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Nagy Andrea:
Jó reggelt kívánok, köszöntök mindenkit. Köszöntöm Benkő Tamást az új bizottsági tagunkat,
úgyhogy majd szavazni is fogunk. Ujvári-Kövér Mónika Elnök Asszony, Kismarty Anna és
Sólyom Bence igazoltan van távol. Az ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Az első, napirendi pontok elfogadása, első a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő- testülete Városüzemeltetési Bizottság
ügyrendjének módosítása, itt minősített többséggel fogunk szavazni. Kettes, Beszámoló a
képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról. Hármas A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt
szakértők havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása. Négyes, a Hatósági és Ügyfélszolgálati
Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Ötös pedig az Egyebek. Aki elfogadja a
napirendi pontokat, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.
184/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete
Városüzemeltetési Bizottság ügyrendjének módosítása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
2) Beszámoló a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
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Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
3) A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló
beszámolók elfogadása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
4) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője
5) Egyebek
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

1.sz. NAPIRENDI PONT
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete
Városüzemeltetési Bizottság ügyrendjének módosítása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 515/2015. (11.26.) számú határozatával
elfogadott ügyrendjét és a határozati javaslat mellékletét képező ügyrendet 2018. június 22-ei
hatállyal elfogadja.
Nagy Andrea:
Az első napirendi pontnál ugye Ujvári-Kövér Mónika az előterjesztő. Van-e esetleg kiegészíteni
való. Nincs, köszönöm szépen. Ugye itt a Benkő Tamás képviselő társam és Benedek Zsolt
képviselőtársunknak csúnyán fogalmazva cseréjéről fogunk dönteni. A napirend vitáját
megnyitom, hozzászólás híján lezárom. Aki elfogadja a határozati javaslatot, az kérem
kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.
185/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete
Városüzemeltetési Bizottság ügyrendjének módosítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 515/2015. (11.26.) számú határozatával
elfogadott ügyrendjét és a határozati javaslat mellékletét képező ügyrendet 2018. június 22-ei
hatállyal elfogadja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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2.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
Nagy Andrea:
Kettes, Beszámoló a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról. Van-e esetleg kiegészíteni való.
Nincs. Akkor a napirend vitáját megnyitom, hozzászólás híján lezárom. Felteszem szavazásra a
kérdést, aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen.
186/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2018.
május havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2018.
május havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. május
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havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2018. május
havi beszámolóját elfogadja.
Nagy Andrea:
A következő napirendi pont a A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása. Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni való. Nincs,
köszönöm szépen, akkor a napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Itt négy
határozati javaslatról fogunk dönteni. Aki az egyes határozati javaslatot elfogadja, ez kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú köszönöm szépen.
187/2018. (06.21.) 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.
május havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a kettes határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm.
188/2018. (06.21.) 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.
május havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a hármas határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú ez is,
köszönöm.
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189/2018. (06.21.) 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. május
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a négyes határozati javaslatot elfogadja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú.
190/2018. (06.21.) 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. május
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

4.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 Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/31382/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2018. július 1-től 2018. december
31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
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2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/31382/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2018. július 1-től 2018. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal feltétellel,
hogy az információs pult elhelyezésekor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges
1,5 m széles szabad járdafelületet.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Élményműhely Kft. (székhely/lakcím: 1134
Budapest, Csángó u. 4/B. III. 23.) KI/31786/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 1 m x 5 m, azaz 5
m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy az építmény
elhelyezése esetén nem maradna meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelület.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az EL SANTO Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/2064-14/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 46. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. július 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
5.
. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Váradi Máté Erik ev. (adószáma: 66469139-1-42)
KI/31100-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 23.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től
2018. augusztus 30-ig 1 db zártszerkezetű pult elhelyezése (limonádé árusítása) céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Green Lamp Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Lándzsa u. 4.) KI/31201/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 31. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem maradna meg a gyalogosforgalom számára
szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelület, valamint az építmény a járdán található közmű
fedelét eltakarná.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ecorange Kft. (székhely/lakcím: 1033 Budapest,
Szentendrei út 95.) KI/31962/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 2,85 m x 1,8 m, azaz 6 m2, és 2,65 m x 3 m,
azaz 8 m2, összesen 14 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2018. október 31ig, illetve 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2019.
február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
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kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gourmet Planet Kft (székhely: 1077 Budapest,
Bethlen Gábor u. 6.) KI/32031/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. július 1-től 2019. június 30-ig, megállítótábla elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szezám-Food Kft. (székhely/lakcím: 1041
Budapest, Deák Ferenc u. 89. IV. 14.) KI/31910/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. augusztus 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.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely/lakcím: 1108
Budapest, Dombtető u. 16. II. 10.) KI/31963/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2 db, 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2,
összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2018. december 31-ig,
árubemutató baba elhelyezése céljából.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 45.) KI/32379/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtt 1,3 m x 7,3 m, azaz 10 m2 és 1,6 m x 3,6 m, azaz 6
m2, összesen 16 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2019. június 30-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 Tuning-Artlife Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VikCook Kft. (székhely/lakcím: 1035 Budapest,
Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/29620-7/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 3,1 m x 5,1 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 21-től 2018. szeptember 30-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.
13
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. 2/10.) KI/31846/2018/VI. számú kérelméhez részére hozzájárul a
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Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 0,65 m x 6 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. július 1-től 2018. október 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 méretének 10 %-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Nagy Andrea:
Négyes a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései.
Kérdezem, hogy az előterjesztéshez van-e Irodavezető Asszonynak kiegészíteni valója.
Csüllög Szilvia:
Nem kívánom kiegészíteni, köszönöm.
Nagy Andrea:
Köszönöm. Akkor a napirend vitáját megnyitom, Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
A 4-es, a 9-es és a 13-asról szeretnék külön szavazást.
Nagy Andrea:
A 4-es, 9-es és a 13-asról. Akkor felteszem szavazásra az ügyrendibe, hogy a többi napirendi
pontról, az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 10-es, 11-es, 12-esről aki elfogadja, hogy egyben
szavazzunk, kérem emelje fel a kezét. Jó, köszönöm szépen.
191/2018. (06.21.) 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 az 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as, 10-es, 11-es
és 12-es határozati javaslatokról egyben, a többi határozati javaslatról külön szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan
elfogadta.

(

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Nagy Andrea:
Akkor szavazzunk először egybe ezekről a napirendi pontokról. Aki elfogadja az 1-es, 2-es, 3-as,
5-ös, 6-os, 8-as, 10-es, 11-es, 12-es határozati javaslatot, az kérem kézfeltartással jelezze.
Köszönöm szépen egyhangú.
192/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 14.) KI/31382/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2018. július 1-től 2018.
december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan
elfogadta.

(

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

193/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 14.) KI/31382/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. július 1-től 2018. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából,
azzal feltétellel, hogy az információs pult elhelyezésekor biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

194/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Élményműhely Kft. (székhely/lakcím: 1134
Budapest, Csángó u. 4/B. III. 23.) KI/31786/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 1 m x 5 m, azaz 5
m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy az építmény
elhelyezése esetén nem maradna meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelület.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság
elfogadta.

egyhangúan (

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

195/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Váradi Máté Erik ev. (adószáma: 66469139-1-42)
KI/31100-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 23.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től
2018. augusztus 30-ig 1 db zártszerkezetű pult elhelyezése (limonádé árusítása) céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

196/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Green Lamp Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Lándzsa u. 4.) KI/31201/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 31. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem maradna meg a gyalogosforgalom számára
szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelület, valamint az építmény a járdán található közmű
fedelét eltakarná.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

197/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ecorange Kft. (székhely/lakcím: 1033 Budapest,
Szentendrei út 95.) KI/31962/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 2,85 m x 1,8 m, azaz 6 m2, és 2,65 m x 3 m,
azaz 8 m2, összesen 14 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2018. október 31ig, illetve 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2019.
február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

198/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gourmet Planet Kft (székhely: 1077 Budapest,
Bethlen Gábor u. 6.) KI/32031/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. július 1-től 2019. június 30-ig, megállítótábla elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
199/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely/lakcím: 1108
Budapest, Dombtető u. 16. II. 10.) KI/31963/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2 db, 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2,
összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2018. december 31-ig,
árubemutató baba elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

200/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 45.) KI/32379/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtt 1,3 m x 7,3 m, azaz 10 m2 és 1,6 m x 3,6 m, azaz 6
m2, összesen 16 m2 nagyságú közterület használatához 2018. július 1-től 2019. június 30-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 Tuning-Artlife Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

201/2018. (06.21.) 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/29620-7/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 3,1 m x 5,1 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. június 21-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (

4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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elfogadta.
Nagy Andrea:
Akkor felteszem most külön szavazásra a 4-es előterjesztésnek a határozati javaslatát, aki
elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem fogadja el, aki tartózkodik, egy tartózkodással
elfogadásra került.
202/2018. (06.21.) 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/2064-14/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 46. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. július 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 9-es előterjesztésnek a határozati javaslatát elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki
nem, aki tartózkodik, egy tartózkodással elfogadásra került, köszönöm szépen.
203/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szezám-Food Kft. (székhely/lakcím: 1041
Budapest, Deák Ferenc u. 89. IV. 14.) KI/31910/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. augusztus 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 13-as előterjesztés határozati javaslatát elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki
tartózkodik, így teszem fel a kérdést, nem szavazat nincs, egy tartózkodással elfogadásra került.
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204/2018. (06.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. 2/10.) KI/31846/2018/VI. számú kérelméhez részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 0,65 m x 6 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. július 1-től 2018. október 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 méretének 10 %-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Nagy Andrea:
Következő az Egyebek napirendi pont, van-e esetleg kérdés. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Az lenne a kérdésem, tudom, hogy erről már beszéltünk, de elnézést elfelejtettem a választ, vagy
nem biztos, hogy jól emlékszem rá. A Király utca, meg a körút is a fővároshoz tartozik, ugye?
Csüllög Szilvia:
A Király utca a kerülethez.
Moldován László:
Jól emlékszem arra, hogy minden terasz 10 óráig lehet nyitva?
Csüllög Szilvia:
Igen.
Moldován László:
Akkor is, ha fővárosi területen van és akkor is, ha nem.
Csüllög Szilvia:
Nem. Tehát a rendelet hatálya az önkormányzati területekre terjed ki.
Moldován László:
Tehát itt a körúton bármeddig lehet nyitva, ha a főváros nem szabályozta a teraszokat. A Király
utcában viszont egyértelműen 10 óráig lehetnek nyitva a teraszok, tehát 10 óra utáni terasz az
szabályellenesen van nyitva.
Csüllög Szilvia:
Kivéve, ha van engedélye a 10 óra utáni nyitva tartásra.
Moldován László:
Hogy lehet engedélye, ha mi úgy szabályozzuk, hogy minden kerületi terasz 10 óráig lehet nyitva?
Csüllög Szilvia:
Mert a rendelet azt is szabályozza, hogy a társasház hozzájárulásával lehet tovább is.
Moldován László:
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Jó, értem. Ez lenne az egyik. A másik Mészáros Úrhoz lenne, nem kötözködni akarok, tényleg
csak így felmerült bennem, hogyha Benkő Urat a napirendi pontokban szavaztuk meg a Bizottság
tagjának, akkor a napirendi pont elfogadásánál Ő szavazhatott?
dr. Mészáros Zoltán:
Igen, de a Bizottság tagjává a Testület választotta meg, itt csak az ügyrendbe kerül be átvezetésbe,
és csak az ügyrend módosításról szavazott a Bizottság.
Moldován László:
Jó köszönöm, ennyi volt.
Nagy Andrea:
Jó, akkor nagyon szépen köszönöm és, ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor az ülést bezárom.
Köszönöm szépen.

Budapest, 2018. június 21.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. június 22.
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