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Ikt.sz.: KI/42111/2017/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. december 11. napján 15.30 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag
Kismarty Anna bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba koordinátor
dr. Máté Katalin irodavezető
Csüllög Szilvia irodavezető
Fitosné Z. Zsuzsanna irodavezető
Dobrovitzky Anna irodavezető-helyettes

Vendégek:
dr. Karpács Eszter irodavezető-helyettes
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Hegyi Krisztián belső ellenőr
dr. Hodászi Áron jogi referens
Kocsis Ferenc Zoltán Humánszolgáltató Iroda
Szőcsné Batuska Katalin személyi asszisztens
Devosa Gábor képviselő
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Üdvözlök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. Két fő előzetesen
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai bizottsági ülésen, igazoltan vannak távol. A jelenléti ív
szerint megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Az ülés megkezdéséig módosító javaslat
nem érkezett, ezért a kiküldött meghívóban szereplő módon fogunk tárgyalni, amennyiben azt
elfogadjuk. Aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplő módon és sorrendben tárgyaljuk a
napirendi pontokat, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm
szépen.
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391/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

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

2.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

3.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

4.) 2017. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott pályázatok
jogorvoslati kérelmeinek megállapítása
Előterjesztő: Dr. Dankó Edina Vagyongazdálkodási iroda – irodavezető

5.) Egyebek

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/20264-7/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2018. január 1-től 2018. június
30-ig, szórólaposztás (1 fő), valamint a Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület
előtt 1,1 x 0,6, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. január 1-től 2018. június 30-ig,
információs pult elhelyezése céljából, azzal feltétellel, hogy a mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1221 Budapest, Szabina u. 15/B.) KI/20262-4/2017/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Huszár u. 1. és Dohány u. 51-53. szám alatti épületek előtti
közterület használatához 2018. január 1-től 2018. június 30-ig, szórólaposztás (helyszínenként 1-1
fő) céljából.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/13140-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához– ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér területét –, ott 2 db, 0,7 m
x 1,1 m, azaz 1 m2, mindösszesen 2 m2 nagyságban kézi guruló kocsiról történő pékáru
mozgóárusítása céljából 2018. január 1-től 2018. február 17-ig, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a járdán történő megállás során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/917-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtt 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, valamint a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtt 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó teraszok elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó teraszok úgy
helyezhetők el, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a teraszok területén, vagy azokkal határosan legalább méretük 10%-át
elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, illetve a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 36.
szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok járdaszakasz felé eső része
mellé közvetlenül kell elhelyezni úgy, hogy az az ott található akadálymentesített járdafelületet
nem takarhatja. Továbbá a Seres és Társa Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/168-8/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2

nagyságú közterület használatához 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 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 Pub Kocsma 2012 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1066 Budapest, Jókai u. 1.) KI/166-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 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 BBQ Körúti
Vendéglátó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ISLANDER FACTORY Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Síp u. 24. fsz.) KI/41622/2017/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dob u. 17. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 1 db
parkolóhely területén vendéglátó terasz elhelyezéséhez.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Nyílt ülés első napirendi pontja a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-
használattal kapcsolatos előterjesztései. Köszöntöm Irodavezető Asszonyt. Kérdezem, hogy kíván-
e szóbeli kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem. Köszönjük szépen, akkor megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e?
Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
A 4-es, 5-ös, 6-os határozati javaslatokat szeretném külön szavaztatni, merthogy elmondtam, hogy
az 1,2 méteres szélességű teraszok szerintem teljesen alkalmatlanok, hogy ellássák a funkciójukat.
Lenne még egy kérdésem. Benne van a határozati javaslatban egy csomó feltétel, hogy ennek mi
az oka. Itt most a határozatban van benne, hogy a gyalogos forgalom számára 1,5 méter széles
szabad járdafelületet biztosítani kell. Ezt nem értem, hogy eddig soha nem volt benne a határozati
javaslatban, miért van most benne.
Csüllög Szilvia:
De.
Moldován László:
Mindig a feltételek között szerepelt és alapértelmezett volt, hogy ennek meg kell felelni. Most
meg bekerült konkrétan a határozatba. Engem nem zavar, csak… érted miért kérdezem.
Csüllög Szilvia:
Én válaszolok Képviselő Úrnak, ezt beleírtuk idáig is a határozatba. Másfél méter széles
járdafelület az is mindig benne volt, illetve mióta a rendelet kötelezővé teszi a növényesítést, azóta
a növényesítésre való felhívás is. Így magában a határozati javaslatban, nem az előterjesztésben
szerepel, hanem a határozati javaslatban. Ugye így kerül bele aztán a szövegszerű határozatba is.
Moldován László:
Én úgy emlékszem, hogy az előterjesztésben szerepelt, de mindegy.
Csüllög Szilvia:
Nem, nem. Itt a határozat szövegében voltak ezek a kikötések.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor ha, most ezt én azt gondolom, hogy olvastam korábban, de a Moldován Képviselő Úr
nem látta, akkor gondolom, hogy a jövőben még inkább odafigyelünk arra, hogy minden egyes
pont benne legyen az előterjesztésben. Most a legfontosabb javaslata a Képviselő Úrnak ezen
kívül az volt, hogy a 4-es, 5-ös, 6-osról külön szavazzunk, ha jól értettem. Egyéb? Amennyiben
nincs, lezárom a napirend vitáját. Az én javaslatom az lenne, mert azt gondolom, hogy még van
értelme plusz egy szavazást tenni, hogyha jól értem az 1-es, 2-es, 3-as és 7-esről viszont
szavazhatunk egyben, és a 4-es, 5-ös, 6-ost külön szavaztatnám. Ügyrendiként ezt javaslom. Aki
elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen,

392/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 4-es, 5-ös, 6-os határozati javaslatról külön, az 1-
es, 2-es, 3-as, 7-es határozati javaslatokról egyben szavaz.
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Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor ennek megfelelően szavazunk. Elsőként az 1-es, 2-es, 3-as és 7-es határozati javaslathoz
tartozó leírtakkal kapcsolatban aki egyetért az itt leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került.

393/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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/20264-7/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2018. január 1-től
2018. június 30-ig, szórólaposztás (1 fő), valamint a Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám
alatti épület előtt 1,1 x 0,6, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. január 1-től 2018.
június 30-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal feltétellel, hogy a 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

394/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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/20262-4/2017/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Huszár u. 1. és Dohány u. 51-53. szám alatti épületek
előtti közterület használatához 2018. január 1-től 2018. június 30-ig, szórólaposztás
(helyszínenként 1-1 fő) céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

395/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/13140-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához– ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér területét –, ott 2 db, 0,7 m
x 1,1 m, azaz 1 m2, mindösszesen 2 m2 nagyságban kézi guruló kocsiról történő pékáru
mozgóárusítása céljából 2018. január 1-től 2018. február 17-ig, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a járdán történő megállás 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( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

396/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ISLANDER FACTORY Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Síp u. 24. fsz.) KI/41622/2017/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dob u. 17. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 1 db
parkolóhely területén vendéglátó terasz elhelyezéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor külön szavazunk a négyesről. Aki négyesben leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki tartózkodik, aki a nemmel szavaz. Egy nem mellett elfogadásra került, köszönöm
szépen.

397/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/917-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtt 1,1 m x 12,2 m, azaz 14 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, valamint a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtt 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó teraszok elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó teraszok úgy
helyezhetők el, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a teraszok területén, vagy azokkal határosan legalább méretük 10%-át
elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, illetve a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 36.
szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok járdaszakasz felé eső része
mellé közvetlenül kell elhelyezni úgy, hogy az az ott található akadálymentesített járdafelületet
nem takarhatja. Továbbá a Seres és Társa Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Az ötösről szavazunk most, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem
mellett szintén elfogadásra került.

398/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/168-8/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2

nagyságú közterület használatához 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 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 Pub Kocsma 2012 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Ehhez a napirendi ponthoz az utolsó a hatos. Aki a hatos határozati javaslatban leírtakkal egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett ez is elfogadásra került, köszönöm
szépen.

399/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1066 Budapest, Jókai u. 1.) KI/166-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. január 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 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 BBQ Körúti Vendéglátó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
2.sz. NAPIRENDI PONT

Testületi előterjesztések megtárgyalása

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a testületi előterjesztések megtárgyalása mégpedig hat napirendi pontról
fogunk ezen belül tárgyalni. Elsőként az egyes napirendi ponttal kezdenénk. Kérdezem, hogy
kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, akkor szavazzunk róla. Aki tárgyalásra és
elfogadásra javasolja a testületi ülés egyes számú napirendi pontját, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egy, kettő, három. Aki tartózkodik? Kettő tartózkodás mellett elfogadásra került.

400/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2017. (...)

önkormányzati rendelete a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a négyes napirendi pont. Megnyitom itt a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e?
Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem van. Nem tudom, hogy ki tud rá válaszolni. Én azt nem értem, hogy miért vontuk egybe.
Tehát eddig úgy volt, hogy külön volt a túl szolgálat, illetve abban az időszakban, amikor a
turisták jönnek, abban az időszakban plusz rendőrségi szolgálat, most meg egybe vontuk egy
összegbe, miközben a leírásban mindig külön említi. Nem tudom, hogy ezt kitől kell, ez teljesen
technikai kérdés igazán, csak nem látom az értelmét, hogy ez most miért van egy tételként a
határozati javaslatban. Mikor mondom, a leírásban és minden más, az előterjesztés többi részében
külön vannak megemlítve ezek.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem tudom, hogy Polgármester Úr nevében ki tud erre a kérdésre válaszolni.
Csüllög Szilvia:
Én megpróbálhatok Képviselő Úr válaszolni. Itt a túlszolgálat finanszírozásánál az előző évi
szerződés alapján kérte a rendőrség, hogy a következő évben is, ha lehetőség van rá, akkor nyilván
biztosítják és ez a 34 millió forint volt előirányozva előző évben is. Ők ezt kérték most is és ez így
oszlik meg, hogy négy negyedév a 6,5 millió támogatás, és a turisztikai szezonban pedig a 8
millió plusz. Ez pontosan a 2017. évben is így fogadta el…
Moldován László:
Ja értem, értem. Tehát akkor a turisztikai szezonban van ez a plusz 8 millió, egyébként pedig a 6,
6, 6 millió negyedévenként.
Csüllög Szilvia:
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Igen, negyedévente a 6,5 millió forint.

Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Amennyiben nincs további kérdés, akkor szavazásra bocsátom, hogy aki a
testületi ülés 4-es számú napirendi pontját tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett került ez elfogadásra, vagyis
tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.

401/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

4.
Rendőrségi túlszolgálat finanszírozása 2018. év január hónap 1. napjától 2018. év december

hónap 31. napjáig

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a testületi ülés 7-es napirendi pontja ugye a ’18-ak év belső ellenőrzési terv
jóváhagyása. Kérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor szintén erről
is szavazunk. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja a testületi ülés 7-es napirendi pontját, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

402/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

7.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési

tervének jóváhagyása

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a testületi ülés 9-es napirendi pontja. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
szintén erről is szavazunk. Kézfelemeléssel jelezze, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja. Egy,
kettő. Aki tartózkodik, három tartózkodás mellett tárgyalásra és elfogadásra nem javasoljuk.
Köszönöm.
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403/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

9.
257/2017. (VI.16.) számú Képviselő-testületi határozat végrehajtásával kapcsolatos döntéshozatal

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 2 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással) nem fogadta el.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő, 15-ös napirendi pont. A Belső-Erzsébetváros problémáival foglalkozó Ideiglenes
Bizottság munkatervének jóváhagyása. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor szintén
szavazásra bocsátanám, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

404/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

15.
A Belső-Erzsébetváros problémáival foglalkozó Ideiglenes Bizottság munkatervének jóváhagyása

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő és egyben utolsó itt a testületi ülés 17-es napirendi pontja, ugye ami tájékoztatás az
Erzsébet-tervvel kapcsolatban zöldfelület bővítéséről, utca fásításról. Kérdés, hozzászólás
hiányában ezt is szavazásra bocsátom. Aki ezt a napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra
javasolja kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett került elfogadásra, azaz
tárgyalásra és elfogadásra is javasoljuk. Köszönöm szépen.

405/2017. (12.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

17.
Tájékoztatás az Erzsébet Tervvel kapcsolatos zöldfelület bővítésről, utcafásításáról

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
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Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Nyílt ülés keretében Egyebek napirendi pontban, harmadik napirendi pont. Kérdezem, hogy van-e
valakinek valamilyen hozzászólása. Nincs. Akkor zárt ülést rendelek el.

Budapest, 2017. december 11.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. december 18.


