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Ikt.sz.: KI/ /2018/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 2018. március 26. napján 08.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

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

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

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Várhelyi Zsuzsanna irodavezető-helyettes
Szőcsné Batuska Kati személyi asszisztens
Szabó Réka környezetvédelmi referens
Hammerman Judit pályázati referens
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. A
mellékelt jelenléti ív szerint mindenki részt vesz a mai bizottsági ülésen. Először arról fogunk
szavazni, hogy aki egyetért azzal…tessék
dr. Mészáros Zoltán:
Elnök Asszony csak szeretném jelezni, hogy Alpolgármester Úr előterjesztése mind a
meghívóban, mind az előterjesztésben, csak rosszul lett kiküldve, egy technikai hiba történt, nincs
rajta a titulusa, csak az, hogy önkormányzat. Ennyi, csak egy elírás történt. Mondom, mind a
meghívóban, mind az előterjesztés fejlécében.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Köszönjük ezt a kiegészítést, ez fontos mindenki számára. Tehát akkor a kettes napirendi pontot
Hutiray Gyula alpolgármester Úr terjesztette elő, de gondolom, hogy egyébként is az előterjesztés
szöveges anyagából ez mindenki számára kiderült, meg egyébként is az előterjesztő személyéből
is. Ennek ellenére, vagyis pontosabban ezzel a kiegészítéssel, hogy pontosítsam szavaznánk arról,
hogy aki egyetért azzal, hogy a meghívóban kiküldött módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az
kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

96/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló
beszámolók elfogadása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.) A Berxwedan Kft. VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
Előterjesztő: Hutiray Gyula Önkormányzat

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

4.) Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok tervezett
fejlesztéséről a 2018. évre vonatkozóan
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.) 2018. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati
intézmények részére
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet irodavezető

6.) 2018. évi hevederzár pályázat kiírása
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet irodavezető

7.) Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

1.sz. NAPIRENDI PONT
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók

elfogadása

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2018.
február havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
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Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2018.
február havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. február
havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2018. február
havi beszámolóját elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor kezdenénk az első napirendi ponttal, ami a szokásos szakértők havi munkájáról szóló
beszámoló. Előterjesztőként én szerepelek. Nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. Kérdezem
megnyitva a napirend vitáját, hogy van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját és egy korábbi kérésnek megfelelően a négy határozati javaslatról
külön fogunk szavazni. Aki egyetért az első határozati javaslatban leírtakkal, kérem
kézfelemeléssel jelezze azt. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadásra került.

97/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2018.
február havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

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

98/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2018.
február havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármas határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag ez is
elfogadásra került.

99/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. február
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az utolsó, négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

100/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2018. február
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
A Berxwedan Kft. VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatára

vonatkozó kérelme

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

A.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
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Akácfa u. 5.) KI/5579/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 5. szám alatti épület előtt 2 db várakozóhely (1,5 m x 10 m), és a járdaszakaszon 1 m x
10 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a
vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m távolságra helyezhető el,
illetve a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Berxwedan Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

B.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 5.) KI/5579/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 5. szám alatti épület előtt 2 db várakozóhely (1,5 m x 10 m), és a járdaszakaszon 1 m x
10 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához.

Ujvári-Kövér Mónika:
Ezután következik a kettes napirendi pont, ami tehát Alpolgármester Úrnak az előterjesztése.
Alpolgármester Úr nincs itt, de kérdezem, hogy valaki képviseli-e, kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni. Nem, akkor mindenki számára gondolom egyértelmű volt. Megnyitom a napirend vitáját,
kérdés, hozzászólás van-e? Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Az lenne a kérdésem, hogy miért nem az Ügyfélszolgálati Iroda rendes előterjesztései között van
ez a napirendi pont. Nem látom, hogy miért van itt ilyen különbség tétel, hogy Alpolgármester Úr
külön beterjeszt egy közterület-használati engedélyt.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megpróbálok válaszolni, de ha nem, akkor majd kiegészítéssel lehet élni. Tehát Alpolgármester
Úr kérte, hogy erről két szót még a napirend kiküldése előtt beszéljünk. Ezzel a napirendi ponttal
már a korábbi bizottsági ülésen találkoztunk, és szerintem ehhez vonatkozik ez a kiegészítés is,
hogyha elolvassuk, ami gyakorlatilag arról szól, hogy többségben kellett volna lennie az igennek,
tehát egyértelműbb válasznak kellett volna lenni, mert ugye egyfajta, ahogy a többi napirendi
pontnál szokott lenni, lehetett igennel, nemmel, vagy tartózkodással, de nem volt A) és B) verzió,
így a döntésünk nem volt megfelelő. Egyébként ettől függetlenül a korábbi döntésnek megfelelően
dönthetnek a képviselők, csak itt A) és B) határozati javaslat van. Ha a hozzájárulás és a nem
hozzájárulás mellett igennel, nemmel, vagy tartózkodással, akkor a döntésünk egyértelmű lesz.
Nagyjából így tudom összefoglalni, nem tudom egyértelmű volt-e de, ha nem akkor kérem, hogy
valaki egészítse ezt ki.
dr. Mészáros Zoltán:
Ezt tudtam volna én is elmondani. Én azt gondolom, hogy ez egy technikai dolog volt alapvetően.
Moldován László:
Jó, akkor megnyugodtam, így értem. El is fogadható, annak nem örültem volna, ha
Alpolgármester Úr külön cégeknek megpróbál közterület-használati engedélyt elutasítás után még
szerezni, de így teljesen rendben van. Köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, ha nincsen több kérdés, hozzászólás, akkor lezárom a napirend vitáját. Ugye itt gyakorlatilag
A) és B) alternatíváról fogunk szavazni, mint ahogy én ezt a korábbiakban mondtam, csak egy
másodperc. Az A) az a hozzájáruló volt, a B) a nem járul hozzá. Ennek megfelelően, aki az A)
határozati javaslatban leírtakat támogatja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Négy, aki nem
támogatja, három. Akkor az A) elfogadásra került és akkor a B) okafogyottá vált. Jelzem, hogy a
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korábbi döntésünkkel egyébként ellentétesen.

101/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Berxwedan Kft. VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 5.) KI/5579/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtt 2 db várakozóhely (1,5 m x 10 m), és a
járdaszakaszon 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től
2019. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m
távolságra helyezhető el, illetve a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Berxwedan Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely: 1105 Budapest,
Mongol u. 5. 1/2) KI/21185/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához
2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m
széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/21456/2018/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
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közterület használatához 2018. május 1-től 2018. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Hungary Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/6597-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. április 1-től 2018. 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.
Továbbá a Trade Force Hungary Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/23068/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. április 30-ig és 2018. szeptember 1-től 2018. október 31-
ig, valamint 2 db 3 m x 5 m, azaz 15 m2, összesen 30 m2 nagyságú közterület használatához 2018.
május 1-től 2018. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az S-C VILL Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula Attila ev. (adószám: 66030537-1-42)
KI/6537/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rumbach
Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1,7 m x 1,15 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, 0,8 m x
1,2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához fagylaltpul elhelyezése céljából, továbbá 0,8
m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához üdítőitalos hűtőpult elhelyezése céljából,
2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, illetve a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BARSIDE Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 10.) KI/2076-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 és 4 m x 5 m, azaz 20
m2, összesen 23 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KIS HUSOM Kft. (székhely/lakcím: 1075
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Budapest, Madách Imre út 10.) KI/2070-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3,2 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 1 m x 6 m,
azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a KIS HUSOM Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 59/B.) KI/21127/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtt 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
Magda-Merlo Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő
– részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Máté ev. (adószáma: 68599809-1-41)
KI/21687/2018/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 Dohány utca 2-8. szám alatti épület előtti
területet – 2018. május 1-től 2018. október 1-ig, fagylalt guruló kocsiról történő mozgóárusítása
céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a kocsi járdán történő megállása során
mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/23081/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 0,51 m x 0,85 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2018. április 6-tól 2019. április 10-ig, bankautomata
elhelyezése céljából.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Praba EU Kft. (székhely/lakcím: 1094 Budapest,
Tűzoltó u. 4. III. 3.) KI/23054/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, István u. 20. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6,6 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. június 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

12.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/23060/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 42-48. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához, információs pult elhelyezése céljából.

12.B.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/23060/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 42-48. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2018. április 1-től 2018. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vizes8as Pub Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 19.) KI/22080/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy az ott kialakítani kívánt terasz kérelemben megjelölt szélessége nem éri el a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelő minimum 1 métert.

14.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Kiss János altb. utca 46. III. 3.) KI/6211-2/2018/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtt 2 m x 14 m, azaz 28 m2

nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

14.B.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Kiss János altb. utca 46. III. 3.) KI/6211-2/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul
hozzá a Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtt 2 m x 14 m, azaz 28 m2 nagyságú
közterület használatához.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Boom Bike Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Istenhegyi út 4. B. ép.) KI/23541/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a kérelmezett ingatlanrészt is magába foglaló közterületre korábban, más
részére már érvényes közterület-használati hozzájárulás megadására került sor.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u.
46/A. fsz. 8.) KI/5749-2/2018/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 71/2018. (02.28.)
számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat időtartama tekintetében 2018.
június 1-től 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra, a közterület-használat mérete tekintetében 2
m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságra módosítja.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/23979/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
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Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/23844/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtt 2,2 m x 3,75 m, azaz 9 m2 és 2,2 m x 1
m, azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 15-től 2018.
szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Teaház Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 18.) KI/13051-3/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, vendéglátó teraszra
vonatkozóan már korábban megállapított közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.

20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/2064-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtt 1 m x 9 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az
El Santo Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 21.) KI/6596-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtt 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az Il
Pastrone Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tulku Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 5.) KI/2073-3/2018/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 2018.
április 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VERITAS GASTRO Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 58-62.) KI/23667/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 58-62. szám alatti épület előtt 1 m x 8,5 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
VERITAS GASTRO Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a hármas napirendi pont Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-
használattal kapcsolatos előterjesztése. Kérdezem az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován Képviselő Úr,
parancsoljon.
Moldován László:
Az lenne a kérésem, diktálnám, hogy melyikekről kérnék külön szavazást.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, írom.
Moldován László:
2-es, 3-as, 7-es, 8-as, 14-es, 19-es, 20-as, 23-as.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ennyi?
Moldován László:
Igen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, egyébként, csak kiegészítésként mondanám, hogy a 12-es esetében ott egyébként is A) és B)
alternatíva van, tehát ott egyébként is külön kellene szavaznunk, és a 14-es esetében is. Csak azt
nézem, hogy darabszámra van-e különbség, ha egyesével leszavazzuk a dolgokat. Jó, én most az
egyszer azt javaslom, hogyha ügyrendiként elfogadható, hogy menjünk akkor egyesével, mert,
hogy itt már kb. több mint a felét kivettük a határozati javaslatoknak és akkor utána meg csak
kavar lesz belőle. Ha ez elfogadható mindenkinek, akkor kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

102/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az összes határoztai javaslatról külön szavaz.

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Ettől függetlenül kérdés, hozzászólás van-e? Ha a Bizottság tagjai részéről nincs, nekem azért
annyi kérdésem lenne, hogy főleg ott, ahol A) és B) alternatíva van, ugye a Hatósági Iroda mindig
azt teszi, tehát ahol egyedül egy javaslata van, amit ő javasol. Igazából azért nem értettem pont,
hogy mondjuk a 12-esnél miért a nem járul hozzá, a 14-esnél meg miért pont a hozzájárul az A),
mert általában az A) határozati javaslatot szokta, vagy ez egy technikai dolog volt. Meg egyébként
is a 12-es határozati javaslatnál ugye ez a főtaxis, ott az A) a nem járul hozzá és, hogy számomra
az előterjesztésből nem derült ki egyértelműen, hogy miért is.
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Csüllög Szilvia:
A Főtaxi a Klauzál téri csarnok bejáratához kéri és alapvetően azt gondolom, hogy ez egy
technikai dolog, hogy melyik az A) és melyik a B).
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, de abban megegyezhetünk, hogy általában hozzájárul szokott lenni.
Csüllög Szilvia:
Igen, az valóban így van. Tulajdonképpen azért, mert ott a csarnok bejáratánál helyezné el. Az
volt ott a technikai észrevétel, hogy esetleg a forgalmat, a közlekedést a csarnokba való bejutást ez
nem feltétlenül segíti elő..
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor, ha jól értem ha a szabályozást nézzük, ez nem ütközik semmivel.
Csüllög Szilvia:
Nem, nem, tehát ez nem arról szól, hogy mi azt nem engedélyezhetjük, ez egy információs pult,
de mégis a bejutást a piacra érkezőknek, azt mondanám, hogy ez egy ilyen megfontolás.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ennek örülök és köszönöm, mert nekem ez így egyértelműen nem derült ki, ennek ellenére mi
már többször szavaztunk a Carl Lutz park esetében, a 14-esről beszélek, nem tudom, nyilván
fontosnak tartjuk, hogy a járdán ne menjenek el, nem tudom, hogy azt miért nem tartjuk
fontosnak, hogy egy közparkba amúgy is olyan kevés zöldfelületnek sem feltétlen nevezném,
hogy akkor ezt miért nem tartjuk fontosnak, hogy nem hozzájárulót tennénk A) határozati
javaslatba, hanem nyilván ez az egyéni véleményem, ki fogom fejteni a szavazásnál ezt.
Csüllög Szilvia:
A sorrend az egy technikai dolog volt, az egy A) B). Az érdekes, hogy azért volt A) meg B),
merthogy nem olyan egyértelmű, mint mondjuk egy terasz engedélynél, tehát itt van a csarnok, a
bejáratnál helyezkedik el, nyilván azért szerettük volna azt külön jelezni, hogy esetleg azt meg
lehet fontolni. A Carl Lutz parknál szintén azért volt A) és B), mert ott kérték ismételten
Ujvári-Kövér Mónika:
És ott A) a hozzájáruló, tehát csak a gondolatmenetet fejezzük be…
Csüllög Szilvia:
Ez az A) B) nekem valószínűleg nem tűnt föl, de ez egy technikai dolog a sorrend, itt inkább az
volt a lényeg, hogy A) és B) határozati javaslat is szerepeljen mind a két esetben.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönjük szépen. Akkor nekem sincs további kérdésem, akkor lezárom a napirend vitáját és
most sok szavazás, összesen 23 lesz és akkor egyesével haladunk. Aki az 1-es határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került,
köszönöm szépen.

103/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely: 1105 Budapest,
Mongol u. 5. 1/2) KI/21185/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem ért
egyet, aki a tartózkodik, egy tartózkodás mellett került elfogadásra. Köszönöm szépen.

104/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 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/21456/2018/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 2018. május 1-től 2018. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadásra került. Köszönöm szépen.

105/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Hungary Kft. (székhely/lakcím:
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/6597-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. április 1-től 2018. 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. Továbbá
a Trade Force Hungary Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 4-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került. Köszönöm szépen.
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106/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/23068/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. április 30-ig és 2018. szeptember 1-től 2018. október 31-
ig, valamint 2 db 3 m x 5 m, azaz 15 m2, összesen 30 m2 nagyságú közterület használatához 2018.
május 1-től 2018. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az S-C VILL Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az 5-ös határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén
egyhangúan elfogadásra került.

107/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula Attila ev. (adószám: 66030537-1-42)
KI/6537/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rumbach
Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1,7 m x 1,15 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, 0,8 m x
1,2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához fagylaltpul elhelyezése céljából, továbbá 0,8
m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához üdítőitalos hűtőpult elhelyezése céljából,
2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, illetve a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 6-os határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt.
Egyhangúlag elfogadásra került.

108/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BARSIDE Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/2076-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 1,5 m x 2 m, azaz 3 m2 és 4 m x
5 m, azaz 20 m2, összesen 23 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018.
szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Most a 7-esről szavazunk. Aki ezzel egyetért kézfelemeléssel jelezze, egyhangú. Nem bocsánat,
erről egyébként is külön kért Moldován Képviselő Úr. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett
került elfogadásra.

109/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KIS HUSOM Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/2070-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3,2 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 1 m x 6 m,
azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a KIS HUSOM Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő, ami szintén külön volt kiírva a 8-as határozati javaslat. Aki egyetért ezzel, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett került elfogadásra. Köszönöm
szépen.

110/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 59/B.) KI/21127/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtt 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
Magda-Merlo Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 9-es határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Ez egyhangúlag került
elfogadásra.

111/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Máté ev. (adószáma: 68599809-1-41)
KI/21687/2018/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 Dohány utca 2-8. szám alatti épület előtti
területet – 2018. május 1-től 2018. október 1-ig, fagylalt guruló kocsiról történő mozgóárusítása
céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a 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 egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 10-es határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúlag.

112/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/23081/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 0,51 m x 0,85 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2018. április 6-tól 2019. április 10-ig, bankautomata
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 11-es határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

113/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Praba EU Kft. (székhely/lakcím: 1094 Budapest,
Tűzoltó u. 4. III. 3.) KI/23054/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, István u. 20. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6,6 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. június 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor most csak itt egy pillanatra azért állok meg, mert a 12-esnél A) és B) alternatíva van. Ez a
Főtaxis. Aki az A) határozati javaslattal, tehát a nem járul hozzá-val egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. A B) az okafogyottá vált.

114/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 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/23060/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 42-48. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához, információs pult elhelyezése céljából.

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő 13-as határozati javaslat, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került.

115/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vizes8as Pub Kft. (székhely/lakcím: 1077
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Budapest, Wesselényi u. 19.) KI/22080/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy az ott kialakítani kívánt terasz kérelemben megjelölt szélessége nem éri el a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő minimum 1 métert.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a 14-es a következő, amiről szavazni fogunk. Itt is A) és B) alternatíváról beszélünk. Aki
az A), tehát a hozzájárulással ért egyet, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem támogatja ezt,
akkor az egyhangúlag elfogadásra került és a B) okafogyottá vált.

116/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím:
1126 Budapest, Kiss János altb. utca 46. III. 3.) KI/6211-2/2018/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtt 2 m x 14 m, azaz 28 m2

nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (0 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem
fogadta el.

Ujvári-Kövér Mónika:
Vagy, hogy mondjam az A)-t, a hozzájárulást elutasítottuk, tehát ugye nem adtuk meg az
engedélyt, de ettől függetlenül a B) az okafogyottá vált, tehát ez a lényeg.
dr. Mészáros Zoltán:
Ha van B) verzió, akkor meg kell szavaztatni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ja, mert nemmel szavaztunk. Jó, tehát, hogy ne kelljen még egyszer szavazni róla. Akkor az A)-t
mindenki elutasította nemmel, és hogy akkor ezt gyakorlatilag megerősítsük logikailag ugye a B)
esetében az igen következne, de nyilván mindenki el tudja magától dönteni. Aki a B) határozati
javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú igen, és akkor egyértelmű a 14-es
előterjesztés.

117/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím:
1126 Budapest, Kiss János altb. utca 46. III. 3.) KI/6211-2/2018/VI. számú kérelmére, részére
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nem járul hozzá a Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtt 2 m x 14 m, azaz 28
m2 nagyságú közterület használatához.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Tehát, ha jól értem, ha A) és B) verzió van, ha elfogadjuk csak akkor válik okafogyottá.
dr. Mészáros Zoltán:
Ha A) B) van, akkor fel kell tenni a másikat is, mert akkor…
Ujvári-Kövér Mónika:
A 12-esnél nem kellett volna megtennünk?
Szerencse Csaba:
Nem, mert ott megszavazták, hozzájárult.
Ujvári-Kövér Mónika:
De azt mondják, hogy az A) és B)-nél mind a kettőt szavazzuk meg. Eddig ezzel nem volt gond.
dr. Mészáros Zoltán:
Akkor úgy mondom, hogy ameddig nem kap valamelyik egy igenes többséget.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ja, hogy igenes többség. Jó, lassan összeszedjük így három év után, hogy hogy jó. Jó, 15-ös
határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm.

118/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Boom Bike Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Istenhegyi út 4. B. ép.) KI/23541/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a kérelmezett ingatlanrészt is magába foglaló közterületre korábban, más
részére már érvényes közterület-használati hozzájárulás megadására került sor.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 16-os határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

119/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u.
46/A. fsz. 8.) KI/5749-2/2018/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 71/2018. (02.28.)
számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat időtartama tekintetében 2018.
június 1-től 2018. augusztus 31-ig terjedő időszakra, a közterület-használat mérete tekintetében 2
m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 17-es határozati javaslattal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

120/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/23979/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 18-as határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag szintén
elfogadásra került.

121/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/23844/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtt 2,2 m x 3,75 m, azaz 9 m2 és 2,2 m x
1 m, azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 15-től 2018.
szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
A 19-es határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy tartózkodás mellett
került elfogadásra. Köszönöm szépen.

122/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Teaház Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 18.) KI/13051-3/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, vendéglátó teraszra
vonatkozóan már korábban megállapított közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő
– részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 20-as határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Tartózkodás, egy
tartózkodás mellett került elfogadásra.

123/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/2064-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtt 1 m x 9 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az El
Santo Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 21-es határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került. Köszönöm.

124/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077



22 / 29

Budapest, Wesselényi u. 21.) KI/6596-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtt 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az Il Pastrone Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 22-es határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

125/2018. (03.26.) 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/2073-3/2018/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 2018.
április 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy 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 (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Végül pedig a 23-as. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik? Egy
tartózkodás mellett került elfogadásra. Köszönöm szépen. Na akkor sikerült ezt leszavaznunk.

126/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VERITAS GASTRO Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 58-62.) KI/23667/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 58-62. szám alatti épület előtt 1 m x 8,5 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
VERITAS GASTRO 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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok tervezett fejlesztéséről a

2018. évre vonatkozóan

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő előterjesztés a 4-es napirendi pont. Ez egy tájékoztató, tehát szavazást nem fog
igényelni, a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok tervezett fejlesztéséről a
2018. évre vonatkozóan. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e szóbeli kiegészítés.
dr. Várhelyi Zsuzsanna
Köszönjük, nem kívánjuk kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük, megnyitjuk a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nagy Andrea Képviselő
Asszony, most megadom neki, mert Ő ritkábban szokott felszólalni.
Nagy Andrea:
Nekem csak egy technikai kérdésem lenne. A tavaly kitelepített muskátli állványokkal
kapcsolatosan, hogy idén mikor kerülnek ki, illetve, hogy a tavalyi kitelepítésnél elég sok
elszáradt muskátli volt végig az István utcán, a Garay utcán, a Bajza utcában. Én körbe jártam,
mert van egy kertész ismerősöm, aki azt mondta, hogy ez egy későn kitelepített virág lehet és
ezért nem bírta esetleg a nyári hőséget. Nem tudom, hogy ez esetleg az önkormányzat, illetve ti
ebben utána néztek-e, vagy esetleg idén elkerülhető-e ez, mert elég csúnya látvány volt szerintem
az utolsó két hónapban. Köszönöm.
Szabó Réka:
Még közbeszerzési eljárást kell lefolytatnunk a növények beszerzésére. Lehet, hogy szakmai
szempontból kicsit kitolódik majd, de nyilván igyekszünk majd minél előbb megvalósítani. Azért
a növények nagy része életképes volt. Volt egy-két elszáradt növény, de java részét pótoltuk, de
100%-os eredési garanciát nem tudunk sajnos biztosítani. Ha van ilyen észrevétel, akkor pótoljuk
a növényeket.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Bocsánat csak Moldován Képviselő Úr hamarabb jelentkezett. Moldován Képviselő Úr?
Moldován László:
Nekem két kérdésem lenne. Részben ehhez kapcsolódva, nem lehet mással beültetni, csak futó
muskátlival? Arról kérnék egy szakmai állásfoglalást, hogy ezeken a helyeken, mert látom, hogy
képviselő társaimnál ez nagyon divatos ez az oszlopos virágtartó és rajta futó muskátli, de én ezt
nem nagyon tartom úgy igazán relevánsan olyan megoldásnak, ami segít belső-Erzsébetváros
zöldfelület növelésén. Erről szeretnék egy szakmai állásfoglalást, hogy ezeken a helyeken, ahol ki
vannak kövezve tényleg nem lehetne a betonba fákat telepíteni? Nincsen más megoldás? Igazából
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erre szeretnék választ kapni. Tudom ilyenkor az van, hogy a közművek rossz helyen vannak, meg
stb., de szeretném ezt konkrétan látni ezeknél a helyeknél, hogy nincs más megoldás, mint az
oszlopos virágtartók? Köszönöm, előre is.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ez akkor csak egy fajta kiegészítés, kérés volt?
Moldován László:
Kérés, igen.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Erre előzetesen csak úgy reagálnék, hogy amikor út felújítás van, akkor minden esetben úgy írjuk
ki a közbeszerzést, hogy megvizsgáljuk, tehát nem előre meghatározzuk, hogy fát telepít, mert sok
esetben fordult elő, hogy azért kellett közbeszerzési szerződést módosítani. Mikor felbontásra
kerül az utca szakasz, akkor látszik az, hogy a hivatalos közműtérképnek sem feltétlenül felel meg
az ottani közműhálózat, tehát teljesen össze-visszán vannak lerakva a közművek. Amikor
útfelújítással van összekapcsolva a növényesítés, akkor mindig konkrétan meg van vizsgálva az,
hogy telepíthető-e , amikor nem úthálózattal van összekapcsolva, akkor nagyon sok esetben
képviselői kérésre történik(érthetetlen szövegrész)
Moldován László:
Mindegy azért én kérem, hogy ezt nézzék meg legyenek szívesek, illetve azt is kérem, ha ilyen
képviselői igény van, de ha a képviselő tudná, hogy oda fát is lehet telepíteni, vagy planténerbe.
Mindegy, ha más megoldás is lenne, lehet, hogy azt választanám.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
A planténerhez képest kevesebb helyet foglal egy oszlopos virágtartó.
Moldován László:
Azt értem, csak kevesebb ideig él, szerintem kevesebb a zöldfelület. Jó mindegy.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor szerintem a kérdésre a válasz, a javaslat, minden elhangzott. Akkor Veres Képviselő Urat
hallgatnánk.
Veres Zoltán:
Az Andreára reagálnék, illetve a Moldován Úrhoz kapcsolódnék nem ideológiailag, csak
témaszerűen, mert mélységes kertészeti ismeretekről nem tudok tanúbizonyosságot tenni.
Hozzájuk kapcsolódva nekem is feltűnt az ősszel, illetve az év eleji időszakban, mivel a
növénytartó oszlopoknak több része is van. Meglehet azt vizsgálni, hogy teszünk bele olyan
növényeket, amik akár örökzöldek, borostyánok, vagy abban az időszakban is akár kint lehetnek,
amikor a muskátli nem tud kint lenni, épp azért, hogy a célzott hatást el tudjuk vele érni és kicsit
tudjuk vele szépíteni a környezetünket. Olyan növény legyen kint, ami lehet abban az időszakban
is, amikor nem tudjuk annyira locsolni, vagy éppen nem tud virágozni.
Szabó Réka:
Az a baj alapvetően, hogy a téli időszakban ezek a cserepek könnyen átfagynak, azért szoktunk
egy nyári növényt ültetni bele elsődlegesen.
Veres Zoltán:
Tudjuk-e tenni olyan cserépbe, vagy növénytartó edénybe, ami a téli időszakot bírja. Lehet
műanyag, beton, fém, gondolom különböző anyagok…
Szabó Réka:
A mérete a lényeg, tehát olyan kicsi a földtömeg, hogy az átfagy egyszerűen, tehát nem elég nagy
méretűek a cserepek. A díszértéke a muskátlinak a legnagyobb, nem véletlenül azt alkalmazzák
széles körben. Gazdagon virágzik, az a legmutatósabb.
Ujvári-Kövér Mónika:
Oké. Nagy Andrea Képviselő Asszony még szeretne egy szót szólni.
Nagy Andrea:
Egy kiegészítés, hogy én azt gondolom, hogy a muskátli szerintem egy elég jól tűrő, napfénytűrő
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növény, az is bizonyítja, hogy a Bethlen tér és a Hernád utca közötti muskátlik, amik ki lettek
ültetve a legkorábban szinte, azok egészen novemberig virágoztak. Olyan gyönyörűek voltak,
hogy a lakosság a csodájára járt és én azt gondolom, hogy az a muskátli, még ha egy pár hónapra
is az évben, de eléggé feldobja a kerület szürke falait és a lakosság én azt gondolom, hogy nagyon
is díjazza, úgyhogy köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. A muskátli témát lezárva én még szeretnék hozzá, nagyon fontosnak tartottam
minden hozzászólást, egyébként én szeretem a muskátlit, ha ez valakinek fontos, hogy ez azért
szerintem megszínesíti a kerületet mindenféleképpen függetlenül attól, hogy értelemszerűen egy
negyven fokos hőségben szerintem bármit tennénk oda nehéz lenne átvészelni ezt az időszakot. De
az én kérdésem a 15-ös tömbre vonatkozna. Örvendetes volt olvasnom, hogy az idei évben meg
fognak valósulni ezek kivitelezési munkák a közpark funkcióját tekintve, de tavaly is ugyanezt
olvastam, hallottam, láttam. Az egyik kérdésem az lenne, hogy ez miért nem tavaly történt meg,
merthogy egyébként tavaly kezdődtek ezek a munkálatok. Mi volt az oka és, hogy lehet-e azzal
számolni, merthogy egyébként egy átmeneti helyzet van. Persze bizonyos szempontból a körötte
lévő házakban lakók örülnek neki, hogy jelen pillanatban ez még nincsen közparkká nyilvánítva,
ugyanakkor a végleges munkák nem lettek befejezve és ezt így ők sem tudják feltétlenül élvezni.
Kérdezném, hogy mi történt, hogy ez nem tavaly történt meg. Én egyébként magával az illetékes
irodával folyamatos levelezésben vagyok ezzel kapcsolatosan, de megmondom őszintén, hogy
nagyon megnyugtató választ nem kaptam.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Most pénteken volt az ajánlatok benyújtása a közbeszerzési eljárásban. A tavalyi évben a tervezési
szakasz zajlott le. Itt volt több koncepcionális kérdés, amit át kellett gondolni, illetve ami egy
kicsit késleltette a tervezést, szobor áthelyezések, illetve szobor kihelyezések engedélyt kellett
beszerezni többek között a janikovszky falfestményhez is. Tehát emiatt húzódott el egy kicsit a
tervezési szakasz és az már látható volt, hogy nem fogjuk tudni kiírni úgy a közbeszerzést, hogy a
tavalyi évben megindítsuk magát az építkezést, tehát annak nem sok értelme lett volna előre
leszerződni. Nehezebben adnak úgy árajánlatot, illetve esetleg fölé árazzák, mert nem tudják az
aktuális árakat úgy kalkulálni, ahogy az megfelelő. Viszont most pénteken benyújtásra kerültek az
árajánlatok, de most erről nem tudok bővebbet mondani, mert folyamatban van a közbeszerzési
eljárás.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen csak itt, nagyon fontosak a szobrok, de az egyik legfontosabb a zöldfelületnek a megtartása
és a növelése és tavaly is az volt a probléma, hogy egy idő után kicsúszunk az időből. Tényleg
sajnos, vagy nem sajnos egyáltalán nem értek hozzá, hogy milyen növényeket mikor lehet, de
gondolom, hogy van ennek egy korlátos határideje, hogy mit mikor lehet kihelyezni. Tavaly is az
volt a probléma, de ez az év akkor most tartható lesz.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Ez abszolút tartható lesz, már beérkeztek az árajánlatok.
Ujvári-Kövér Mónika:
És a munkálatokat mikor tervezik megkezdeni, ami ezzel kapcsolatos?
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Amint a közbeszerzési eljárás lezárult, tehát most nem úgy kötjük meg a szerződést, úgy szoktuk
mindig későbbre megkötni a szerződést, hogy a munkaterület átadásától számított x nap a
befejezési határidő, most a munkaterület átadása az rögtön meg fog történni azután, hogy
megkötjük a szerződést. Tehát nyilván szerződéskötési moratórium van a döntést követően,
hogyha nem kezdeményez senki hatóság előtt eljárást, tehát nem húzódik el az, hogy valójában a
moratórium lezárását követően meg tudjuk kötni a szerződést, akkor erre záros határidőn belül sor
kerül.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Jó, köszönöm. Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem olyan kérdésem lenne, hogy a Százház utcai kutyafuttató mikor lesz már normális
állapotban, mert erre elég régóta ígéret van, hogy olyan, tehát hogy megcsinálja az önkormányzat
olyanra, mint a többi kutyafuttatót, de én ott nem látok semmilyen változást. Puszta föld, sár jelen
pillanatban.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Most tavasszal.
Moldován László:
Jó, köszönöm szépen.

Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Mivel itt a napirendi pontnál egy tájékoztatásról van szó, ez szavazást nem
igényel.

5.sz. NAPIRENDI PONT
2018. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2018. évi növényesítési pályázati felhívást és
mellékletei lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat javasol a
pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati felhívást
követően gondoskodjék a pályázati kiírás közzétételéről.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont következik, amely az 5-ös számot viseli a 2018. évi növényesítési
pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények számára. Köszöntjük Irodavezető
Asszonyt kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Rozsnoki Erzsébet:
Nem köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen én is, amennyiben nincs, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás
van-e? Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem csak egy gyors kérdésem van. Általában részt veszek a pályázatok bontásában. Az a
tapasztalat, hogy elég sok pályázat nem tud megfelelni minden feltételnek. Nem azért, mert olyan
hihetetlen feltételeket támasztunk, hanem azért mert nem tudom a közös képviselő nem képes
ezeket teljesíteni. Egy kicsit most azért vagyok megijedve, miközben egyetértek azzal, hogy
elektronikusan is nyújtsák be a pályázatot, hogyha mondjuk azt is elvárjuk, hogy elektronikusan,
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szkennelve nyújtsák be a pályázatot én attól félek, hogy megint csak több pályázat nem lesz
alkalmas arra, hogy elbíráljuk.
Rozsnoki Erzsébet:
Az eddigi évek tapasztalataiból szűrték le tulajdonképpen. Ez egyfajta egyszerűsítés is és úgy
adják be, hogy egyszerűbb legyen szkennelve.
Moldován László:
Reméljük, hogy nem lesz ez egy újabb akadály, vagy számukra teljesíthetetlen feltétel.
Rozsnoki Erzsébet:
Bízzunk benne.
Moldován László:
Jó köszönöm, majd meglátjuk akkor.

Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, én azt gondolom, hogy a képviselők fele úgyis fog ezzel kapcsolatos visszajelzés érkezni, ha
ez nagyobb terhet róna rájuk. Egyéb kérdés, hozzászólás hiányában lezárom a napirend vitáját és
szavazásra bocsátom. Egy határozati javaslatról van szó, aminek két része van. Aki egyetért az
abban leírtakkal és közben jelezném, hogy Benedek Képviselő Úr elment, tehát eggyel kevesebb
szavazat lesz összességében. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

127/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények
részére

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2018. évi növényesítési pályázati felhívást és
mellékletei lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat javasol a
pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati felhívást
követően gondoskodjék a pályázati kiírás közzétételéről.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

6.sz. NAPIRENDI PONT
2018. évi hevederzár pályázat kiírása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, kerületben lévő
lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület
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fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár
felszerelésére vonatkozó pályázat lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.

3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő 6-os napirendi pont a 2018. évi hevederzár pályázat kiírása. Kérdezem, hogy van-e
szóbeli kiegészítés.
Rozsnoki Erzsébet:
Nem köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Napirend vitáját megnyitom, kérdés, hozzászólás hiányában lezárom a napirendi pontot. Ugyanez
a felállás, egy határozati javaslat csak három alrésze van. Aki egyetért az ebben leírtakkal kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

128/2018. (03.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi hevederzár pályázat kiírása

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, kerületben lévő
lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület
fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár
felszerelésére vonatkozó pályázat lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.

3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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7.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont Egyebekben van-e valakinek hozzáfűzni valója, kérdése, hozzászólása.
Amennyiben nincs köszönöm mindenkinek a megjelenést és további szép napot kívánok.

Budapest, 2018. március 26.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. március 27.


