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Nagy Andrea: Üdvözlök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén. Nyolc órára volt kiírva
az ülés, elkezdjük. Három napirendi pontunk van, az első a tájékoztató a VII. kerület területén
végzett nagytakarításról. Kettes a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Hármas pedig az Egyebek. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem
jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.
369/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

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

2.)

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

3.)

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett őszi nagytakarításról

Nagy Andrea:
Első, tájékoztató a VII. kerület területén végzett őszi nagytakarításról. Az Irodáról szintén a hétfői
kezdés miatt nem értünk el senkit, úgyhogy írásban kap tájékoztatást, akinek kérdése van. A
napirend vitáját megnyitom. Lezárom. Köszönöm szépen.

2.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/23771-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/23151-6/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fszt. 1.) KI/20662-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. december 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
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vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/13496-9/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” Udvar) szám alatti épület előtti közterület használata
tekintetében, a vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az INCSIGABI Kft. (székhely/lakcím: 2490
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 23.) KI/35847/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Klauzál u. 34. szám alatti épület előtt 1,06 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához, ott 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.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/574-8/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 2 db 1,8 m x 3,3 m, azaz 6
m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, valamint 2 db 4 m x 4 m, azaz 16 m2, összesen 32 m2 nagyságú közterület használatához
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából 2017. december 1-től 2018. február 28-ig,
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.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 45.) KI/22758-4/2017/VI. számú kérelme alapján indult eljárást megszünteti,
tekintettel arra, hogy kérelmező a kérelmét visszavonta.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Király u. 39.) KI/25152-7/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 1,1 m x 5 m, azaz 6 m2 és 1,2 m
x 4,6 m, azaz 6 m2, összesen 12 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a vendéglátó terasz nem az előzetes engedélyben foglaltaknak megfelelően
került kialakításra, így annak elhelyezésével a gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló
szabad járdafelület szélessége 1,5 méter alá csökkent.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/25358-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2017. december 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével a
3 / 15

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.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066 Budapest,
Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/20799-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 5 m x 4 m, azaz 20 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/26269-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. január 1-től 2018. június 30-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.
12/A.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Sárközi Sándorné ev. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Péterfy Sándor u. 43. fsz. 2.) KI/19678-4/2017/VI. számú kérelmére, részére nem járul
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2017. december 1-től 2017. december 31-ig, asztalról történő ruházat árusítása
céljából.
12/B.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Sárközi Sándorné ev. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Péterfy Sándor u. 43. fsz. 2.) KI/19678-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 1-től 2017. december 31-ig, asztalról történő ruházat
árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/13480-7/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterületen elhelyezett vendéglátó terasz 22
óra és 24 óra közötti nyitva tartásához nem járul hozzá.
14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/13480-6/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,5 m x 4,2 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
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kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amidala Auto Bt. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szív u. 33.) KI/39318/2017/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 és a Herzl Tivadar tér
területét – 2017. november 24-től 2017. november 26-ig és 2017. december 1-től 2017. december
3-ig, 2017. december 6-tól 2017. december 10-ig, 2017. december 15-től 2017. december 17-ig,
2017. december 22. és 23. napokon, valamint 2017. december 28-tól 2017. december 31-ig, hotdog, főtt kukorica, sült kolbász 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.
16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Városi Séta Kft. (székhely/lakcím: 1054 Budapest,
Zoltán u. 18. II. 7.) KI/39651/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. december 1-től 2017. december 24-ig, jegyárusító 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 az ESPÉZSÉ Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 24.) KI/38398-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 24. szám alatti épület előtt 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület használatához
2017. december 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.
18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/13515-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2020. február 28-ig, valamint 1,25 m x 1,6 m, azaz 2 m2
nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. november 30-ig és 2019. március 1től 2019. november 30-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.
19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Péter Pál őstermelő (adószám: 75281016-140) KI/40002/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor tér 4. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2017. december 15-től 2017. december 24-ig, fenyőfa árusítás céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.
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Nagy Andrea:
Kettes napirendi pontunk a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója.
Csüllög Szilvia:
Igen köszönöm. Történt egy elírás a 12-es előterjesztés A.) határozati javaslatánál nem járul hozzá
helyesen a kifejezés. Egy elírás volt.
Nagy Andrea:
Jó, és akkor a B) pedig a hozzájárul.
Csüllög Szilvia:
A B) a hozzájárul, igen.
Nagy Andrea:
Jó. Köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Itt elég sok olyan előterjesztés van, ahol a terasznál 1 méter, vagy 0,8 méter van az egyik oldalon,
és én ezt elég sokszor elmondtam, hogy nem életszerű, hogy ott normális vendéglátást lehessen
folytatni. Én ezeket nem fogom megszavazni. Elnézést kérek, én nem írtam föl külön, hogy ezek
melyikek, mehet egybe is, én tartózkodni fogok mindegyiknél.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm szépen, ez lett volna a következő. Ügyrendire föltenném a kérdést, hogy a 12-es
napirendről külön szavaznánk az A) és B) verzióról, illetve az 1-19-ig pedig egybe. Aki ezt
elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.
370/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 12-es határozati javaslatról külön, az 1-19-ig
terjedő határozati javaslatokról egyben szavaz.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Először felteszem az 1-19-ig, a 12-es napirendi pont kivételével a határozati javaslatokat. Aki
elfogadja őket, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett
elfogadásra került, köszönöm szépen.
371/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/23771-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
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elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
372/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/23151-6/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2
nagyságú közterület használatához 2017. december 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
373/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fszt. 1.) KI/20662-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
374/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/13496-9/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” Udvar) szám alatti épület előtti közterület használata
tekintetében, a vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.

7 / 15

Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
375/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az INCSIGABI Kft. (székhely/lakcím: 2490
Pusztaszabolcs, Mátyás király u. 23.) KI/35847/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 34. szám alatti épület előtt 1,06 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához, ott 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
376/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/574-8/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 2 db 1,8 m x 3,3 m, azaz 6
m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, valamint 2 db 4 m x 4 m, azaz 16 m2, összesen 32 m2 nagyságú közterület használatához
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából 2017. december 1-től 2018. február 28-ig,
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.
377/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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/22758-4/2017/VI. számú kérelme alapján indult eljárást megszünteti,
tekintettel arra, hogy kérelmező a kérelmét visszavonta.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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378/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Király u. 39.) KI/25152-7/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 1,1 m x 5 m, azaz 6 m2 és 1,2 m
x 4,6 m, azaz 6 m2, összesen 12 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a vendéglátó terasz nem az előzetes engedélyben foglaltaknak megfelelően
került kialakításra, így annak elhelyezésével a gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló
szabad járdafelület szélessége 1,5 méter alá csökkent.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
379/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/25358-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2017. december 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
380/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/20799-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 5 m x 4 m, azaz 20 m2
nagyságú közterület használatához 2017. december 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó
terasz elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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381/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/26269-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. január 1-től 2018. június 30-ig, 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
382/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/13480-7/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterületen elhelyezett vendéglátó terasz 22
óra és 24 óra közötti nyitva tartásához nem járul hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
383/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/13480-6/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,5 m x 4,2 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezésével a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
384/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amidala Auto Bt. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szív u. 33.) KI/39318/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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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 és a Herzl Tivadar tér
területét – 2017. november 24-től 2017. november 26-ig és 2017. december 1-től 2017. december
3-ig, 2017. december 6-tól 2017. december 10-ig, 2017. december 15-től 2017. december 17-ig,
2017. december 22. és 23. napokon, valamint 2017. december 28-tól 2017. december 31-ig, hotdog, főtt kukorica, sült kolbász 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
385/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Városi Séta Kft. (székhely/lakcím: 1054
Budapest, Zoltán u. 18. II. 7.) KI/39651/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. december 1-től 2017. december 24-ig, jegyárusító 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
386/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ESPÉZSÉ Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 24.) KI/38398-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 24. szám alatti épület előtt 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. december 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
387/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/13515-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2020. február 28-ig, valamint 1,25 m x 1,6 m, azaz 2 m2
nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. november 30-ig és 2019. március 1től 2019. november 30-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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
388/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Péter Pál őstermelő (adószám: 75281016-140) KI/40002/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor tér 4. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2017.
december 15-től 2017. december 24-ig, fenyőfa árusítás 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Akkor feltenném a 12-es napirendi pontot, ugye az A) verzió a nem támogatja, a B) verzió pedig a
támogatja.
Sólyom Bence:
Elnézést. Azt nézzük, hogy itt az A.) verzióban nem járul hozzájárul van.
Csüllög Szilvia:
Igen, azt én most jeleztem az előbb, hogy az nem járul hozzá. Volt egy elírás.
Nagy Andrea:
A B.) meg akkor a hozzájárul, ugye?
Sólyom Bence:
Bocsánat.
Csüllög Szilvia:
Igen.
Nagy Andrea:
Jó, akkor, ha lehet, megfordítanám a kérdést és, aki hozzájárul a B.) verziót támogatja, kérem
emelje fel a kezét.
Sólyom Bence:
Melyiket bocsánat?
Nagy Andrea:
B.) verziót. Jó, akkor aki az A.) verziót támogatja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen,
egyhangú. Az A.) verzió lett elfogadva.
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389/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Sárközi Sándorné ev. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Péterfy Sándor u. 43. fsz. 2.) KI/19678-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. december 1-től 2017. december 31-ig, asztalról történő ruházat
árusítása 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 ( 0 igen, 5 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem fogadta el.
390/2017. (11.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Sárközi Sándorné ev. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Péterfy Sándor u. 43. fsz. 2.) KI/19678-4/2017/VI. számú kérelmére, részére nem járul
hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához
2017. december 1-től 2017. december 31-ig, asztalról történő ruházat árusítása céljából.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal,
elfogadta.

0 tartózkodással)

3.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
A harmadik napirendi pontunk pedig az Egyebek. Valakinek ehhez van-e esetleg kérdése,
kiegészítése. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne. Az lenne a kérdésem Irodavezető Asszony, hogy szeretnék tisztán látni a
teraszokkal kapcsolatban. A teraszoknak, vendéglátóhelyeknek a nyitva tartása 22 óra.
Csüllög Szilvia:
Rendelet szabályozza, igen.
Moldován László:
Vannak a fővároshoz tartozó közútjaink, azokra is vonatkozik ez a 22 órás zárás, vagy azokra
külön szabályozás van.
Csüllög Szilvia:
A fővárosi területen lévő közterületet nem szabályozhatja, arra sem ez nem vonatkozik, sem a
közterületek használatáról szóló rendelet.
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Moldován László:
Én is így gondoltam.
Csüllög Szilvia:
Igen, erről szerintem beszéltünk már, meg leveleztünk, de nem. Tehát arra nem.
Moldován László:
Amikor én megyek a Király utcán és éjjel háromkor teraszok nyitva vannak, arról nem a kerület
tehet, hanem…
Csüllög Szilvia:
Mondjuk pont a Király utca az önkormányzati…
Moldován László:
De akár a körúton megyek, akár a Rákóczi úton, az nem. A Király utca az hozzánk tartozik, tehát
ott be kéne zárniuk.
Csüllög Szilvia:
Ott igen.
Moldován László:
Hogy lehet az, hogy nyitva vannak?
Csüllög Szilvia:
Ha ilyet tapasztal, akkor rögtön a közterület-felügyeletnek jelzi, mert ők rendszeresen…
Veres Zoltán:
Attól függ, hogy a Képviselő Úr a Király utca melyik oldalán.
Moldován László:
Nyilván nem a VI. kerületnél, köszönöm szépen. Azzal azért tisztában vagyok, hogy melyik a VII.
kerület. Azt lehet tudni, hogy a főváros hogy szabályozza le ezt a kérdést?
Csüllög Szilvia:
Én úgy tudom, hogy a fővárosnak nincs ilyen korlátozása.
Moldován László:
Tehát gyakorlatilag addig vannak nyitva, ameddig akarnak.
Csüllög Szilvia:
Igen, én úgy tudom, hogy igen. Tehát, ha ilyet tapasztal, visszatérve csak egy mondat erejéig, ha
ilyet tapasztal, akkor akár nekem, akár a közterület-felügyeletnek, ha jelzi, mert ugyanis ők felénk
ezt jelezni szokták és akkor nyilván tudunk intézkedni. Szokták is ilyen cél ellenőrzésben
alkalmanként ellenőrizni őket.
Nagy Andrea:
Egy kiegészítésem lenne az előző napirendi ponthoz, hogy a B.) verziót akkor mindenki elutasítja,
ugye? Tehát nem tartózkodik, hanem egyértelműen. Köszönöm szépen. Ha nincs több
hozzászólás, kérdés, akkor köszönöm szépen a részvételt.

Budapest, 2017. november 20.

Nagy Andrea
tag

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök
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A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. október 27.

15 / 15

