Ikt.sz.: KI/34028/2017/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

JEGYZŐKÖNYV
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. augusztus 28. napján 17.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak:

Állandó meghívottak:
Vendégek:

Jegyzőkönyvvezető:

Ujvári-Kövér Mónika
Sólyom Bence
Veres Zoltán
Benedek Zsolt
Moldován László
Szerencse Csaba
Győrvári Attila
Szabó Sándor Roland
Ollé Olga
Tóth Csaba
dr. Eisenbeck Nóra

bizottsági elnök
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
koordinátor
irodavezető-helyettes
irodavezető-helyettes
szakértő
szakértő

Ujvári-Kövér Mónika: Üdvözlök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén. A mellékelt
jelenléti ív alapján jelentünk meg. Nagy Andrea Képviselő Asszony előzetesen jelezte, hogy nem
tud részt venni. Feltételezhetően Kismarty Anna Képviselő Asszony üzent, ennek majd utána
járok. A lényeg, hogy határozatképesek vagyunk és, hogy a bizottsági ülés megkezdéséig
módosító javaslat nem érkezett. Először elsőként azt fogom szavazásra bocsátani, hogy aki
egyetért azzal, hogy a meghívóban kiküldött módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került köszönöm szépen.
302/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

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

2.)

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

3.)

2017. évi kapufigyelő pályázattal kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

4.)

2017. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető
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5.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
1.sz. NAPIRENDI PONT
Július 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.
július havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. július
havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. július
havi beszámolóját elfogadja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Első napirendi pontunk július 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 egyetért az egyes határozati javaslatban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Köszönöm, egyhangú.
303/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Július 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 (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a kettes határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén
egyhangú.
304/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Július havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
július havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármasban leírtakkal egyetért, köszönöm szépen egyhangúlag elfogadásra került.
305/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Július havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. július
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
És aki az utolsó négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
306/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Július havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. július
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
2.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tulku Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 5.) KI/33511/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 2. szám alatti épület előtt 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
szeptember 1-től 2017. október 31-ig dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HRUSKA BROTHERS HUNGARY Kft.
(székhely/lakcím: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A. al. 2.) KI/32505/2017/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Károly körút – Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt, Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken 2,6 m x 1,1
m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl
Tivadar tér területét – 2017. szeptember 15-től 2018. szeptember 15-ig, kávé 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.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZABA TRANSZ Kft. (székhely/lakcím: 2014
Csobánka, Üdülők útja 2861.) KI/31337/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Nagy Diófa u. 25-27. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 0,6 m x 2,5 m,
azaz 2 m2 és 0,6 m x 2 m, azaz 2 m2, összesen 4 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem maradna meg a
gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelület.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/13504-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 0,5 m x 6 m, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. október 1-től 2018. február 28-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.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CAKE4U Kft. (székhely/lakcím: 1094 Budapest,
Balázs Béla u. 15-21. C. lph. III. 304.) KI/30240-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII.
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kerület közterület használatának tárgyában korábban meghozott 295/2017. (07.17.) számú
határozatában foglalt hozzájárulását 2017. augusztus 9. napjával visszavonja.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a COFFEE BROTHERS Kft. (székhely/lakcím: 1016
Budapest, Naphegy u. 17. III. 9/B.) kérelmére a Budapest VII. kerület közterület használatának
tárgyában meghozott 294/2017. (07.17.) számú határozatában foglalt, kávé, üdítőital tricikliről
történő mozgóárusításához részére adott hozzájárulását 2017. augusztus 9-től 2017. szeptember
25-ig szünetelteti.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Deák Zsolt ev. (adószáma: 68368711-1-42)
KI/32678/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1,73 m x 1,73 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér területét – 2017. október
1-től 2017. november 1-ig hétfőtől-péntekig terjedő napokon, kész meleg étel kézikocsiról történő
mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a kézikocsi járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles
szabad járdafelületet.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KICSIZOE Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Rumbach Sebestyén u. 15. B. ép. III. 2.) KI/31824/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 0,7 m x 1 m, azaz
1 m2 nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér
területét – 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig, hot-dog guruló kocsiról történő
mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles
szabad járdafelületet.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 45.) KI/22758-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Akácfa u.
45. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott 171/2017.
(04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. augusztus 7. napjával visszavonja.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VikCook Kft. (székhely: 1035 Budapest, Miklós u.
13. VIII. 42.) KI/33111/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob
u. 2. szám alatti épület előtt 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
szeptember 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/14020-4/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban
meghozott 241/2017. (06.12.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. július 31.
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napjával visszavonja.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/20264-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. október 1-től 2017.
december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sarok Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/24204-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott
177/2017. (04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. augusztus 21. napjával
visszavonja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Győrvári Attila:
Köszönöm nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e. Moldován
Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem lenne. Az lenne a kérdésem, hogy az előterjesztések között szerepel, hogy kávé tricikliről
való árusításra kértek engedélyt. Azt kérdezném, hogy ilyenkor ki ellenőrzi, vagy milyen sűrűn,
vagy hogyan, hogy tényleg kávét árusítanak és nem mást. És ilyenkor van-e valamilyen időtartam
korlátozás, vagy 0-24-ben ő nyugodtan mehet kávét árusítani a triciklijével. Ez az egyik.
A másik kérdésem, hogy van az előterjesztések között olyan, hogy meleg, bocsánat nincs nálam a
laptop, nem tudom pontosan idézni. Meleg ételt akar árusítani. Ez nekem meglehetősen aggályos
közegészségügyileg, hogy ez szabályos. Ez lenne a két kérdésem.
Győrvári Attila:
Oké. Az első kérdésre az a válaszom, hogy mint minden más közterület-használati engedélyben
foglalt előírást, a közterület-felügyelők ellenőrzik. Tehát a rendészeti igazgatóság munkatársai
elvileg folyamatosan ellenőrzik ezeket. Éjjel-nappal tudják ellenőrizni. Dolgoznak az éjszakai
órákban is. Időtartam korlátozás nincsen, ez eddig sosem merült fel. Önmagában a jogszabályban
nincsenek ilyen direkt korlátok. Jövőre nézve természetesen az egyébként ebből az
előterjesztésből általában kiderült, hogy ebből igen sok van. Általában ezekből a mozgó 3nm-t
meg nem haladó mozgóárusításból. Kézikocsi, tricikli. Jövőre nézve, ha a Bizottságnak van olyan
kérése, hogy ezeket valamilyen módon korlátozni kívánja, elsősorban…
Moldován László:
Nem, én most csak érdeklődtem.
Győrvári Attila:
Azért mondom, hogy nincs ilyen előírás. Tehát önmagában véve, ha nem szerepel az
előterjesztésben, sem határozatban, mi külön olyat, ami a rendeletben nincs, a határozatba, tehát
az alakszerű döntésben sem írunk elő. Így időkorlát sem szerepel.
A második, a meleg étel árusítása önmagában véve, élelmiszerbiztonsági szempontokat
figyelembe véve ez működőképes. Természetesen itt csak csomagolt, ez elő van írva, tehát minden
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egyes olyan élelmiszer, vagy ital azok dobozban, vagy előrecsomagoltan lehet árusítani. Meleg
étel, ez egyébként leves lenne. Most ez nem így szerepel konkrétan, nincs részletezve, de úgy
emlékszem gulyáslevest szeretnének. Ezek ki vannak porciózva. Tehát nem ott készítik, nem
melegítik a helyszínen, hanem ezek elvileg ilyen csomagolt élelmiszerek. Amennyiben bármilyen
ellenőrzésen, természetesen, ha bármilyen ellenőrzésen megállapítást nyer, ezt egyébként
ellenőrizheti a NÉBIH. A közterület-felügyelő azt állapítja meg, hogy az bármilyen módon nem
megfelelően van tárolva, akkor természetesen a közterület-használati engedély is visszavonható,
vagy bármilyen más eljárás is megindítható. Önmagában véve amit ő kért, az csomagolt. Lehet,
hogy ez így nincs benne, de természetesen ez mindenre vonatkozik. Tehát itt minden csak
csomagolt lehet, mivel közterületen történik az árusítás, ez vonatkozik a kávéra, üdítőre. Voltak,
és most is vannak olyan élelmiszerek, amik zárt rendszerben működtethetők, nekik erre meg kell
vennie egyébként, ha állati eredetű élelmiszer is van benne, mondjuk egy gulyáslevesben akár
lehet hús is, akkor neki rendelkeznie kell külön engedéllyel. Ez benne van minden
határozatunkban, hogy ez nem mentesíti őt a más egyéb jogszabályokban foglalt engedélyek,
hozzájárulások beszerzésétől.
Moldován László:
Jó, köszönöm. Még lehet egy kérdésem?
Ujvári-Kövér Mónika:
Persze.
Moldován László:
Az a kérdésem, hogy ilyenkor köteles magánál tartani a közterület-használati engedélyt?
Győrvári Attila:
Így van.
Moldován László:
Tehát nem lehetséges az, hogy a közterület-felügyelő megnézi, vagy nem nézi meg, hanem
megkérdezi, hogy mit árusíthat, azt mondja, hogy kávét, alkoholt, nem tudom én micsodát. Tehát
őneki ott kell lennie a közterület-használati engedélynek, meg kell mutatnia a közterületfelügyelőnek. A közterület-felügyelő ebből tudja, hogy ez mire szól ez az engedély.
Győrvári Attila:
Pontosan. Általában minden egyes közterület… ez benne van a rendeletben is. Ha a közterületfelügyelő nem találja a helyszínen a közterület-használati engedélyt, akkor természetesen
nyilatkozhatja az ügyfél, hogy neki van, de nincs nála. De ők azt úgy tekintik, hogy nincs
közterület-használati engedélye. Tehát minden esetben megteszik a feljelentést.
Moldován László:
Köszönöm.
Győrvári Attila:
Kérem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Egyéb kérdés? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és mielőtt szavazásra bocsátanám,
nekem nyilván lenne egy olyan javaslatom, hogy egyben szavazzunk. Kérdezem, hogy van-e
olyan határozati javaslat, amiről külön szavazzunk. Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Én a 4-est meg a 7-est szeretném.
Ujvári-Kövér Mónika:
Elnézést, csak kérdezem, hogy a 4-es, 7-esnél ugyanaz a szavazási magatartás?
Moldován László:
Igen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor az én javaslatom az lenne, hogy első körben szavazzunk a 4-és a 7-es határozati javaslatról
egyben, utána pedig a többi 13-ig terjedő határozati javaslatról, nyilván a 4-es és a 7-es
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kivételével. Ez az ügyrendi javaslatom, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került.
307/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 4-es, 7-es határozati javaslatról egyben, a
fennmaradó határozati javaslatokról szintén egyben szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor elsőként a 4-es éa a 7-es határozati javaslatokról szavaznánk. Aki az abban leírtakkal
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadásra
került. Köszönöm szépen.
308/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/13504-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 0,5 m x 6 m, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. október 1-től 2018. február 28-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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
309/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Deák Zsolt ev. (adószáma: 68368711-1-42)
KI/32678/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1,73 m x 1,73 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér területét – 2017. október
1-től 2017. november 1-ig hétfőtől-péntekig terjedő napokon, kész meleg étel kézikocsiról történő
mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a kézikocsi járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles
szabad járdafelületet.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
8 / 16

Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ahogy az előbb mondtam, a 4-es és a 7-es kivételével szavazunk a 2. napirendi ponthoz tartozó
többi határozati javaslatról. Aki az abban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen, így ezt a napirendi pontot lezárhatjuk.
310/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tulku Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 5.) KI/33511/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 2. szám alatti épület előtt 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
szeptember 1-től 2017. október 31-ig dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodással) elfogadta.
311/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HRUSKA BROTHERS HUNGARY Kft.
(székhely/lakcím: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A. al. 2.) KI/32505/2017/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Károly körút – Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt,
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken
2,6 m x 1,1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és
a Herzl Tivadar tér területét – 2017. szeptember 15-től 2018. szeptember 15-ig, kávé 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 (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

312/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZABA TRANSZ Kft. (székhely/lakcím: 2014
Csobánka, Üdülők útja 2861.) KI/31337/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Nagy Diófa u. 25-27. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 0,6 m x 2,5 m,
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azaz 2 m2 és 0,6 m x 2 m, azaz 2 m2, összesen 4 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez
nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem maradna meg a
gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelület.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

313/2017. (08.28.) 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/30240-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII.
kerület közterület használatának tárgyában korábban meghozott 295/2017. (07.17.) számú
határozatában foglalt hozzájárulását 2017. augusztus 9. napjával visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

314/2017. (08.28.) 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.) kérelmére a Budapest VII. kerület közterület
használatának tárgyában meghozott 294/2017. (07.17.) számú határozatában foglalt, kávé,
üdítőital tricikliről történő mozgóárusításához részére adott hozzájárulását 2017. augusztus 9-től
2017. szeptember 25-ig szünetelteti.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

315/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KICSIZOE Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 15. B. ép. III. 2.) KI/31824/2017/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 0,7
m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a
Herzl Tivadar tér területét – 2017. szeptember 1-től 2018. január 31-ig, hot-dog guruló kocsiról
történő mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán
történő megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m
széles szabad járdafelületet.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

316/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 45.) KI/22758-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Akácfa
u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott 171/2017.
(04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. augusztus 7. napjával visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

317/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VikCook Kft. (székhely: 1035 Budapest, Miklós
u. 13. VIII. 42.) KI/33111/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 2. szám alatti épület előtt 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
szeptember 1-től 2018. február 28-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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
318/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/14020-4/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban
meghozott 241/2017. (06.12.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. július 31.
napjával visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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319/2017. (08.28.) 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/20264-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2017. október 1-től
2017. december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

320/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sarok Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/24204-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 7. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott
177/2017. (04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. augusztus 21. napjával
visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
Parancsoljon.
Szerencse Csaba:
Elértem Kismarty Annát. Külföldön tartózkodik, jelezte is előre.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ahogy gondoltuk, Ő is igazoltan van távol. Köszönjük szépen.
3.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évi kapufigyelő pályázattal kapcsolatos döntés
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi kapufigyelő pályázat elbírálási
határidejét 2017. október 15. napjára módosítja.
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Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 3-as napirendi pont, ami a 2017. évi kapufigyelő pályázattal kapcsolatos döntés.
Egy határozati javaslat van. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Szabó Sándor Roland:
Köszönjük szépen, nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás van-e? Nekem azért annyi lenne, bár nyilván a bontással
kapcsolatos információt mindenki megkapta. Azért az, hogy szeptember 4-ig nem lehetett ezt
megoldani és több, mint egy hónappal kitoljuk, őszintén szólva én túlzónak tartom ezt a határidőt.
De nyilván ez a határozati javaslat, ettől függetlenül támogatni fogom. Nekem csak ennyi
megjegyzésem lenne, de lehet, hogy ennek megvan a maga oka. Csak én erről nem tudok. Előbb
akkor Veres Képviselő Úr jelezte, hogy szeretne…
Veres Zoltán:
Nekem is ez lett volna a kérdésem, mert ez talán több is, mint 40 nap, hogy mi indokolja. Illetve
észrevétel, vagy kérdés az az, hogy korábban más pályázati bontásnál is megegyeztünk, hogy
ugyan az email az megérkezett, de azt a bontás után láttam. Ha van rá mód, akkor jelezzék már
telefonon, hogy ilyen bontás várható és egy emlékeztetőt küldjenek, vagy készítsenek egy
naptárbejegyzést. Akkor biztos, hogy könnyebben meg fogunk jelenni, mert van, hogy nagy az
email forgalom, a között is elveszhet. Egyébként a múlt heti pénzügyi bizottságnak az
előterjesztése a spamek közé került, így azt nem is láttam. Meg ezt a 40 napot kellene orvosolni,
hogy azért októberig ne toljuk ki.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, és akkor még Szerencse Csabának is megadom a lehetőséget, és akkor lehet, hogy ennek
megvan a maga oka. De én is azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy… de szeptember 4. is
azért odébb van, tehát akkor először… hátha erre kapunk majd valamiféle magyarázatot.
Szerencse Csaba:
Igazából két dolog, amivel én kiegészíteném. Tehát, amikor kiküldjük ezt az értesítést, kiküldi a
Vagyongazdálkodási Iroda, direkt megbeszéltük és azt az eljárást folytatjuk, hogy megkapják a
titkárságok is minden esetben. Tehát az adott képviselőhöz tartozik egy titkárság, tehát én úgy
gondolom, hogy az Iroda megfelelően járt el. Ebből a szempontból szerintem így kellene
értesíteni a képviselőket. Tehát nem utána küldjük ki ezeket a leveleket, jóval előre ráhagyunk
határidőt, úgyhogy én ennyiben mondjuk megvédeném a Vagyongazdálkodási Irodát. Illetve még
annyit szeretnék mondani, hogy ugyanúgy az Irodával arról beszéltünk, hogy a jövőben a
pályázatokból ki fogjuk venni azt, hogy a Bizottság bontja a pályázatot, mert nagyon nehéz
összehívni a képviselőket erre a bontásra. Az Iroda elvégzi a bontást, de értesíteni fogja a
képviselőket, hogy mikor és hol fog megtörténni, amennyiben ugye érdeklődnek iránta. Szerintem
így egyszerűbb lesz, mert akkor nem kell a határidőket folyamatosan tologatnunk. Ez egy javaslat.
Ujvári-Kövér Mónika:
Én azt gondolom, hogy nem kérdés az, hogy maguknak a képviselőknek is ebbe nyilván 1-2
képviselő kivételével, mert azért nagyjából tudjuk, hogy kikre lehetett számítani, nagyobb
aktivitást kellene tanúsítanunk. Tehát én nem ezzel van alapvetően a probléma, hanem önmagában
véve, tehát ez a nagyon kitolt időpont. Én most megmondom őszintén, hogy azért fogom ezt a
határozati javaslatot megszavazni, mert azt nem szeretném, hogy emiatt még egyszer be kelljen
hozni, és emiatt megint tolódjon egyébként ez a dátum, de amit Veres Képviselő Úr mondott,
hogy amennyiben lehet ez a napjáig, vagy napjára, tehát ez gyakorlatilag egy –ig lehetőség, és
ettől függetlenül akár jövő hét hétfőn is megtörténhet ez a borítékbontás. Én is csak ezt a nagyon
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tág határidőt nem látom jelen pillanatban indokoltnak, és én ezzel nem az irodát akarom hibáztatni
hanem, nem értettük magát a…
Szerencse Csaba:
Nem, hát ugye ez egy tág határidő, hogy tudjuk a következő bizottságot is úgy szervezni, hogy a
bontás még ugye előtte meglegyen. Ha jól tudom, egyébként a mai nap folyamán ment ki értesítés
minden képviselőnek, aki a bizottságban benne van, és jövő hét keddre javasolta az iroda, azt nem
tudom, hogy hány órára.
Veres Zoltán:
Ha lesz bizottsági ülés és, ha arra bekerül, akkor a döntést meg lehet hozni, ugye? Határidőn belül.
Szerencse Csaba:
Persze, persze.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, szerintem ez, ha gyakorlatilag jövő hét kedd, akkor október 15-ei határidővel ebből a
szempontból nem is kell foglalkoznunk, mert akkor ez viszonylag rövid határidővel lezárulhat. Jó,
egyéb kérdés amennyiben nincs, mert szerintem ezt kiveséztük ezt az ügyet, akkor szavazásra
bocsátom, miután ugye lezártam a vitát, aki a határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
321/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi kapufigyelő pályázattal kapcsolatos döntés
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2017. évi kapufigyelő pályázat elbírálási
határidejét 2017. október 15. napjára módosítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
4.sz. NAPIRENDI PONT
Thököly út 16. szám alatti Társasház 2017. évi növényesítési pályázat eredményének
megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata – a hiánypótlási felhívásban foglaltakra való hivatkozásra tekintettel – a 2017.
évi növényesítési pályázaton hiánypótlást nem teljesített Thököly út 16. sz. alatti Társasház
pályamunkáját érvénytelennek nyilvánítja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont, szintén a Vagyongazdálkodási Iroda az előterjesztő, a 2017. évi
14 / 16

növényesítési pályázat eredményének megállapítása. Egy egészen érdekes előterjesztéssel
találkozhattunk. Nem tudom, van-e szóbeli kiegészítés.
Szabó Sándor Roland:
Köszönöm nincs, de a kérdésekre…
Ujvári-Kövér Mónika:
Le van írva minden, én is azt gondolom. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás?
Nincsen kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Egy határozati
javaslat van, amiben ezt a szóban forgó pályázatot érvénytelenné nyilvánítjuk. Aki a határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.
322/2017. (08.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Thököly út 16. szám alatti Társasház 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 foglaltakra való hivatkozásra tekintettel – a 2017.
évi növényesítési pályázaton hiánypótlást nem teljesített Thököly út 16. sz. alatti Társasház
pályamunkáját érvénytelennek nyilvánítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
Végül pedig Egyebek ötös napirendi pontként. Parancsoljon Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne egy kérdésem az Ügyfélszolgálati és Hatósági Irodához. Az a kérdésem, úgy
emlékszem, nem csak úgy emlékszem, hanem biztosan tudom, hogy azt állapítottuk meg, hogy az
önkormányzati tulajdonban levő közterületeken a teraszok 22 óráig lehetnek nyitva.
Győrvári Attila:
Igen, alapvetően így van a rendelkezés.
Moldován László:
Az lenne a kérdésem, hogy akkor ez azt jelenti, hogy a Főváros kezelésében lévő útvonalakra ez
nem vonatkozik?
Győrvári Attila:
Természetesen nem.
Moldován László:
Nem vonatkozik?
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Győrvári Attila:
Nem.
Moldován László:
És arra mi vonatkozik, azt nem tudja az Iroda véletlenül? Hogy ott nincsen…
Győrvári Attila:
A városnak ugye van a fővárosi tulajdonban lévő közterületekre külön rendelete. Amennyire én
jól emlékszem, jó néhányszor azért olvastam, abban nincsen időbeli korlát.
Moldován László:
Tehát korlátlanul van nagy valószínűséggel. És akkor a magánterületen levő teraszokkal is
ugyanez van.
Győrvári Attila:
Igen, arra egyik sem vonatkozik, sem a fővárosi, sem a kerületi. Tehát onnantól kezdve ugye ők
effektíve jogszabályi rendelkezés hiányában addig tartanak nyitva, ameddig akarnak.
Moldován László:
Jó, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Egyéb az Egyebekben amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és egyben az ülést is.
Köszönöm szépen a megjelenést.

Budapest, 2017. augusztus 28.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. szeptember 4.
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