval szerintem ez nonszensz, hogy
ekkora méretű teraszokra az önkormányzat kiadjon, értem, hogy a szabályok szerint ez teljesen
szabályszerű, de nem tudom elfogadni, hogy az önkormányzat ezekre a területekre is kiadja
használati engedélyt. Köszönöm.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm. Irodavezető Asszonyhoz, ha nincs senkinek kérdése, akkor csak egy kérdésem
lenne szintén a négyes számú előterjesztéssel kapcsolatosan. Mert pont megkerestek, mint
képviselőt, aki az árusítást folytatná május 12-től június 12-ig. Hogyha ma ugye 8-a van, május
12-től szeretne árusítani, hogy magában ez alatt a négy nap alatt az engedély el fog-e jutni hozzá,
vagy nem tudom, megállítják közterület felügyeletesek, akkor mit tud erre mondani, ha még nincs
dokumentum a kezében az engedélyről.
Csüllög Szilvia:
Na, most a döntéstől függően, ha ez a döntés elfogadásra kerül, akkor az ezzel a nappal
elfogadásra került és a kihirdetése pedig egy-két napon belül megtörténik. Amikor a kivonatot
kézhez kapja az Iroda, akkor elkészíti az alakszerű határozatot, azért ez nem tart hetekig. Tehát,
természetesen, ha felkeresi a kollégáimat, akkor nem postai úton, hanem akkor kézhez kapja
közvetlenül.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm szépen. Van-e esetleg még kérdés, kiegészíteni való. Köszönöm szépen, a napirend
vitáját lezárom, és akkor az lenne az ügyrendi javaslatom, Moldován Képviselő Úr azt kérte, hogy
az 5-ös, 7-es, 9-es, és 12-es napirendi pontról külön szavazzunk, hogy ezt, ha külön szavazunk,
megtehetjük-e egyben, vagy pedig egyesével szavazzunk. Ez volna a kérdésem Képviselő Úr.
Moldován László:
Erről a négyről egyben? Jó.
Nagy Andrea:
Jó, lehet egyben. És akkor az 1,2,3,4,6,8,10,11-es napirendről pedig szintén egyben szavaznánk.
Aki ezt elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.
211/2017. (05.08.) 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 5-ös, 7-es, 9-es, 12-es határozati javaslatokról
egyben, a fennmaradó határozati javaslatokról szintén egyben szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Föltenném először szavazásra az 5-ös, 7-es, 9-es, 12-es határozati javaslatot, aki elfogadja, emelje
fel a kezét. Aki nem fogadja el, tartózkodik, köszönöm szépen egy tartózkodással elfogadásra
került.
212/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZÓDA 1 Kft. (székhely: 1075 Budapest,
Wesselényi u. 18.) KI/13511-1/2017/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 100/2017.
(02.27.) számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat időtartama tekintetében
2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig terjedő időszakra módosítja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
213/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/25152/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5 m, azaz 6 m2 és 1,2 m x 4,6 m, azaz 6 m2,
összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2017. június 1-től 2017. október 31-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 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.
214/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/25358/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához
2017. május 8-tól 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m 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.
215/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Miterli Mariann ev. (adószám: 67733446-1-41)
KI/19674-3/2017/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 201/2017. (04.24.) számú
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határozatában foglalt hozzájárulását a közterület használat nagysága tekintetében 1,2 m x 2,4 m,
azaz 3 m2 nagyságú területre módosítja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Illetve az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 8-as, 10-es, 11-es határozati javaslatot, aki elfogadja, kérem
emelje fel a kezét. Köszönöm szépen egyhangú.
216/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Figura Film Kft. (székhely: 1138 Budapest,
Révész u. 29. III. 303.) KI/6066-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 2,2 m x 2,2 m, azaz 5 m2
nagyságú közterület használatához 2017. június 1-től 2018. május 31-ig, palacsintázó pavilon
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

217/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ramenka Noodle Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Kazinczy u. 9. U 2.) KI/24729/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 1,2 m x
2,2 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 8-tól 2017. szeptember 30-ig,
fagylaltpult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal,0 tartózkodással) elfogadta.
218/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VIVA! Promóció Kft. (székhely/lakcím: 1134
Budapest, Kassák Lajos u. 69-71. II. 14.) KI/24721/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 16-18., Dohány u. 10., Wesselényi u. 14., Wesselényi u. 26.,
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Dob u. 74., és Dob u. 33. szám alatti épületek előtti közterület használatához 2017.05.12. napján,
relaxációs ital termékminta osztása (2 fő) céljából, valamint 6 db 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterületen, 24 órán belül eltűnő aszfaltkréta dekoráció elhelyezése céljából, valamint a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 16-18., Wesselényi u. 14., és Dob u. 74. szám alatti épületek előtti
közterület használatához 2017.05.15. és 2017.05.17. napján, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterületen, tricikliről történő relaxációs ital termékminta osztása céljából. Tekintettel arra, hogy
a kérelmezett használat díjszabása a vonatkozó önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontja
alapján egyértelműen be nem sorolható, ezért a Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a
kérelmezett használat díjszabását a termékminta osztás tekintetében a Budapest Főváros VII.
Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről
szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklet 23. sora szerint 800 Ft/fő/nap, az
aszfaltkréta dekoráció tekintetében az 1.1. melléklet 8. sora szerint 6.400 Ft/m2/nap összegben
határozza meg.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

219/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tamás Dániel Ádám ev. (adószám: 68240763-135) KI/25667/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához 2017. május 12-től
2017. július 12-ig, 3 db 1,7 m x 1,7 m, azaz 3 m2, összesen 9 m2 nagyságú területen, eper
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.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

220/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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 kérelme alapján indult eljárást
megszünteti, tekintettel arra, hogy kérelmező a kérelmét visszavonta.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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221/2017. (05.08.) 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/25343/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2
nagyságú közterület használatához 2017. június 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 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 –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

222/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az A&G Service Team Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/24723/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 3 m x 4,3 m, azaz 13 m2
nagyságú közterület használatához 2017. május 8-tól 2017. október 31-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

223/2017. (05.08.) 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/922-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 3-4. szám alatti épület előtt 1,7 m x 10 m, azaz 17 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. június 1-től 2017. augusztu s 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 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 egyhangúan (
elfogadta.

6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

3.sz. NAPIRENDI PONT
2016. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
kezelésében lévő közutak állapotáról
Nagy Andrea:
Következő napirendi pont a 2016. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról. Kérdezem, az Irodavezető
Asszony nincs itt, helyette bocsánat nem tudom a kedves nevét.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Várhelyi Zsuzsa.
Nagy Andrea:
Várhelyi Zsuzsát, Irodavezető-helyettes Asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni a napirendet.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Köszönöm nem.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom, Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne egy kérdésem, mint teljesen laikusnak. Azt olvasom a beszámolóban, hogy már 6
évvel ezelőtt a hagyományos útjavítás mellett alkalmazzuk a környezetkímélő, ugyanakkor az
úttest kopórétegének folyamatosságát eredményező aszfaltjavítási technológiát is, amely egyben
költséghatékony és a fagyveszélyes időszakban is alkalmazható megoldás. Viszont a következő
mondatban azt írják, hogy mind a két útjavítást alkalmazzák, tehát a hagyományost is és ezt is. Az
a kérdésem, ha a második sokkal költséghatékonyabb és sokkal modernebb, akkor miért nem csak
azt alkalmazzuk?
Greifenstein János:
Mert technológiailag nem minden felületen lehet ezt alkalmazni. Tehát ez egy olyan gép, amely 1
méter, 1 négyzetméter felületet felmelegít, tehát nem minden esetben fér hozzá. Vannak olyan
helyzetek, amikor fizikailag nem fér oda a gép. Törekszünk rá, amikor csak lehet, ezt használjuk.
Moldován László:
Köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Jó, ha nincs több hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Tájékoztató jellegű volt ez a
napirend, úgyhogy itt határozatot nem hozunk.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása
Nagy Andrea:
Következő a testületi anyagok megtárgyalása. Az 1-es napirendi pont, a testületi ülés 1-es
napirendi pontja. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás hiányában lezárom. Aki tárgyalásra
és elfogadásra javasolja az 1-es napirendi pontot, az kérem, emelje fel a kezét. Aki nem, aki
tartózkodik. Köszönöm szépen egy tartózkodás mellett elfogadásra került.
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224/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2016. évi zárszámadása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
A 2-es napirendi pont következik a 2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.)
önkormányzati rendelet módosítása. Napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 2-es napirendi pontot, kérem emelje fel a kezét. Aki nem,
tartózkodik, egy tartózkodással elfogadásra került. Köszönöm.
225/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
2.
2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Akkor az 5-ös napirendi pont a következő. Kérdezem, hogy van-e esetleg hozzászóló. Nincs,
akkor a napirend vitáját lezárom. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem, emelje fel a
kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.
226/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
5.
A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
2/2013.(I.25.) önkormányzati rendelet módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Akkor a 6-os napirendi pont a következő. Van-e esetleg kiegészíteni valója, hozzászólása
valakinek. Köszönöm, nincs. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm szépen, egyhangú.
227/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
6.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Akkor a következő a 12-es napirendi pont. Éves ellenőrzési jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési
tevékenységről. Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás. Akkor aki tárgyalásra és
elfogadásra javasolja, az kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen. Egyhangú.
228/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
12.
Éves ellenőrzési jelentés a 2016. évi belső ellenőrzési tevékenységről
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
A 13-as napirendi pont a beszámoló a Környezetvédelmi Program 2016. évi teljesítéséről. Van-e
esetleg kérdés, hozzászólás? Ha nincs, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem emelje
fel a kezét. Aki nem, aki tartózkodik, köszönöm. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került.
229/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
13.
Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2016. évi teljesítéséről
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
A 14-es napirendi pont a Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos beszámoló. Kérdezem, hogy vane esetleg kiegészíteni való, hozzászólás, kérdés. Nincs, akkor köszönöm szépen. Aki a napirendi
pont tárgyalását és elfogadását javasolja az kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen,
egyhangú.
230/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
14.
Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos beszámoló
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Tizenötös napirendi pont az Együttműködési megállapodás a T-Systems Magyarország Zrt-vel
parkolószenzorok tesztterületen történő elhelyezésével kapcsolatban. Van-e esetleg ehhez a
napirendi ponthoz kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm szépen. Aki tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, az kérem emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, köszönöm szépen egy tartózkodással
elfogadásra került.
231/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
15.
Együttműködési megállapodás a T-Systems Magyarország Zrt-vel parkolószenzorok tesztterületen
történő elhelyezésével kapcsolatban
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
És a 16-os napirendi pont, ez az utolsó. Budapest VII. kerület, Madách Imre tér kulturális,
nonprofit rendezvény megtartása céljával történő használata. Kérdezem, hogy van-e esetleg
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kiegészíteni valója, kérdése, hozzászólása, nincs. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az
kérem emelje fel a kezét. Tartózkodik, egy tartózkodással elfogadásra került a 16-os napirendi
pont is.
232/2017. (05.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
16.
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér kulturális, nonprofit rendezvény megtartása céljával
történő használata
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Nagy Andrea:
Nincs más hátra, csak az Egyebek. Van-e esetleg kérdés. Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem van, kettő is. Az egyik, nem tudom, hogy kihez kell fordulnom. Az Erzsébetváros körút
35. szám alatt, tudom, hogy ez fővárosi kezelés, de nem tudom, hogy tudunk-e valamit csinálni.
ott van 2 év kb. egy üres virágos bódé hihetetlenül lepattant állapotban. A kerület nem tud semmit
se csinálni? Nem tudom, kitől kell megkérdeznem. Nem tudunk a fővároshoz fordulni ebben az
ügyben, hogy csináljanak vele valamit. Két éve üres és teljesen ilyen..
Benedek Zsolt:
Hol van ez Laci, mert nem hallottam.
Moldován László:
Erzsébet körút 35.
Nagy Andrea:
Valaki, aki esetleg tud segíteni Képviselő Úrnak?
Benedek Zsolt:
Attól függ, hogy ki a tulajdonos gondolom.
Moldován László:
A főváros, az biztos.
Benedek Zsolt:
De a virágos bódé tulajdonosa is maga a főváros?
Moldován László:
Ja nem. Azt nem tudjuk.
Csüllög Szilvia:
Miután a közterület a fővárosi önkormányzat tulajdonában van, tehát ők azok, akikkel a bódé
tulajdonosának, ha az nyilván nem az önkormányzat, vagy üzemeltetőjének, ők állnak vele
kapcsolatban.
Moldován László:
Tehát próbáljak meg a fővároshoz fordulni.
Csüllög Szilvia:
Hát igen. Mert ez nem VII. kerületi…
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Moldován László:
Jó, ez az egyik. A másik pedig, az a problémám, hogy azt szerettem volna elérni, ha egy fa
kivágásra kerül, akkor a lakosság tájékoztatva legyen előtte a fa kivágásáról, a fa kivágási
határozatról. Arról, hogy mi a célja ennek a fa kivágásnak. Ez eddig nem sikerült, visszapattantam
az irodáról. De én szeretnék ebben eredményt elérni, annál is inkább, mert a VI. kerületben ez
teljesen simán megtörtént, hogy elfogadta a képviselő-testület az iroda segítségével létrejött egy
határozati javaslat, amit elfogadott a képviselő-testület. Az a kérdésem, hogy mit kell tennem
ehhez, hogy ez megtörténjen. Nagyon szívesen bemegyek az irodába és megbeszélem ezeket. A
Réka visszaküldött nekem egy választ, ami szerint ez lehetetlen, amit én nem hiszek, hogy ez
lehetetlen, mert nem látom ezt egy hihetetlenül bonyolult dolognak, hogy egy fakivágási határozat
után az érintett fáról kikerüljön egy ilyen tábla, de ő szerinte ez lehetetlen. Miközben a VI.
kerületben átment ez a képviselő-testületen és ott nem volt lehetetlen. Én nem az irodával akarok
kötél húzni, hanem szeretném, ha ebben haladnánk és megtörténne ez a dolog.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Az iroda által kiküldött válaszban arra reagáltunk, amit a Képviselő Úr rendelet tervezetként
javasolt volna.
Moldován László:
Igen, ami a VI. kerületben egy az egyben átment.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Most az egy dolog, hogy a VI. kerületben átment. A mi álláspontunk az az a jogi álláspont, hogy
ugye két részre osztotta, hogy milyen esetekben kellene ilyen határozatot nyilvánosságra hozni.
Az egyik eset az az, amikor a hivatal elbírál egy fakivágási kérelmet. Viszont ennek során a
hivatal a Ket. szerint jár el és amit a Ket., mint törvény, magasabb rendű jogszabály szabályoz, azt
mi nem tudjuk tovább szabályozni. Tehát a Rékának az elutasító válasza az erre vonatkozott,
illetve a másik eset, amit Ön említett, ha a hivatal, mármint a mi hivatalunk benyújt fakivágási
kérelmet valahova, de a hivatal nem nyújt be fakivágási kérelmet.
Moldován László:
Igen persze, az pontatlan megfogalmazás volt. Jó, én nem a Rékának akarok semmit felróni,
hanem szeretném, ha ebben megoldás történne.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Hát, ha a Képviselő Úr tud olyan javaslatot előkészíteni, amivel kapcsolatban nincsenek ilyen jogi
aggályok, akkor nyilván be tudja terjeszteni a Képviselőt-testület elé. Egyébként is be tudja
terjeszteni a Képviselő-testület elé, csak ugye akkor jön egy törvényességi észrevétel hozzá.
Moldován László:
Mindenféle pejoratív él nélkül mondom, hogy én beterjesztettem ezt a határozati javaslatot a
Képviselő-testület elé, akkor Jegyző Úr törvényességi kifogással élt, akkor elmentem az irodához,
hogy csináljuk ezt meg, és akkor az iroda is azt mondta, hogy ez lehetetlen, miközben mondom
ugyanez szó szerint, nyilván Terézváros helyett Erzsébetváros került a határozati javaslatba, ott
simán átment. Tehát én nem értem a dolgot, de mindegy, akkor fogok rajta dolgozni. Értem mi a
probléma, csak egyszerűen nem értem, hogy a VI. kerületben simán átment…
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Igen, ezt én értem, csak attól még, hogy a Terézvárosi Önkormányzat esetleg nem vesz észre egy
jogi hibát egy határozattal, vagy egy rendelet tervezettel kapcsolatban, attól szerintem mi még azt
észre vehetjük. És akkor viszont kötelezettségünk jelezni.
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Van-e esetleg még kérdés, hozzászólás az Egyebek napirendi pontnál? Ha
nincs, akkor nagyon szépen köszönöm a részvételt.
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Budapest, 2017. május 8.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. május 10.
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