Ikt.sz.: KI/31418/2018/XV.

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

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Jelen vannak:

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. május 29. napján 08.00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről
Nagy Andrea
Veres Zoltán
Moldován László
Sólyom Bence
Kismarty Anna

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba
Csüllög Szilvia
dr. Mészáros Zoltán
Rozsnoki Erzsébet
Fitosné Z. Zsuzsanna
Vendégek:
Győrvári Attila
dr. Domokos Diána
Szabó Réka
Greifenstein János
Hegyi Krisztián
Hammerman Judit
Horváth Árpád
Tóth Csaba
Ollé Olga
Jegyzőkönyvvezető:

bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
koordinátor
irodavezető
irodavezető
mb. irodavezető
irodavezető
irodavezető-helyettes
irodavezető-helyettes
környezetvédelmi referens
közútkezelő és beruházási referens
belső ellenőr
EU jogi és pályázati referens
vagyongazdálkodási referens
szakértő
szakértő
dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Köszöntök mindenkit, elsőként a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi
munkájáról kell szavazni. A második a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Hármas a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról
tájékoztató, ugye itt határozatot nem hozunk. Négyes a 2017. évre vonatkozó tájékoztató a VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról. Ötös a 2018. évi
kapufigyelő pályázat kiírása, amihez jött egy módosító indítvány. Hatos a 2018. évi szénmonoxid
berendezések igénylésére vonatkozó pályázati kiírás. Hetedik a testületi előterjesztések
megtárgyalása, ez az 1-es, 2-es, 3-as, 7-es, 8-as, 11-es, 12-es, 13-as, 16-os, 17-es. Bocsánat 17-es
nem. Zárt ülés keretén belül pedig a 38-as napirendi pont. Aki elfogadja a napirendi pontokat, az
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kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.
154/2018. (05.29.) 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 Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.)

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

4.)

2017. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.)

2018. évi kapufigyelő pályázat kiírása
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

6.)

2018. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

7.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása

8.)

Egyebek

Zárt ülés keretében:
9.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása

10.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 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:
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1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2018.
április havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2018.
április havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. április
havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2018. április
havi beszámolóját elfogadja.

Nagy Andrea:
Első ugye a szakértői beszámolók elfogadása. Itt négy darab határozati javaslatot hozunk, különkülön szavazunk a beszámolókról. Napirend vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában lezárom.
Akkor fölteszem szavazásra a határozati javaslatokat. Aki az 1-es határozati javaslatot elfogadja,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú köszönöm szépen.
155/2018. (05.29.) 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.
április havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 2-est elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm.
156/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2018.
április havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 3-ast. Köszönöm.
157/2018. (05.29.) 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. április
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 4-es határozati javaslatot elfogadja. Köszönöm szépen egyhangú.
158/2018. (05.29.) 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. április
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/2053-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtt 2 db, 1 m x 4,86 m, összesen 10 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. június 1-től 2018. október 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.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Red Caffe Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Király u. 59.) KI/2061-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 50. szám alatti épület előtt 0,65 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához, 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 5.) KI/28762/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 1-től 2018. október 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.
4.
.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az A&G Service Team Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/28171-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 3 m x 4,3 m, azaz 13 m2
nagyságú közterület használatához, 2018. június 1-től 2018. november 30-ig, 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.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a The Bake Shop Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 11.) KI/29893/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál utca 11. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 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 közterület-használat a
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szomszédos ingatlanon tervezett építési munkák megkezdésével megszűnik, a The Bake Shop Kft.
az erre vonatkozó felhívás esetén a közterület eredeti állapotát azonnali hatállyal köteles
helyreállítani, és azt a tulajdonos önkormányzat részére átadni.
6.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSALÁDBARÁT VÁROS Szociális Szövetkezet
(székhely/lakcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 52.) KI/28648/2018/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Csányi u. 7. szám alatti épület előtt 2 db 0,65 m x 1,6 m, azaz
1 m2, összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához, 2018. június 1-től 2018. október 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.
6.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSALÁDBARÁT VÁROS Szociális Szövetkezet
(székhely/lakcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 52.) KI/28648/2018/VI. számú kérelmére, részére
a Budapest VII. kerület, Csányi u. 7. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel a Budapest VII. kerület, Csányi u. 5. szám alatti, Erzsébetvárosi Zsidó Történeti
Tárnak helyet adó épület közelségére.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TÖLCSIBE Kft. (székhely/lakcím: 2013 Pomáz,
Huszár u. 23/A. 1. lph. fsz. 4.) KI/29009/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,4 m x 3 m, összesen 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. június 1-től 2018. november 30-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.
8.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hantos Istvánné ev. (adószáma: 68500500-2-42)
KI/28763/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Síp u. 5. szám alatti épület
előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a közvetlenül a parkolósáv
folytatásában található területen kialakítandó vendéglátó terasz elhelyezése a gépkocsik mozgása
és beparkolása során veszélyeztetné a vendéglátó terasz és az ott tartózkodó vendégek biztonságát,
illetve az építmény közvetlenül a lakóépület kapuja előtt kerülnek elhelyezésre.
8.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hantos Istvánné ev. (adószáma: 68500500-2-42)
KI/28763/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Síp u. 5. szám
alatti épület előtt 2 m x 2,75 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához 2018. június 1-től
2018. szeptember 25-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. Tekintettel arra, hogy a
kérelmezett úttest közlekedésre szolgáló részét érintő, de nem kijelölt várakozóhely céljára
szolgáló közterület használat díjszabása a 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.
pontja alapján egyértelműen be nem sorolható, ezért a Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy
a kérelmezett használat díjszabását a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.)
önkormányzati rendelet 1.1. melléklet 25. sora alapján 21 590 Ft/m2/hónap összegben határozza
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meg.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VikCook Kft. (székhely/lakcím: 1035 Budapest,
Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/29620/2018/VI. számú, Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelmét visszautasítja, tekintettel arra, hogy
kérelmező nem teljesítette az eljárás illetékének megfizetését.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Idrart Drums Bt. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, István u. 18.) KI/30113/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, István u. 18. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Babylon Fresh Food Kft. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Sopron út 64.) KI/28170-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtt összesen 19 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 1-től 2018. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 2 db, 3 m x 3 m, azaz 9 m2, összesen 18 m2
nagyságú közterület használatához 2018. június 1-től 2018. november 30-ig, reklámfelirattal
ellátott napernyő 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 Babylon
Fresh Food Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
12.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Maccabi VAC Hungary által megrendezendő
„FUN RUN” elnevezésű jótékonysági közösségi futóverseny Budapest VII. kerület, Király utca –
Rumbach Sebestyén utca – Dob utca – Kis Diófa utca útvonalon történő megtartását, illetve az
ehhez szükséges közterület-használati engedély kiadását támogatja.
12.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Maccabi VAC Hungary által megrendezendő
„FUN RUN” elnevezésű jótékonysági közösségi futóverseny Budapest VII. kerület, Király utca –
Rumbach Sebestyén utca – Dob utca – Kis Diófa utca útvonalon történő megtartását, illetve az
ehhez szükséges közterület-használati engedély kiadását nem támogatja.

Nagy Andrea:
Következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Itt 13 napirendről döntünk, 3 napirendben van A és B verzió. Ez a 7-es, 9-es és a
13-as. Megnyitom a napirend vitáját. Megkérdezem a Hatósági Iroda vezetőjét, hogy szeretné-e
kiegészíteni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Nagy Andrea:
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Köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Szeretnék külön szavazást néhányról. Az 1-esről, a 2-esről, a 6-osról, 7-esről és a 10-esről.
Nagy Andrea:
1-es, 2-es, 6-os, 7-es és 10-es.
Moldován László:
Az érveimet elmondtam korábban.
Nagy Andrea:
Jó rendben. Akkor eleve hozzá jön még a 7-es, 9-es és a 13-as. Ugye amiről két határozati javaslat
van, arról külön döntünk. Akkor elvileg marad a 3-as, 4-es, 5-ös, 8-as határozati javaslat. Aki
egyetért azzal, hogy ebben a 4 határozati javaslatban egyszerre szavazzunk, az kérem emelje fel a
kezét. Köszönöm szépen, akkor úgy teszem fel a szavazást, hogy először leszavazunk a 3-as, 4-es,
5-ös, 8-as napirendre. Aki ezt elfogadja ezt a határozati javaslatot kérem emelje fel a kezét.
Köszönjük szépen egyhangú.
Akkor külön teszem fel szavazásra az 1-es határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem emelje fel a
kezét. Aki tartózkodik, köszönöm szépen egy tartózkodással elfogadásra került.
Aki a 2-es határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét, aki tartózkodik, köszönöm
szépen, egy tartózkodással elfogadásra került.
Aki a 6-os határozati javaslatot elfogadja, az kérem emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, köszönöm
szépen egy tartózkodás.
Aki a 7-es határozati javaslat A verzióját elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Aki nem, aki
tartózkodik. Egy tartózkodással elfogadásra került az A verzió, ugye a B okafogyottá vált.
Akkor a 9-es határozati javaslatnál aki az A verziót támogatja, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm szépen ez egyhangú. Az A verzió lett elfogadva.
A 10-es határozati javaslatot aki elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, köszönöm
szépen egy tartózkodással elfogadásra került.
Aki a 11-es határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen egyhangú.
Aki a 12-es határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét, köszönöm szépen egyhangú.
Aki a 13-as A vagy B verziót elfogadja, A-t bocsánat. Aki az A verziót támogatja, kérem emelje
fel a kezét, egyhangú. És akkor nem maradt ki egy sem.

3.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról

Nagy Andrea:
Akkor a következő napirendi pont a tájékoztatás a VII. kerület területén végzett tavaszi
nagytakarításról. Kérdezem az Irodát, hogy szeretné-e kiegészíteni valamivel.
dr. Domokos Diána:
Köszönöm szépen, nem.
Nagy Andrea:
Köszönjük, akkor a napirend vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában lezárom. Köszönöm
szépen.
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4.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
kezelésében lévő közutak állapotáról

Nagy Andrea:
A 4-es napirendi pont következik a 2017-es évre vonatkozó tájékoztató a VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő utcák állapotáról. Kérdezem, hogy kívánja-e
kiegészíteni valamivel a napirend vitáját.
dr. Domokos Diána:
Nem köszönöm.
Nagy Andrea:
A napirend vitáját megnyitom, ha nem kíván senki hozzászólni, akkor lezárom.

5.sz. NAPIRENDI PONT
2018. évi kapufigyelő pályázat kiírása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2018. évi kapufigyelő rendszer kialakítására
vonatkozó pályázati felhívást és mellékletét a jelen határozat mellékletét képező lényeges
tartalommal.
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.

Nagy Andrea:
Ötös napirendi pont a pályázat kiírása, ugye ehhez jött egy módosító. A kapufigyelő pályázat
kiírásával kapcsolatban jött egy módosító indítvány, ami egy technikai módosítás. Az 1-es
határozati javaslatban el lett írva a dátum, 2018-as év helyett 2017-es év lett kiküldve a bizottsági
anyagban. Kérdezem, hogy a napirendet szeretnék-e kiegészíteni valamivel.
Rozsnoki Erzsébet:
Nem köszönjük.
Nagy Andrea:
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A napirend vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában lezárom. Akkor felteszem szavazásra az 1es határozati javaslatot a módosítóval együtt. Mindenki elfogadja? Köszönöm szépen egyhangú. A
2-es határozati javaslatot aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú köszönöm
szépen.
159/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi kapufigyelő pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2018. évi kapufigyelő rendszer kialakítására
vonatkozó pályázati felhívást és mellékletét a jelen határozat mellékletét képező lényeges
tartalommal.
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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

6.sz. NAPIRENDI PONT
2018. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2018. évi szénmonoxid érzékelő készülék
igénylésére vonatkozó pályázati felhívás és mellékletének 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.

Nagy Andrea:
Hatodik napirendi pont a 2018. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó
pályázat kiírása. Kérdezem az Irodát, hogy szeretné-e kiegészíteni valamivel.
Rozsnoki Erzsébet:
Köszönöm nem.
Nagy Andrea:
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Nekem annyi lenne a kérdésem, hogy ebből a tavalyi pályázatoknál több kerületi lakó jelezte
felém, hogy idén tavasszal kapták meg az érzékelőt, akik tavaly augusztusban megnyerték ezt a
pályázatot, hogy ez miért csúszott el ennyire?
Hammerman Judit:
Sokkal többen jelentkeztek, mint a korábbi évekhez képest. Általában olyan 10 fő jelentkezett,
most kb. 70 volt, a hiánypótlásnak korrekciói is voltak, akkor jogorvoslattal élhettek tavalyhoz
képest, azt meg kellett várni és mire lezajlott a folyamat, engedélyezés meg ilyesmik házon belül,
az eltartott egy ideig.
Nagy Andrea:
Több, mint fél évet kellett várni.
Hammerman Judit:
Igen, kicsit túlcsúsztunk.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Jó, akkor a határozati javaslat a következő két részből áll, egyes és kettes
pontból és erről egyben szavazunk és ugyanúgy lesz a kapufigyelő pályázatnál is ez volt a
szavazati felállás. Akkor felteszem a határozati javaslatot szavazásra, aki elfogadja kérem emelje a
kezét. Köszönöm szépen egyhangú.
160/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2018. évi szénmonoxid érzékelő készülék
igénylésére vonatkozó pályázati felhívás és mellékletének 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

7.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása
Nagy Andrea:
A testületi anyagok következnek. Jó, akkor az egyes napirendi pont a Budapesti Rendőrfőkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi szakmai beszámolója. Kérdezem, hogy
van-e esetleg kiegészíteni valója, hozzászólása valakinek. A napirend vitáját megnyitom,
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hozzászólás hiányában lezárom. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja kérem emelje fel a kezét.
Aki tartózkodik, köszönöm szépen elfogadásra került egy tartózkodással.

161/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
1.
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság 2017. évi szakmai beszámolója
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Kettes napirendi pont az Egyes rendeletek módosítása. Kérdezem, hogy van-e esetleg hozzászólás,
kiegészíteni valója valakinek, az Irodának. Akkor, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, emelje
fel a kezét. Akit tartózkodik, köszönöm szépen. Egy tartózkodással elfogadásra került.
162/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
2.
Egyes rendeletek módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2017. évi zárszámadása.
Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni való, hozzászólás. Köszönöm szépen. A napirend
vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában lezárom. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja,
emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, ez egyhangú.
163/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
3.
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2017. évi zárszámadása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
A hetes napirendi pont a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati
rendelet módosításáról. Kérdezem, hogy van-e esetleg ehhez kiegészíteni való, hozzászólás.
Köszönöm szépen, akkor a napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás hiányában lezárom. Aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja emelje fel a kezét, köszönöm szépen egyhangú.
164/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
7.
A Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
A nyolcas napirendi pont a Budapest VII. kerület, Madách Imre tér kulturális, nonprofit
rendezvény megtartása céljával történő használata. Kérdezem, hogy van-e kiegészítése valakinek.
Nincs, köszönöm szépen. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm
szépen
egyhangú.
165/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
8.
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér kulturális, nonprofit rendezvény megtartása céljával
történő használata
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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Nagy Andrea:
Tizenegyes napirendi pont a Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos beszámoló, és javaslat a
2018. évi felhasználásra. Van-e esetleg ehhez kiegészíteni való? Nincs, köszönöm szépen. Aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, köszönöm
szépen egy tartózkodással elfogadásra került.
166/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
11.
Környezetvédelmi Alappal kapcsolatos beszámoló, és javaslat a 2018. évi felhasználásra
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
A 12-es napirendi pont a Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2017. évi teljesítéséről. Van-e
esetleg kiegészíteni való. Köszönöm szépen. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem
emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, egy tartózkodással elfogadásra került.
167/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
12.
Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2017. évi teljesítéséről
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
A 13-as napirendi pont az Éves Ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről.
Van-e esetleg ehhez kiegészíteni való. Nincs, köszönöm szépen. Aki tárgyalásra és elfogadásra
javasolja a 12-es napirendi pontot az kérem emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, köszönöm szépen.
Egy tartózkodással elfogadásra került.
168/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
13.
Éves Ellenőrzési jelentés a 2017. évi belső ellenőrzési tevékenységről
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Tizenhatos a MOL Bubi – Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerhez tartozó
kerékpártárolók közterület-használati engedélyezésének ügye. Van-e esetleg ehhez kiegészítés. Ha
nincs, akkor köszönöm szépen. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem emelje fel a
kezét. Köszönöm szépen egyhangú.
169/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
16.
A MOL Bubi – Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerhez tartozó
kerékpártárolók közterület-használati engedélyezésének ügye
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan
elfogadta.

(

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Tizenhetes napirendi pont, bocsánat ezt nem. Akkor a rendes ülés minden napirendi pontjában
döntöttünk. Most már csak a zárt ülésünk van hátra. Ja az Egyebek.
8.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
Az Egyebekhez akinek van kérdése, hozzászólása, megjegyzése.
Csüllög Szilvia:
Jelezni szeretném, hogy a közterület-használattal kapcsolatos előterjesztésnél 12 határozati
javaslat volt, a Bizottság 13-ról szavazott, 12 került kipostázásra.
Nagy Andrea:
Tudtam, hogy a 12-es kimaradt. Akkor én mondtam rosszul.
Szerencse Csaba:
A 13-as keretében döntöttünk a 12-esnek az A részéről gyakorlatilag és akkor volt ott egy plusz
szavazás.
Csüllög Szilvia:
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Tehát a 12-esnél ott van A, B. Az valószínűleg a 13-as lett.
Nagy Andrea:
Nekem a 13-asnál van A, B.
Csüllög Szilvia:
Honnan nyomtattad ki?
Nagy Andrea:
Amit megkaptam anyagot.
Szerencse Csaba:
Volt valami, ami a végén lehúzásra került?
Csüllög Szilvia:
Egy kikerült belőle. A hatos. Ez már nem lett kipostázva szerintem. Jól van kipostázva, ami
nálatok van az jó, valószínű ez nem a kipostázott, ami neked ki van nyomtatva.
Nagy Andrea:
Amit megkaptam emailben.
Szerencse Csaba:
Én utána elutaztam és nem mondta senki, hogy változás történt.
Csüllög Szilvia:
Nem ez lett kipostázva aztán. Jó, ami ki van postázva, csak a szavazás… szavazzunk még egyszer.
Szerintem szavazzunk még egyszer.
Nagy Andrea:
Akkor elfogadja mindenki, hogy szavazzunk még egyszer erről a…
dr. Mészáros Zoltán:
A 12-esről szavazzunk.
Nagy Andrea:
A 12-esről szavazzunk és akkor a 13-as okafogyottá vált, de akkor viszont borul a többi. Ha a 6-os
kikerült, akkor az összesnek a száma változik.
dr. Mészáros Zoltán:
A 12-est szavazza újra a Bizottság.
Nagy Andrea:
A 6-os került ki, és akkor csúszott az egész.
Csüllög Szilvia:
Kipostázva jó anyag lett, csak amit emailen kaptatok, az egy munkaanyag volt, mert azt a
kipostázás előtt küldte meg a Csaba.
Nagy Andrea:
Én abból szavaztattam a munkaanyagból.
Szerencse Csaba:
Nekem is az van meg.
Nagy Andrea:
Szerintem, ha a 6-os kikerült, akkor csúszott az egész.
dr. Mészáros Zoltán:
Képviselő Úr a kipostázott anyag alapján kérte, hogy melyiket, de mondjuk Elnök Asszony meg a
sajátja alapján tette fel. Akkor menjünk végig az egészen.
Nagy Andrea:
Igazából a 12-es maradt ki.
dr. Mészáros Zoltán:
Szerintem szavazzunk újra végig az egészen.
Csüllög Szilvia:
Csaba, amit te emailben küldtél az a kipostázás előtt volt, ugye?
Szerencse Csaba:
De én mondtam, hogy mindig szóljatok, ha valami változás van.
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dr. Mészáros Zoltán:
Szavazzunk újra végig az egészen.
Csüllög Szilvia:
Szavazzunk végig újra, mert Moldován Képviselő Úr is az email alapján kérte.
Szerencse Csaba:
Egyesével szavazzuk az a biztos.
Nagy Andrea:
Akkor egyesével szavazzuk végig az egészet, jó? Az a legtisztább.
Csüllög Szilvia:
Nem tudom kinek miből van, de a kipostázott az a jó anyag.
Kismarty Anna:
Jó, csak mi sem tudjuk, hogy éppen mit kapunk.
dr. Mészáros Zoltán:
Ami kimegy postán az informatikától az a jó anyag. Az a hivatalos anyag. Az alapján menjünk
szerintem.
Sólyom Bence:
A Képviselő Asszony is azt kapta.
Csüllög Szilvia:
Nem, nem. Ő a Csabától kapta.
Szerencse Csaba:
Én küldtem még, de az csütörtökön történt. De akkor ugye már le kellett volna adni.
Nagy Andrea:
Azt csak én kaptam meg.
Csüllög Szilvia:
Azt csak te kaptad meg? Ja akkor jó, akkor Képviselő Úrnál a kipostázott anyag van.
Nagy Andrea:
Szerintem egyesével menjünk végig az egészen, hogy ne legyen belőle probléma a későbbiek
során.
Szerencse Csaba:
Kell ilyenkor egy ügyrendit?
dr. Mészáros Zoltán:
Szerintem ügyrendibe szavazza meg a Bizottság, hogy újra szavazza az összeset, és akkor
menjünk végig rajta.
Nagy Andrea:
Akkor felteszem szavazásra a kérdést, hogy elfogadják, hogy újra szavazzunk a 2-es napirendi
pontról egyesével. Köszönöm szépen egyhangú.
170/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2-es napirendi ponthoz tartozó határozati
javaslatokat újra szavazás tárgyává teszi.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan
elfogadta.

(

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
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Akkor az 1-es határozati javaslatot aki elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik.
Köszönöm szépen, egy tartózkodással elfogadásra került.
171/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/2053-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtt 2 db, 1 m x 4,86 m, összesen 10 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. június 1-től 2018. október 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 2-es számú határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik.
Egy tartózkodással elfogadásra került.
172/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Red Caffe Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Király u. 59.) KI/2061-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 50. szám alatti épület előtt 0,65 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához, 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 3-as számú határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen
ez egyhangú.
173/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
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Madách Imre út 5.) KI/28762/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 1-től 2018. október 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság
elfogadta.

egyhangúan (

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki a 4-es számú előterjesztést elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú.
174/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az A&G Service Team Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/28171-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 3 m x 4,3 m, azaz 13 m2
nagyságú közterület használatához, 2018. június 1-től 2018. november 30-ig, 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki az 5-ös számú előterjesztést elfogadja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen ez
egyhangú.
175/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a The Bake Shop Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 11.) KI/29893/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál utca 11. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 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 közterület-használat a
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szomszédos ingatlanon tervezett építési munkák megkezdésével megszűnik, a The Bake Shop Kft.
az erre vonatkozó felhívás esetén a közterület eredeti állapotát azonnali hatállyal köteles
helyreállítani, és azt a tulajdonos önkormányzat részére átadni.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki a 6-os számú előterjesztést, illetve határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki tartózkodik. Egy tartózkodással az A verzió elfogadásra került.
176/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSALÁDBARÁT VÁROS Szociális Szövetkezet
(székhely/lakcím: 1071 Budapest, Damjanich u. 52.) KI/28648/2018/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Csányi u. 7. szám alatti épület előtt 2 db 0,65 m x 1,6 m, azaz
1 m2, összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához, 2018. június 1-től 2018. október 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 7-es számú előterjesztésnek a határozati javaslatát elfogadja, az kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki tartózkodik. Köszönöm szépen. Egy tartózkodással elfogadásra került.
177/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TÖLCSIBE Kft. (székhely/lakcím: 2013 Pomáz,
Huszár u. 23/A. 1. lph. fsz. 4.) KI/29009/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,4 m x 3 m, összesen 5 m2
nagyságú közterület használatához 2018. június 1-től 2018. november 30-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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 8-as számú előterjesztés A javaslatát elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm
szépen ez egyhangú.
178/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hantos Istvánné ev. (adószáma: 68500500-2-42)
KI/28763/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Síp u. 5. szám alatti épület
előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a közvetlenül a parkolósáv
folytatásában található területen kialakítandó vendéglátó terasz elhelyezése a gépkocsik mozgása
és beparkolása során veszélyeztetné a vendéglátó terasz és az ott tartózkodó vendégek biztonságát,
illetve az építmény közvetlenül a lakóépület kapuja előtt kerülnek elhelyezésre.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki a 9-es számú határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen,
egyhangú.
179/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VikCook Kft. (székhely/lakcím: 1035 Budapest,
Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/29620/2018/VI. számú, Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelmét visszautasítja, tekintettel arra, hogy
kérelmező nem teljesítette az eljárás illetékének megfizetését.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki a 10-es számú előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm szépen ez is egyhangú.
180/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Idrart Drums Bt. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, István u. 18.) KI/30113/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, István u. 18. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki a 11-es számú előterjesztést, illetve a határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással
jelezze. Köszönöm szépen ez is egyhangú.
181/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Babylon Fresh Food Kft. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Sopron út 64.) KI/28170-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtt összesen 19 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 1-től 2018. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 2 db, 3 m x 3 m, azaz 9 m2, összesen 18 m2
nagyságú közterület használatához 2018. június 1-től 2018. november 30-ig, reklámfelirattal
ellátott napernyő 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 Babylon
Fresh Food 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 egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Aki a 12-es számú előterjesztés A határozati javaslatát támogatja, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm szépen, akkor ez is egyhangú.
182/2018. (05.29.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Maccabi VAC Hungary által megrendezendő
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„FUN RUN” elnevezésű jótékonysági közösségi futóverseny Budapest VII. kerület, Király utca –
Rumbach Sebestyén utca – Dob utca – Kis Diófa utca útvonalon történő megtartását, illetve az
ehhez szükséges közterület-használati engedély kiadását támogatja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
És akkor zárt ülésünk következik.
Budapest, 2018. május 29.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. június 5.
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