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Ikt.sz.: KI//2017/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet körút 6. I. emelet Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága 2017. július 17. napján 09.00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Nagy Andrea bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Benedek Zsolt bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag

Állandó meghívottak: dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor
Csüllög Szilvia irodavezető

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Karpács Eszter irodavezető-helyettes
dr. Máté Katalin irodavezető
Bizse Natália referens
Ollé Olga szakértő
Tóth Csaba szakértő
Szőcsné Batuska Kati

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika: Üdvözlök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén. Kismarty
Anna Képviselő Asszony igazoltan van távol, egyébként a jelenléti ív szerinti tagok vannak itt. A
bizottsági ülés megkezdéséig módosító javaslat nem érkezett. Először kérem arról szavazzunk,
hogy a kiküldött meghívóban szereplő módon elfogadja, hogy a napirendi pontokat tárgyaljuk, az
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került köszönöm szépen.

268/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) Június havi bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.) Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2017 I. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

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

4.) 2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

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

6.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

7.) 2017. évi hevederzár pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

8.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Június 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.
június havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.

június havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. június
havi beszámolóját elfogadja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Első napirendi pont június 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 határozati javaslatról fogunk szavazni. Aki
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egyetért az egyes határozati javaslatban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm,
egyhangú.

269/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Június havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2017.
június havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a kettes határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén
egyhangú.

270/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Június havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
június havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármasban leírtakkal egyetért, köszönöm szépen egyhangúlag elfogadásra került.

271/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Június havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. június
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
És aki az utolsó négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
272/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Június havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2017 I. félévében hozott határozatainak végrehajtásáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2017 I. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont, melynek előterjesztője én vagyok, beszámoló a Városüzemeltetési
Bizottság 2017 I. félévében hozott határozatainak végrehajtásáról. Megnyitom a napirend vitáját.
Kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Egy határozati
javaslattal zárjuk le ezt a napirendi pontot, aki egyetért az abban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúan elfogadásra került. Köszönöm szépen.

273/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2017 I. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2017 I. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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3.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az L-Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Teréz krt. 55-57.) KI/26472-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt 2,25 m x 7,63 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. augusztus 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 szélességű szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KIS HUSOM Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/29424/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3,2 m, azaz 5 m2 és 1 m
x 6 m, azaz 6 m2, összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2017. szeptember 1-től 2017.
szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely: 1073
Budapest, Klauzál u. 26-28.) KI/30401/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 2,2 m x 10 m, azaz 22 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. július 17-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kerpen Gáborné ev. (adószáma: 42909930-1-42)
KI/24130-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 7.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. október 1-
től 2018. február 28-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. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy Kerpen Gáborné ev.
kérelmét a 2018. március 1-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak tekintetében elutasítja,
valamint részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez nem adja
hozzájárulását, tekintettel arra, hogy a közterület-használat engedélyezett időtartama nem éri el a
hat hónapot.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kaicen Kft. (székhely/lakcím: 1048 Budapest,
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Homoktövis u. 105.) KI/28935/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 54. szám alatti épület előtt 0,8 m x 7,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 1-től 2017. szeptember 30-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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffeexpert Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Nagy Diófa u. 9.) KI/4952-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület
Budapest, Nagy Diófa u. 9. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 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.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Miút3 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/19679-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 1-től 2018. február 28-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 Miút3 Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál u. 13.) KI/22141-2/2017/VI. számú kérelmére, részére a korábban megadott 158/2017.
(03.28.) számú közterület-használati hozzájárulás módosításához a közterület nagysága
tekintetében, azaz a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület 2 m x 8 m, azaz 16 m2

nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez 2017. július 17-től 2017. szeptember 30-ig hozzájárul.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Babylon Fresh Food Kft. (székhely/lakcím: 1119
Budapest, Andor u. 21/C. fsz.) KI/23554-7/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtt 2 m x 3 m, azaz 6 m2, 1,5 m x 2
m, azaz 3 m2, és 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú közterület használatához
2017. július 17-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz,
valamint 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához 2017. július 17-től 2017.
szeptember 30-ig, reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. Továbbá a Babylon Fresh Food Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a RIKIKI Kft. (székhely/lakcím: 1151 Budapest,
Kossuth u. 55/A.) KI/29705/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt 0,3 m x 0,3 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 1-től 2017. szeptember 30-ig, árubemutató elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.
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11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Wanimpex Kft. (székhely/lakcím: 1035 Budapest,
Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/1095-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay u. 50. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig, árubemutató baba elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet.

12
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Premiumvegetable Kft. (székhely/lakcím: 1188
Budapest, Topáz u. 12.) KI/6619-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet.

13
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a XUE SHI Kft. (székhely/lakcím: 1083 Budapest,
Práter u. 50. 7/33.) KI/30501/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtt 0,7 m x 2,7 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. augusztus 1-től 2018. június 30-ig, guruló vitrin kihelyezéséhez, azzal a
kikötéssel, hogy a vitrin az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 méter távolságba helyezhető el.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Egressy út 23-25.) KI/27895/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 db 0,5 m x 1 m, azaz összesen 2 m2

nagyságú közterület használatához 2017. augusztus 1-től 2018. április 30-ig, guruló kirakat
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vitrin az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 méter
távolságba helyezhető el.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1221 Budapest, Szabina u. 15/B.) KI/20262-1/2017/VI. és KI/20262-2/2017/VI.
számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Huszár u. 1. és Dohány u. 51-53.
szám alatti épület előtti közterületek használatához 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig,
szórólaposztás (helyszínenként 1-1 fő) céljából.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/20264-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig, turisztikai információs pult elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/20264-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 51-53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. augusztus 1-től 2017.
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augusztus 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József Krisztián ev. (adószám: 66514332-
1-42) KI/28488/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u.
65. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
december 3-tól 2017. december 6-ig, 2017. december 18-tól 2017. december 24-ig, valamint
2017. december 28-tól 2017. december 31-ig, asztalról történő ünnep előtti alkalmi árusításhoz
(ajándéktárgy, papíráru, játékáru, főtt kukorica), azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Váradi Máté Erik ev. (adószáma: 66469139-1-42)
KI/30184/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 23.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. július 17-től
2017. augusztus 30-ig, zártszerkezetű pultból limonádé árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet, továbbá a
pultról szeszes ital nem árusítható.

20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a COFFEE BROTHERS Kft. (székhely/lakcím: 1016
Budapest, Naphegy u. 17. III. 9/B.) KI/29434/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1 m x 3 m, azaz 3
m2 nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér területét – 2017. július
20-tól 2017. december 31-ig, kávé, üdítőital 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 széles szabad járdafelületet.

21
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CAKE4U Kft. (székhely/lakcím: 1094 Budapest,
Balázs Béla u. 15-21. C lph. III. 304.) KI/30240/2017/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 – ide nem értve a Madách Imre tér területét – 2017. július
17-től 2017. szeptember 30-ig, fagylalt 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 széles szabad járdafelületet.

22
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes ev. (székhely/lakcím: 1078 Budapest,
István u. 40.) KI/20554-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, István u. 40. szám
alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 136/2017. (03.28.) számú
határozatában foglalt, virág árubemutató elhelyezésére szóló hozzájárulását 2017. július 5.
napjával visszavonja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem Irodavezető Asszony, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován
Képviselő Úr parancsoljon.

Moldován László:
Nekem van kérdésem. Az egyik az 1-sel kapcsolatos, 1-es számú előterjesztés, ahol február 28-áig
volt közterület-használati engedélye és aztán május 5-én kiderült, hogy nagy vígan használja a
közterületet mindenféle engedély nélkül. És akkor most beadta a kérelmét, amit mi támogatunk.
Igazán az a kérdésem itt, hogy hogy lehet azt, a többi nem lesz elméleti kérdés, ez elméleti kérdés.
Hogy lehet azt kiszűrni, vagy megtudni, hogy ilyenkor egyszerűen ilyenkor tényleg csak
elfelejtette meghosszabbítani, vagy kérelmezni a meghosszabbítást, vagy egyszerűen
rosszindulatúan, tehát rossz szándékkal gondolta, hogy akkor most az idők végezetéig fogja
használni. De megyek tovább, jó? Következő az a 2-es előterjesztés. Ott annyi a gondom, hogy
valamikor teljesen egyértelmű számszakilag beírják az előterjesztésbe, hogy a falsík és a járdaszél
között hány méter a távolság, itt pedig csak annyi, hogy megfelel a jogszabályi előírásoknak.
Hogy azt lehetne kérni, hogy mindig pontosan legyen benne?
Csüllög Szilvia:
Persze.
Moldován László:
Akkor a 4-es számú, ott egy 1m*1m-es vendéglátó teraszra kérnek engedélyt, Én azt elmondtam,
hogy ültem már ilyen 1,5*1m-esben is. Ez egyszerűen embertelen, tehát annak semmi értelme,
hogy egy 1nm terasz meg egy asztal is, meg egy ember is, két ember is, tehát ez egyszerűen
nonszensz, hogy elférjen. Tehát amit én el is mondtam, hogy én ezeket én soha az életben nem
fogom támogatni, ahol 1 m az egyik távolság, vagy pontosabban szélesség az csak 1m.
A következő az 5-ös, de az már az utolsó lesz. Az 5-sel az a bajom, hogy ott 0,8m*7,2m, ez 6nm.
A 0,8m-rel alapból bajom lenne, tehát azt biztos, hogy nem támogatnám. De nem is értem, a
számok szerintem, vagy én értettem félre valamit, ugyanis, ha a 0,8m szélesség van közterületen,
és ezt kérvényezi is a kérelmező, viszont az van még megjegyzésben, hogy a vendéglátó terasz
0,3m szélességben van magánterületen. Ha a 0,3m meg a 0,8-at összeadom, az 1,1, ha ahhoz
hozzáadom az 1,5-öt, amennyinek kell minimum lenni, az már 2,6, miközben itt az
előterjesztésben az szerepel, hogy csk 2,3 a járda és az épület homlokzata közötti. Ennyi,
befejeztem.
Csüllög Szilvia:
Értem, köszönöm. Akkor visszafele megyek, főleg azért, mert erre emlékszem amit utoljára
kérdezett leginkább, hogy itt a, tehát a 0,3 az már magánterületen van. De ugye a járda teljes
szélessége a 2,3m. De abból közterületen csak a 0,8m-t vesz el. És vannak ilyen teraszok a
kerületben, a rendelet a minimum 1m szélességet írja elő, de van olyan és ezt így szoktuk is
javasolni, ha ezt másképp nem lehet megoldani, hogy magánterület, tehát a homlokzatba
beépíthető, vannak ilyen teraszok. Be tudja építeni a homlokzatba és vagy összeépíti a belső térrel,
vagy pedig olyan beugrók vannak, hogy oda még egy ilyen 30-40 cm-t be tud építeni. És akkor
megvalósul az is, hogy az 1 m szélessége megvan a terasznak és az is, hogy nem vesz el annyit a
járdából, mert akkor így csak a 0,8-at veszi el a 2,3 m széles járdaszakaszból.
Az elsőnél volt ugye kérdés, hát erre nem tudok válaszolni. Nyilván feltételezzük a
jóhiszeműséget, hogy egyszerűen elfeledkezik róla valaki, de tehát erre tényleg ne várja tőlem,
hogy választ adjak.
Moldován László:
Ez tényleg egy ilyen teoretikus kérdés volt.
Csüllög Szilvia:
Amit mi meg tudunk tenni, illetve amit kérünk mindig a közterület-felügyelőinktől, hogy
ellenőrizünk folyamatosan. A kollegáink mennek, nézik, ellenőrzik. Nemcsak azt, hogy az
engedély nélküli terasz használatot is ki kell szűrni, de hát azt is, hogy azért az engedélyben
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megfelelően legyen az kialakítva. Azért azt gondolom, az a tapasztalat, hogy egyre kevesebb az
ilyen. Tehát, hogy nagyon-nagyon le, tehát az évekkel ez előtthöz képest jóval kevesebb az, aki
meg meri azt csinálni, hogy adott esetben engedély nélkül kiteszi. Pont ezért, mert a közterület-
felügyelők is folyamatosan ellenőrzik, meg az én kollegáim is folyamatosan ellenőrzik ezt.
Úgyhogy ezt tudjuk tenni.
Moldován László:
Még van egy az 1m*1m-es.
Csüllög Szilvia:
Hát ugye a rendelet, csak a rendeletre tudok hivatkozni, a rendelet lehetővé teszi. Ez a minimum
szélesség az 1m. Ha valaki így kéri, akkor ez a rendelet szerint megfelel. Az, hogy a Bizottság,
mert nyilván a Bizottság dönt arról, hogy attól, hogy a rendelet szabályainak megfelelő ez az 1m
szélesség, hogy támogatja-e vagy sem, dönthet így is, dönthet úgy is. Mi azt tudjuk, illetve a
kollegáim az előkészítésnél vizsgálni, hogy a rendeletnek megfelel ez, megfelel a rendeletnek.
Moldován László:
Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Egyéb további kérdés, hozzászólás hiányában lezárom a napirend vitáját és nekem lett volna egy
olyan javaslatom, hogy a 24 határozati javaslatról egyben szavazzunk, de úgy veszem ki
Moldován Képviselő Úr szavából, hogy neki egyéb javaslata van. Tehát akkor hogy tegyem fel
ügyrendire ezt, mit szeretne?
Moldován László:
Az 1-est, a 4-est és az 5-öst szeretném.
Ujvári-Kövér Mónika:
És az 1-es, 4-es, 5-ösnél ugyanaz a szavazási magatartás, vagy külön-külön szavazzunk.
Moldován László:
Az enyém? Az enyém az teljesen ugyanaz.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor az én javaslatom az az lesz, ha az mindenki számára elfogadható, hogy az 1-es, 4-es, 5-
ös esetében egyben szavazzunk, és nem mondanám tovább a 22-ig, az 1-es, 4-es, 5-ös kivételével
szintén egyben szavazzunk. És akkor ez mindenki számára elfogadható, ezt ügyrendiként
kérdezem. Aki egyetért ezzel, kérem kézfelemeléssel kezdje. Egyetértünk, köszönöm szépen.

274/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-es, 4-es, 5-ös határozati javaslatokról egyben, a
fennmaradó határozati javaslatokról szintén egyben szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor először javaslom, hogy szavazzunk, hogy aki az 1-es, 4-es, 5-ös határozati javaslatokban
leírtakkal egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett
elfogadásra került. Köszönöm szépen.

275/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az L-Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Teréz krt. 55-57.) KI/26472-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt 2,25 m x 7,63 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. augusztus 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 szélességű 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.

276/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kerpen Gáborné ev. (adószáma: 42909930-1-42)
KI/24130-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 7.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. október 1-
től 2018. február 28-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. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy Kerpen Gáborné ev.
kérelmét a 2018. március 1-től 2018. szeptember 30-ig terjedő időszak tekintetében elutasítja,
valamint részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez nem adja
hozzájárulását, tekintettel arra, hogy a közterület-használat engedélyezett időtartama nem éri el a
hat hónapot.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

277/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kaicen Kft. (székhely/lakcím: 1048 Budapest,
Homoktövis u. 105.) KI/28935/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 54. szám alatti épület előtt 0,8 m x 7,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 1-től 2017. szeptember 30-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.

Ujvári-Kövér Mónika:
Ahogy az előbb mondtam, az 1-es, 4-es, 5-ös kivételével a fennmaradt 19 határozati javaslatban
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leírtakkal egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Ez pedig egyhangúlag elfogadásra került,
köszönöm szépen.

278/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KIS HUSOM Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/29424/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3,2 m, azaz 5 m2 és 1 m
x 6 m, azaz 6 m2, összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2017. szeptember 1-től 2017.
szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

279/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely: 1073
Budapest, Klauzál u. 26-28.) KI/30401/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 2,2 m x 10 m, azaz 22 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. július 17-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

280/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffeexpert Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Nagy Diófa u. 9.) KI/4952-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület Budapest, Nagy Diófa u. 9. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. szeptember 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

281/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Miút3 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/19679-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 1-től 2018. február 28-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 Miút3 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

282/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/22141-2/2017/VI. számú kérelmére, részére a korábban megadott
158/2017. (03.28.) számú közterület-használati hozzájárulás módosításához a közterület nagysága
tekintetében, azaz a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület 2 m x 8 m, azaz 16 m2

nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez 2017. július 17-től 2017. szeptember 30-ig hozzájárul.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

283/2017. (07.17.) 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/23554-7/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtt 2 m x 3 m, azaz 6 m2, 1,5 m x
2 m, azaz 3 m2, és 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. július 17-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához 2017. július
17-től 2017. szeptember 30-ig, reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Babylon Fresh Food Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
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hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

284/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a RIKIKI Kft. (székhely/lakcím: 1151 Budapest,
Kossuth u. 55/A.) KI/29705/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt 0,3 m x 0,3 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. szeptember 1-től 2017. szeptember 30-ig, árubemutató elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

285/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Wanimpex Kft. (székhely/lakcím: 1035
Budapest, Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/1095-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay u. 50. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig, árubemutató baba
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5
m szélességű szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

286/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Premiumvegetable Kft. (székhely/lakcím: 1188
Budapest, Topáz u. 12.) KI/6619-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5
m szélességű szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

287/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a XUE SHI Kft. (székhely/lakcím: 1083 Budapest,
Práter u. 50. 7/33.) KI/30501/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtt 0,7 m x 2,7 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. augusztus 1-től 2018. június 30-ig, guruló vitrin kihelyezéséhez, azzal a
kikötéssel, hogy a vitrin az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 méter távolságba helyezhető el.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

288/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Egressy út 23-25.) KI/27895/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 db 0,5 m x 1 m, azaz összesen 2 m2

nagyságú közterület használatához 2017. augusztus 1-től 2018. április 30-ig, guruló kirakat
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vitrin az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 méter
távolságba helyezhető el.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

289/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1221 Budapest, Szabina u. 15/B.) KI/20262-1/2017/VI. és KI/20262-2/2017/VI.
számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Huszár u. 1. és Dohány u. 51-53.
szám alatti épület előtti közterületek használatához 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig,
szórólaposztás (helyszínenként 1-1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

290/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 14.) KI/20264-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig, turisztikai információs pult
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a
szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

291/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 14.) KI/20264-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 51-53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. augusztus
1-től 2017. augusztus 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

292/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József Krisztián ev. (adószám: 66514332-
1-42) KI/28488/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u.
65. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
december 3-tól 2017. december 6-ig, 2017. december 18-tól 2017. december 24-ig, valamint
2017. december 28-tól 2017. december 31-ig, asztalról történő ünnep előtti alkalmi árusításhoz
(ajándéktárgy, papíráru, játékáru, főtt kukorica), azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

293/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Váradi Máté Erik ev. (adószáma: 66469139-1-42)
KI/30184/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 23.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. július 17-től
2017. augusztus 30-ig, zártszerkezetű pultból limonádé árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy
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biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet, továbbá a
pultról szeszes ital nem árusítható.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

294/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a COFFEE BROTHERS Kft. (székhely/lakcím:
1016 Budapest, Naphegy u. 17. III. 9/B.) KI/29434/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1 m x 3 m, azaz
3 m2 nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér területét – 2017. július
20-tól 2017. december 31-ig, kávé, üdítőital 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 széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

295/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CAKE4U Kft. (székhely/lakcím: 1094 Budapest,
Balázs Béla u. 15-21. C lph. III. 304.) KI/30240/2017/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 – ide nem értve a Madách Imre tér területét – 2017. július
17-től 2017. szeptember 30-ig, fagylalt 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 széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

296/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes ev. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, István u. 40.) KI/20554-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, István u.
40. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 136/2017. (03.28.)
számú határozatában foglalt, virág árubemutató elhelyezésére szóló hozzájárulását 2017. július 5.
napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton alábbi táblázatban felsorolt pályázók által
benyújtott pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk. ssz. Pályázó
Támogatás
összege

6. Dob u. 53. 50.000 Ft
7. Rottenbiller u. 40. 50.000 Ft
8. Wesselényi u. 65. 25.000 Ft
9. Városligeti fasor 31. 100.000 Ft
10. Dob u. 51. 25.000 Ft
12. Rottenbiller u. 35. 250.000 Ft
13. Dohány u. 1/C 150.000 Ft
14. Almássy tér 17. 150.000 Ft
15. Bethlen G. u. 4. 100.000 Ft
16. Marek J. u. 16. 100.000 Ft
17. Murányi u. 51. 100.000 Ft
18. Nefelejcs u. 50. 49.954 Ft

  ÖSSZESEN: 1.149.954 Ft

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi növényesítési pályázat elbírálási
határidejét 2017. szeptember 04. napjára módosítja.

3.

A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel – a 2017. évi
növényesítési pályázaton hiánypótlást teljesített Péterfy S. u. 23. sz. alatti Társasház
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pályamunkáját érvényesnek nyilvánítja a térkövezés jóváhagyásával együtt mint elszámolható
tevékenységek.

B.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel – a 2017. évi
növényesítési pályázaton hiánypótlást teljesített Péterfy S. u. 23. sz. alatti Társasház
pályamunkáját térkövezés nélkül érvényesnek nyilvánítja.

C.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel – a 2017. évi
növényesítési pályázaton hiánypótlást teljesített Péterfy S. u. 23. sz. alatti Társasház
pályamunkáját érvénytelennek nyilvánítja.

4.

A.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel – a 2017. évi
növényesítési pályázaton hiánypótlást teljesített Társasházak pályamunkáit érvényesnek
nyilvánítja és az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk. ssz. Pályázó
Támogatás
összege

2. Dózsa Gy. út 66. 250.000 Ft
3. Izabella u. 6. 150.000 Ft
4. Péterfy S. u. 23. 250.000 Ft
11. Városligeti fasor 23. 218.384 Ft
19. Erzsébet krt. 8. 35.000 Ft

  ÖSSZESEN: 903.384 Ft

B.) változat:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel – a 2017. évi
növényesítési pályázaton hiánypótlást teljesített azon Társasházak pályamunkáit, melyek
érvényesnek lettek nyilvánítva, az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk. ssz. Pályázó
Támogatás
összege

2. Dózsa Gy. út 66. 250.000 Ft
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3. Izabella u. 6. 150.000 Ft
11. Városligeti fasor 23. 218.384 Ft
19. Erzsébet krt. 8. 35.000 Ft

  ÖSSZESEN: 653.384 Ft

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása.
Kérdezem az előterjesztőt, vagy az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni.
dr. Karpács Eszter:
Nem köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ok, köszönöm. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Moldován Képviselő Úr
parancsoljon.
Moldován László:
Nekem van. A Péterffy Sándor utca 23. szám alatti Társasháznál térkövezés is szerepelt a
pályázatban és Veres Képviselő társammal egyértelműen azt gondoltuk, hogy térkövezésre egy
növényesítési pályázatnál miért kéne pénzt adnunk. Ennek ellenére most itt az előterjesztésekben
az A) változatként az szerepel, hogy a térkövezés jóváhagyásával együtt nyilvánítsuk érvényesnek
ezt a pályamunkát. Én ezt nem fogom támogatni és nem értem, hogy miért ez lett az A) változat,
mikor mindketten egyértelműen azt mondtuk, hogy ne legyen térkövezés. Egy térkövezésre az
önkormányzat nehogy már egy növényesítési pályázatnál pénzt adjon.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor, ha jól értem Moldován Képviselő Úrék, akik részt vettek magán a boríték bontásnál, a B)
változat, mert én egyébként az előterjesztésnél akartam kérdezni, hogy kvázi itt a 3-as határozati
javaslatnál van itt egy A), B), és C) verzió, hogy ugye nyilván a C) az érvénytelen, azt mindenki
érti, dehogy ebből a szempontból az A) és B) között, tehát akik a boríték bontáson részt vettek,
Veres és Moldován Képviselők a B) verziót támogatják.
Moldován László:
Igen, akkor nem volt B) változat, de azt a változatot támogattuk, ami térkövezés nélkül…
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, tehát igazából itt van 3 alternatíva, értem, hogy Képviselő Úrnak mi a problémája, hogy
egyáltalán miért tesszük fel alternatívaként, de isten igazából az A)-ra akkor lehet nemlegesen
szavazni, ha jól értem.
Moldován László:
Igen, mi azt támogattuk, de hát nem akarok Veres Képviselő társam nevében mondani, de
egyértelműen ő is a növényesítési részt ennek a pályázatnak támogattuk, de a térkövezési részét
abszolút nem.
A másik problémám pedig itt, hogy meghosszabbítunk egy 2017. július 31-ei elbírálási határidőt,
amit nem teljesen értek, merthogy le van írva az előterjesztésben, hogyha nem kíván a társasház
közös képviselője hiány pótolni, akkor nem tudom, hogy miért gondoljuk azt, hogy lehet majd
még eszébe jut, vagy nem tudom miért tovább hosszabbítjuk az elbírálási határidőt.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tehát ez a 2-es határozati javaslat.
Moldován László:
Igen, tehát annak az okát nem nagyon látom, tehát, ha ő nem úgy látszik, hogy bármit is szeretne
csinálni a pályázattal hiány pótolni, akkor mi miért gondoljuk azt, hogy lehet, hogy meggondolja
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magát, nem tudom én máshogy kel föl, vagy nem tudom.
dr. Karpács Eszter:
Írásban válaszolok Önnek Képviselő Úr.
Moldován László:
Akkor most itt hogy szavazzak?
dr. Mészáros Zoltán:
Ha én jól tudom, azért ez a megoldás került bele ebbe a határozati javaslatba, mert lehet, hogy ő
azt mondta, hogy nem szeretne hiány pótolni, de attól még van lehetősége. Tehát még van
hiánypótlási határidő. Ma délután is bejöhet egy hiány pótlása és akkor viszont az elbírálási
határidő az egy ilyen feltételes döntés lenne, különben újra kellene a Bizottságnak ülnie.
Moldován László:
Jó, akkor viszont én ezt javaslom. Tehát én felelősen nem tudok dönteni, tehát értem, hogy
elméletileg lehetséges, hogy július 31-ig bejön egy hiánypótlás, de én akkor most, hogy döntsek
egy teoretikus valamire. Így önmagában biztos, hogy nem szeretném kitolni a pályázat elbírálási
határidejét csak azért, mert lehetséges, hogy ez meg fog történni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, szerintem Moldován Képviselőnek van arra joga, hogy eldöntse a 2-es határozati javaslatnál.
Én értem amit most, tehát elhangzott ezzel kapcsolatban, hogy teoretikusan előfordulhat. Ha én jól
értelmezem, mert a 2-es határozati javaslatnál ezt nyitva hagyjuk ezt a lehetőséget. Ha igen, igen,
ha nem, nem, és akkor nem kell a Bizottságnak újra ülésezni. Én személy szerint ezt
elfogadhatónak tartom és, hogyha gondolja, akkor hiány pótol, ha nem, nem, de nyilván minden
Képviselő egyénileg eldöntheti, hogy a 2-es határozati javaslatnál hogy dönt. A 3-as határozati
javaslatnál meg ott az A), B), C) verziónál ki fogom emelni, hogy mi a lényeg. De ezt is értettem,
hogy akik a boríték bontáson részt vettek, akkor B) verzió. Azt, hogy az Iroda miért gondolta,
hogy akkor legyen még A), erre most nem fogunk választ kapni.
dr. Karpács Eszter:
De én szerintem tudok válaszolni. Valószínűleg azért, merthogy tehát a pályázati feltételeknek
egyébként megfelelt ez a pályázat. Rendben van, hogy nem értünk egyet azzal, hogy térkövez, és
amit értettünk ott is és azért került bele külön szerintem a B) verzióba, dehogy egyébként a
pályázati kiírásnak megfelelt és ugye ez a Képviselő Urakra van bízva, hogy ők hogy szavaznak,
és mit támogatnak, és ezért került bele a B) verzió.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, én mondjuk a Moldován Képviselő Úr által felvetetteket tehát, ha növényesítünk, akkor a
térkövezés az nagyon nem fér bele nekem. Tehát én nem nagyon támogatom itt a belvárosi
kerületekben, mikor van egy-egy ilyen kis néhány négyzetméter és akkor le térkövezzük ahelyett,
hogy növényesíthetnénk. Számomra abszolút elfogadható a Képviselő Úr által javasolt B) verzió,
de szerintem ezt egy kicsit már ne beszéljük túl, akkor Veres Képviselő Úr is mondja el az
álláspontját, mert ő még nem szólt ehhez hozzá.
Veres Zoltán:
Csak kiegészítésként az álláspontom ugyanaz, mint a tiétek. Csak annyival egészíteném ki, hogy
nem csak arról van szó, hogy így esztétikusabb udvart, vagy kertet akarnak kialakítani, hogy a
virágok meg a növények elhelyezésénél egy kis szilárd udvart alakítanak ki, hanem arról is, hogy
a költségvetésnek a felét gyakorlatilag kiteszi a térkövezés. Tehát ez nem kiegészítés, hanem a
munkának a nagy részét tenné ki.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Azt tenném hozzá, hogy nyilvánvalóan a pályázati kiírásban nem szerepelt ilyen, hogy
térkövezésre is lehet pályázni. Tehát nem egészen értem. Lehet, hogy formailag megfelelt a
pályázata, de az egy pillanatra sem volt beleírva, hogy térkövezésre is lehetséges pályázni. Azt
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nem is támogattam volna, és azt nagyon nem szeretném, ha precedens lenne abból, hogy
térkövezésre is lehet a növényesítési pályázaton pályázni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen a kiegészítéseket, hogy a Képviselő Urak ezt behatóan ismerik ezeket a
pályázatokat. Ez a kiegészítés majd segíteni fogja a döntésünket. Parancsoljon.
dr. Mészáros Zoltán:
Én csak technikailag javaslom azt, hogy ennél akkor, ha látszik, hogy errefelé megy a bizottság,
akkor B)-t kell feltenni elsőnek, és akkor a többit, ha úgyis megkapja a többséget…
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor okafogyott. Oké, ha erre van mód, akkor a B)-vel fogunk kezdeni, mert úgy látom, hogy
elég egyhangú ebben a dolog, de további kérdés, hozzászólás hiányában én lezárom a napirend
vitáját és javaslom, hogy szavazzunk. Elsőként az 1-es határozati javaslathoz nem fogok
kiegészítést fűzni, mert szerintem mindenki számára egyértelmű volt. Aki az 1-es határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

297/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2017. évi növényesítési pályázaton alábbi táblázatban felsorolt pályázók
által benyújtott pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó
Támogatás
összege

6. Dob u. 53. 50.000 Ft
7. Rottenbiller u. 40. 50.000 Ft
8. Wesselényi u. 65. 25.000 Ft
9. Városligeti fasor 31. 100.000 Ft
10. Dob u. 51. 25.000 Ft
12. Rottenbiller u. 35. 250.000 Ft
13. Dohány u. 1/C 150.000 Ft
14. Almássy tér 17. 150.000 Ft
15. Bethlen G. u. 4. 100.000 Ft
16. Marek J. u. 16. 100.000 Ft
17. Murányi u. 51. 100.000 Ft
18. Nefelejcs u. 50. 49.954 Ft

  ÖSSZESEN: 1.149.954 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
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Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, ugye itt szóbeli kiegészítés elhangzott, az
kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett ez is elfogadásra került.

298/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi növényesítési pályázat elbírálási
határidejét 2017. szeptember 04. napjára módosítja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
És akkor a javaslatnak megfelelően a 3-as határozati javaslat B) verziójával kezdjük a szavazást.
Aki a B) változattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Mivel egyhangúlag elfogadásra
került, így az A) C)-ről nem szavazunk, hiszen okafogyottá vált.

299/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel – a 2017. évi
növényesítési pályázaton hiánypótlást teljesített Péterfy S. u. 23. sz. alatti Társasház
pályamunkáját térkövezés nélkül érvényesnek nyilvánítja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
És következik a 4-es határozati javaslat, amit, ha én jól láttam isten igazából az A) változat a
lényeges, mert ugye itt a Péterffy szerepel benne. Gondolom, hogy a 3-as határozati javaslatból
következett, és ezért erről fogunk először szavazni. Aki az A) változatban leírtakkal egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, így a B) változat okafogyott.
Köszönöm szépen.

300/2017. (07.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása



24 / 25

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltak teljesítésére tekintettel – a 2017. évi
növényesítési pályázaton hiánypótlást teljesített Társasházak pályamunkáit érvényesnek
nyilvánítja és az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó
Támogatás
összege

2. Dózsa Gy. út 66. 250.000 Ft
3. Izabella u. 6. 150.000 Ft
4. Péterfy S. u. 23. 250.000 Ft
11. Városligeti fasor 23. 218.384 Ft
19. Erzsébet krt. 8. 35.000 Ft

  ÖSSZESEN: 903.384 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nagytakarításról

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a tájékoztató a VII. kerület területén végzett nagytakarításról. Itt van
Irodavezető Asszony és kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Máté Katalin:
Nem köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen Irodavezető Asszony. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-
e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és itt egy tájékoztatásról volt szó, ami döntést
nem igényel. Köszönöm szépen.

6.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Az ülés nyílt részében az utolsó napirendi pont az Egyebek. Egyebekben Moldován Képviselő Úr,
parancsoljon.
Moldován László:
Irodavezető Asszonyhoz lenne kérdésem. Többször volt róla szó, hogy a Százház utcai
kutyafuttató is ugyanolyan elbírálás alá fog kerülni, vagy csak én szerettem volna, mint a többi
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kutyafuttató. Ez azt jelenti, hogy zárni kellene, és ugyanolyan talajon látja el az önkormányzat,
mint a többi más kerületi kutyafuttatókat. Azt kérdezném, hogy ebben történt-e előrelépés. Ez egy
álságos kérdés, mert én úgy tudom, hogy nem.

dr. Máté Katalin:
Láthatóan nem, erre ezt tudom válaszolni Képviselő Úr. Foglalkozunk vele, ekkora hatalmas
kutyafuttatónak a különböző rétegeknek az előállítása ugyanúgy, mint a többi kutyafuttatónál
nagyon sokba kerülnek, különösen tekintettel arra, hogy ez nem egy végleges kutyafuttató, mert
előbb-utóbb a Százház utcában ezzel a nagy telekkel történik valami. Ezért úgy döntöttünk, azt
beszéltük meg, hogy a területet kisebbre vesszük, és abból tudunk megcsinálni azt, hogy egy
ugyanolyan kutyafuttató legyen, mint a többi, úgyhogy folyamatban van.
Moldován László:
És ez a zárása, nyitása?
dr. Máté Katalin:
A zárása az természetesen meg lesz oldva. Már zárva van. Akkor ebben a tekintetben már látható
is ez a része, ez meg van oldva.
Moldován László:
Jó, köszönöm. Még egy kérdésem lenne másik Irodavezető Asszonyhoz. Az lenne a kérdésem,
hogy a Carl Lutz parknál ott néhány napja van egy ilyen kitelepülés. Nem kitelepülés, hanem egy
terasz, egy ilyen zöld műanyagra kitett terasz. Nyilvánvalóan a másik oldalon lehet a
vendéglátóhely. Én tényleg nem emlékszem és megdöbbentem, hogy ezt mi akkor kiadtuk a
közterület-használat…
Csüllög Szilvia:
Igen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ez a legutolsó bizottsági ülésen volt parázs vita ez ügyben. Voltak, akik megszavazták, igen.
Szerintem a Képviselő Úr azon az egyen nem volt itt.
Moldován László:
Na, akkor azért megdöbbentem, hogy nem létezik, hogy én ilyet megszavaztam. Akkor legálisan
vannak ott, nagyon fájlalom, de értem akkor. Köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Amennyiben nincs az Egyebekben további hozzászólás, javaslat, lezárom az ülés nyílt részét és
zárt ülés keretében tárgyalunk tovább.
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