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Ikt.sz.: KI/39123/2018/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. szeptember 6. napján 08.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Nagy Andrea bizottsági tag
Benkő Tamás bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba koordinátor
Csüllög Szilvia irodavezető

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Ollé Olga szakértő
Tóth Csaba szakértő
Hammerman Judit EU jogi és pályázati referens
Szőcsné Batuska Kati asszisztens
Scheiber-Rónaszéki Réka testületi ügyintéző
Dobrovitzky Anna irodavezető-helyettes
Juhászné Farkas Matild köztisztasági referens

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Jó reggelt kívánok. Köszöntök mindenkit a nyár után az első ülésünkön. Megállapítom, hogy
határozatképesek vagyunk. Ujvári-Kövér Mónika Elnök Asszony és Kismarty Anna Képviselő
Asszony igazoltan van távol.
Szerencse Csaba:
Sólyom Bence is.
Nagy Andrea:
Jajj bocsánat, Sólyom Bence is igazoltan van távol, tehát határozatképesek vagyunk és elkezdjük
az ülést. A napirendi pontjaink, ugye az első a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt
szakértők havi munkájáról szóló beszámolók elfogadása. Kettes, a Hatósági és Ügyfélszolgálati
Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Hármas, Tájékoztató VII. kerület
területén végzett nyári nagytakarításról. Négyes, 2018. évi növényesítési pályázat eredményének
megállapítása. Ötös, testületi előterjesztések. Hatos pedig az Egyebek. Aki elfogadja a napirendi
pontokat, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.
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221/2018. (09.06.) 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 nyári nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

4.) 2018. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

5.) Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

6.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 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.
július havi beszámolóját elfogadja.

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

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

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

Nagy Andrea:
Akkor az egyes napirendi pontot tárgyaljuk. Azt kérdezem, hogy az előterjesztőnek van-e
hozzászólása, nincs, köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás híján
lezárom. Négy darab határozati javaslatunk van, egyesével teszem fel a szavazást. Aki az 1-es
határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze.

222/2018. (09.06.) 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.
július 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 kettest elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen. Egyhangú.

223/2018. (09.06.) 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.
július 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 emelje fel a kezét. Egyhangú, köszönöm.

224/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
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Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. július
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 négyest elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Egyhangú, köszönöm szépen.

225/2018. (09.06.) 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. július
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ATM Point Kft. (székhely/lakcím: 1085 Budapest,
Üllői út 32.) KI/35835/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2018. október 1-től 2018. december 31-ig, bankautomata elhelyezése céljából.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/1545-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 5,55 m x 3,65 m, azaz 21 m2,
1,65 m x 2,4 m, azaz 4 m2, és 5,86 m x 4,6 m, azaz 27 m2, mindösszesen 52 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. január 1-től 2019. december 31-ig, körülhatárolt és dobogón kialakított
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Berlin Felett
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

3.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/21524-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 1,2 m x
5,4 m, azaz 7 m2 és 4 m x 1,13 m, azaz 5 m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához
2018. október 1-től 2018. október 31-ig, körülhatárolt és dobogón kialakított vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 m
széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

4. A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/21524-3/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 db 1
m x 1 m, azaz 3 m2 nagyságú megállító tábla elhelyezéséhez.

4.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/21524-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 db 1
m x 1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. október 1-től 2019. február 28-ig,
megállító tábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 3 m szélességű szabad járdafelületet.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/33282-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz 6 m2

nagyságú közterület, valamint a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti
épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. október 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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Élményműhely Kft. (székhely/lakcím: 1134
Budapest, Csángó u. 4/B. III. 23.) KI/31786-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtt 0,6 m x 2,95 m, azaz 2 m2 és 0,6 m
x 2 m, azaz 2 m2, összesen 4 m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 6-tól 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely: 1149 Budapest,
Egressy út 23-25.) KI/37373-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 db 0,5 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. szeptember 6-tól 2019. július 31-ig, guruló kirakat elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy az az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 m távolságban
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helyezhető el.

8.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DELA Kávézó Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/B. fszt. U-4.) KI/34149/2018/VI. számú kérelmére, részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterületen
elhelyezett vendéglátó terasz 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartásához.

8.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DELA Kávézó Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/B. fszt. U-4.) KI/34149/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterületen elhelyezett
vendéglátó terasz 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartásához.

Nagy Andrea:
Akkor a 2-es napirendi pontunk a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda előterjesztései. Kérdezem az
előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni.
Csüllög Szilvia:
Nem kívánom kiegészíteni. Köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
A napirend vitáját megnyitom. Kérdezem, hogy van-e. Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
A 3-as, 4-es, 6-os előterjesztésről szeretnék külön szavazást. A 4-es előterjesztésnél meg kérdezem
az irodát, hogy miért az elutasítást javasolja itt a 3 db megállító reklámtáblánál.
Csüllög Szilvia:
Egy pillanat. Ja igen, ez a megállító reklámtábla. Nem mondanám javaslatnak. A sorrend ugye
erről már beszéltünk, hogy nem kívánjuk a Bizottság döntéseit semmilyen módon befolyásolni.
Két határozati javaslat született azért, mert a Gozsdu udvarnak egy speciális helyzete van. Nyilván
ott ugye volt előzetesen a Bizottságnak a szabadon maradjon a járda felülete is egy elképzelése,
hogy ez a 3 méter ott eleve egy kicsit másképp alakulnak a teraszok és eleve speciális helyzete van
a többi utcához képest mondjuk a Gozsdu udvarnak. Elég zsúfolt, tehát elég nagy a látogatottsága,
ott azért a vendégek elég nagy számban jelennek meg, tehát ezért gondoltuk azt, hogy itt azért
legyen két határozati javaslat, hogy ezt át tudja gondolni a Bizottság, hogy mennyire hiányzik oda
még egy megállító tábla, de alapvetően a rendelet nyilván nem tiltja, tehát lehet is. Ennyi. Az A,B
ezért, a sorrendnek nincs jelentősége. Azért az A,B, mert a Gozsdu udvar.
Moldován László:
Jó. Azt mondja, hogy a sorrendnek nincs jelentősége. Mindig a hozzájárul az az A. szokott lenni.
Csüllög Szilvia:
Jó, ennyi. Akkor ez a válaszom, hogy ezt gondolja át a Bizottság, hogy az amúgy is nagy
látogatottságú területről beszélünk, hogy mennyire indokolt ez vagy sem.
Moldován László:
A 8-assal kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy 22 és 24 óra közötti nyitva tartáshoz járulnánk
hozzá és arra hivatkozik az előterjesztés, hogy itt a másik 3 terasznak is van 22-24 óráig való
nyitvatartási engedélye.
Csüllög Szilvia:
Ugye itt ezt az előterjesztést tárgyalta a Bizottság a legutóbbi bizottsági ülésen is.
Moldován László:
Így van és, ha jól emlékszem elutasította.
Csüllög Szilvia:
Itt a cég beadott egy kiegészítést ehhez tulajdonképpen és ezzel egészítettük ki mi is az előzőhöz
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képest ezt a határozati javaslatot. Ott valóban a mellette lévő teraszoknak megvan ez az
engedélye, ennek a terasznak is megvolt ez az engedélye, mert egy másik cég üzemeltette. Itt most
leírta a cég képviselője, hogy alapvetően itt egy családi vállalkozásról van szó. A férj, most meg a
feleség, tehát alapvetően nem változik semmi a profilban és az üzletben sem és egyébként az
előző cégnek is nyilván megvolt a 24 órás engedélye, úgyhogy ezért került ez most ide. Ők ezt
kérik nyilván, hogyha lehetőség van rá, akkor szeretnének 24 óráig nyitva tartani.
Moldován László:
Értem és nyilván jogos, ha a másik háromnak is megvan, csak az a problémám, hogy én nem
emlékszem, hogy a másik háromnak mi engedélyeztük volna a 22 óra utáni nyitva tartást.
Csüllög Szilvia:
Engedélyezte a Bizottság még a kezdetekkor. A rendelet az 12-es? Igen, ők az elsők között voltak,
de megnézem majd, ha szeretné Képviselő Úr.
Moldován László:
Ezt nem kellene újra megkérnie?
Csüllög Szilvia:
Nincs kikötve, a rendeletben ilyen nincsen. Az benne volt, ezt most én megnéztem, mikor
készítettük az előterjesztést, ott ilyen határozatlan ideig, a házak úgy fogalmaztak közgyűlésen,
hogy visszavonásig adják meg, ugye ha jól emlékszem. Így volt mindegyiknek. Alapvetően nincs
kikötve a rendeletben, hogy most ez mennyi időre, vagy hogyan. Át lehet gondolni tehát azt is,
hogy esetleg ezen a rendeleten változtassunk vagy ebbe valami ilyen kikötés akár belekerüljön.
Akkor 2012-ben ez nem történt meg. Ők az elsők között kérték. Ha szeretné Képviselő Úr, akkor
megmutatom az iratokat. Tényleg megvan, 2-3 üzletnek ott a Dohány elején.
Moldován László:
Tényleg elhiszem. Az lenne a kérdésem, hogy lakossági panaszok érkeztek erre a területre?
Csüllög Szilvia:
Ilyen jellegű nem. Zajra, vagy arra, hogy 24 óráig nyitva lenne, arra nem volt probléma. Ott ugye
eleve van egy mozgás még ekkor. Magára ott az elrendezettség, az egy külön történet, hogy ott
tervezzük azt, hogy a következő szezonra lenne idézőjelben egy rendezési terv, egy javaslatunk
arra, hogy ott hogy kerüljenek kialakításra a teraszok. Ilyen jellegű volt egyébként, hogy ott ez
probléma lenne. De magára arra, hogy hangosak vagy zajosak a vendéglátóhelyek, arra nem.
Moldován László:
És, ha lettek volna ilyen panaszok, akkor ilyenkor az Iroda az előterjesztésben jelzi?
Csüllög Szilvia:
Hát igen, mert az az irathoz kerül. Tehát ha erre az üzletre panasz lett volna, ilyen jellegű, akkor
azt onnan is tudnánk, hogy igen, az oda van iktatva ebbe az iratba.
Moldován László:
Dehogy a bizottsági tagok elé kerül?
Csüllög Szilvia:
Persze, nyilván igen. Természetesen, ha valamilyen ilyen jellegű van, akkor azt mi is úgy
készítjük elő az anyagot, hogy akkor az benne van, hogy erre vonatkozóan lett volna bármi is. De
amúgy nem volt. Nézek az Attilára. Arra a területre tényleg nincs.
Moldován László:
És a másik háromra sem volt?
Győrvári Attila:
Arra a területre nincsen ilyen jellegű panasz.
Moldován László:
Elhiszem.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen, ha nincs több hozzászóló, akkor egyesével tenném fel a határozati javaslatokat
szavazásra. Akkor fölteszem az 1-es határozati javaslatot. Aki elfogadja, az kérem emelje föl a
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kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

226/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ATM Point Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Üllői út 32.) KI/35835/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. október 1-től 2018. december 31-ig, bankautomata elhelyezése céljából.

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 2-es határozati javaslatot elfogadja, az kérem emelje föl a kezét. Köszönöm szépen,
egyhangú.

227/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/1545-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 5,55 m x 3,65 m, azaz 21 m2,
1,65 m x 2,4 m, azaz 4 m2, és 5,86 m x 4,6 m, azaz 27 m2, mindösszesen 52 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. január 1-től 2019. december 31-ig, körülhatárolt és dobogón
kialakított vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Berlin Felett 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 3-as határozati javaslatot elfogadja, az kérem emelje föl a kezét. Aki nem fogadja el, aki
tartózkodik. Köszönöm szépen, egy tartózkodással elfogadásra került.

228/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/21524-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 1,2 m x
5,4 m, azaz 7 m2 és 4 m x 1,13 m, azaz 5 m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához
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2018. október 1-től 2018. október 31-ig, körülhatárolt és dobogón kialakított vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 4-es határozati javaslat A. verzióját támogatja, az kérem emelje föl a kezét. Aki nem
támogatja. Bocsánat. Az A. verziónál aki tartózkodik, az emelje föl a kezét. Aki nemmel szavaz.
Akkor kettő-kettő.

229/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/21524-3/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 db 1
m x 1 m, azaz 3 m2 nagyságú megállító tábla elhelyezéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a B. verziót támogatja, az kérem emelje föl a kezét. Aki nem támogatja, aki tartózkodik.
Akkor a B verzió elfogadásra került, nem.
Moldován László:
Ilyenkor mi van? Se az A, se a B nem lett elfogadva.
Csüllög Szilvia:
Mi volt a B-nél?
Moldován László:
Kettő igen és kettő tartózkodás volt.
Nagy Andrea:
Egy tartózkodás és egy nem.
Moldován László:
Se az A nem lett elfogadva, se a B nem lett elfogadva.
dr. Eisenbeck Nóra:
Egyik se lett elfogadva. Nincs döntés.
Csüllög Szilvia:
Visszahozzuk újra.
Veres Zoltán:
Tehát az A-nal lett 2 igen, 2 nem, és a B-nél lett…
Dr. Eisenbeck Nóra:
Szerintem újra be kell hozni, nem született döntés.
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Csüllög Szilvia:
Erről most szavaztatok, nincs döntés, akkor szerintem is úgy van, hogy a következő ülésre újra
előterjesztjük.
Moldován László:
Akkor majd öten leszünk és akkor születik döntés.
Csüllög Szilvia:
Nekem nincs jobb ötletem pillanatnyilag. Újra?
Scheiber-Rónaszéki Réka:
Igen. Akkor majd bejön újra.

230/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/21524-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 db 1
m x 1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. október 1-től 2019. február 28-ig,
megállító tábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 3 m szélességű szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 1 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással) nem fogadta el.

Nagy Andrea:
Akkor az 5-ös határozati javaslatot aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem fogadja
el, aki tartózkodik. Köszönöm szépen. Egy tartózkodással elfogadásra került.

231/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/33282-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz 6 m2

nagyságú közterület, valamint a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti
épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. október 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
A 6-os határozati javaslatot aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki tartózkodik, egy
tartózkodással elfogadásra került.
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232/2018. (09.06.) 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/31786-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtt 0,6 m x 2,95 m, azaz 2 m2 és 0,6
m x 2 m, azaz 2 m2, összesen 4 m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 6-tól
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 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:
A 7-es határozati javaslatot aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen,
egyhangú.

233/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely: 1149
Budapest, Egressy út 23-25.) KI/37373-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 db 0,5 m x 1 m, azaz 2 m2

nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 6-tól 2019. július 31-ig, guruló kirakat
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy az az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 m
távolságban helyezhető el.

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 8-as határozati javaslat A verzióját támogatja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm
szépen egyhangú. A B. okafogyottá vált.

234/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DELA Kávézó Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/B. fszt. U-4.) KI/34149/2018/VI. számú kérelmére, részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterületen
elhelyezett vendéglátó terasz 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartásához.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal

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

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

Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk a VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról tájékoztatás.
Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója.
Juhászné Farkas Matild:
Tisztelt Bizottság! Az Erzsébetváros Kft. elvégezte a nagytakarítást a június végi időszakban és
ezzel kapcsolatban a beszámolóját terjesztettük a Bizottság elé tájékoztató jelleggel.
Nagy Andrea:
Van-e esetleg kérdés? Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne egy kérdésem. Ez a nagytakarítás ez mennyivel több, mint a sima egyszerű takarítás.
Miért kell külön, félévente takarítani?
Juhászné Farkas Matild:
Ilyenkor sor kerülhet arra is, hogy egy ilyen bio vegyszeres lemosásra kerüljön sor. A
szemeteseknek a lemosására, tehát ezek ilyen további…
Moldován László:
Értem. Tehát alapértelmezetten ezek nem történnek meg csak a nagytakarítás során.
Juhászné Farkas Matild:
Igen.
Moldován László:
Köszönöm szépen.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Nagy Andrea:
Akkor a következő napirendi pontunk a növényesítési pályázat eredményének a megállapítása.
Ugye ehhez érkezett módosító indítvány. Akkor az előterjesztőt kérdezem, hogy kívánja-e az
előterjesztését kiegészíteni, vagy hozzászólni.
Hammerman Judit:
Nem köszönöm.
Nagy Andrea:
Jó. Akkor a napirend vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem az lenne a kérdésem, valamit nem értek, hogy 11 darab hiánypótlási felhívás nélkül azok
el lettek utasítva?
Hammerman Judit:
Nem. Azok rendben vannak, a maradékban megy ki hiánypótlás, és amit beírtam ott mindegyiknél
stimmelt minden, tehát hiánypótlás nélkül. Így írtuk tavaly a szöveget.
Moldován László:
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Akkor továbbra sem értem. Tehát 26 db pályázat érkezett. Tizenhárom került elénk, illetve 12,
ahogy ez rendben van teljesen. Azon kívül 3 db hiánypótlás és 11 db…
Hammerman Judit:
És a módosítóval bement még. Tehát még vannak, amiket felbontottunk, amik átmentek, azt írtam
bele.
Moldován László:
Ja, hogy ez több. Jó bocsánat…Jó, köszönöm szépen akkor. Így megvan a 26?
Hammerman Judit:
Így meglesz, így van.
Moldován László:
És akkor még 3 db hiánypótlásra várunk?
Hammerman Judit:
Így van, azt meg a következő ülésre behozom.
Moldován László:
Jó, köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Jó, akkor, ha nincs több hozzászólás, akkor a módosító, illetve a módosító indítványról fogunk
legelőször szavazni, ahol 2 határozati javaslat van. Az 1-es határozati javaslatot aki elfogadja,
kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.

235/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat-Módosító Indítvány
2018. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton alábbi táblázatban felsorolt pályázók
által benyújtott pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó
Támogatás
összege

18 Városligeti fasor 31. 100.000 Ft
19 Rottenbiller u. 40. 50.000 Ft
22 Dózsa György út 66. 130.000 Ft
23 Cserhát utca 4. 58.218 Ft
24 Erzsébet krt. 8. 50.000 Ft
26 Dembinszky utca 33. 150.000 Ft

  ÖSSZESEN: 538.218 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:  azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
A 2-es határozati javaslatot, aki… itt tartózkodni fogok, szeretném jelezni, mert érintett vagyok
ennél a társasháznál, mint közös képviselő. És akkor itt teszem fel a kérdést, hogy aki a 2-es
határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki tartózkodik. Köszönöm szépen.



14 / 18

Egy tartózkodással elfogadásra került.

236/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat-Módosító Indítvány
2018. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi, hogy a 2018. évi növényesítési

pályázaton induló 1076 Budapest, Garay u. 42. számú Társasház hiánypótlást kap.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Határidő:  azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Akkor a módosító indítvánnyal kiegészített határozati javaslatot fölteszem szavazni. Aki egyetért
vele, az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, ez is egyhangúan elfogadásra került.

237/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton alábbi táblázatban felsorolt pályázók
által benyújtott pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó
Támogatás
összege

1. Murányi u. 51. 100.000 Ft
2. Marek J. u. 16. 50.000 Ft
4. Wesselényi u. 65. 25.000 Ft
5. Dob u. 53. 50.000 Ft
6. Murányi u. 23. 62.800 Ft
7. Bethlen G. u. 4. 75.000 Ft
8. Almássy u. 6. 150.000 Ft
9. Kisdiófa u. 3. 50.000 Ft
10. Peterdy u. 4. 150.000 Ft
11. Dembinszky u. 4. 150.000 Ft
12. Garay u. 42. 114.889 Ft

  ÖSSZESEN: 977.689 Ft

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton alábbi táblázatban felsorolt pályázók
által benyújtott pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi
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táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó
Támogatás
összege

18 Városligeti fasor 31. 100.000 Ft
19 Rottenbiller u. 40. 50.000 Ft
22 Dózsa György út 66. 130.000 Ft
23 Cserhát utca 4. 58.218 Ft
24 Erzsébet krt. 8. 50.000 Ft
26 Dembinszky utca 33. 150.000 Ft

  ÖSSZESEN: 538.218 Ft

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi, hogy a 2018. évi növényesítési

pályázaton induló 1076 Budapest, Garay u. 42. számú Társasház hiánypótlást kap.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk a testületi előterjesztések megtárgyalása. Ugye a legelső a
költségvetés módosításról szóló rendkívüli ülésre előterjesztett napirendi pont. Kérdezem az
előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni ezt a…
Dobrovitzky Anna:
Köszönöm szépen, nem kívánom kiegészíteni.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás híján lezárom. Aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja ezt a napirendi pontot, az kérem kézfeltartással jelezze.
Köszönöm szépen. Egyhangú.

238/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

1.
2018. évi költségvetésről szóló 3/2018. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk a 4-es előterjesztés. Kérdezem, hogy az előterjesztő kívánja-e
kiegészíteni. Köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában
lezárom. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem emelje föl a kezét. Köszönöm szépen, ez
is egyhangú.

239/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

4.
Parkolás-üzemeltetési tevékenység ellátása az Önkormányzat közigazgatási területén

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

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

Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk az 5-ös előterjesztés. Tájékoztatás az Erzsébet Tervhez kapcsolódó
zöldfelület bővítésekről és utcafásításról. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kívánja-e kiegészíteni
az előterjesztést. Köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás híján lezárom.
Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfeltartással jelezze.
Moldován László:
Ez csak tájékoztatás, nem? Erről nem kell szavazni, ha jól látom.
Nagy Andrea:
Jajj, bocsánat. Attól még akkor is lehet.
Szerencse Csaba:
Persze.
Nagy Andrea:
Jó. Akkor 4 igennel elfogadjuk. Köszönöm szépen.

240/2018. (09.06.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

5.
Tájékoztatás az Erzsébet Tervhez kapcsolódó zöldfelület bővítésekről, utcafásításokról

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

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

6.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
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Nagy Andrea:
Az Egyebek a következő napirendi pontunk. Kérdezem, hogy van-e esetleg kérdés, hozzászólás.
Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
A Hatósági Irodához lenne két kérdésem. Az egyik, hogy bejelentést, azt emailen is lehet tenni az
Irodához?
Csüllög Szilvia:
Hát persze, de milyen bejelentést? Lakossági bejelentést?
Moldován László:
Lakossági bejelentést. Bármilyen lakos csúnya dolgot észlel. Akkor ezt emailen is megteheti?
Csüllög Szilvia:
Hogyne, persze.
Moldován László:
Jó. Ez lenne az egyik. A másik, hogy a Murányit utca 20-ban, a múltkor is mondtam, csak nem
tudtam a pontos címet, ott van egy építkezés és kb. 6-7 db parkolóhelyet elfoglal.
Csüllög Szilvia:
Murányi 20.?
Moldován László:
Murányi 20. Hat- hét darab parkolóhelyet elfoglal az építkezés. Le is zárták kordonnal
tulajdonképpen. Ilyenkor az a kérdésem, fizetnek ők közterület-használati díjat, kárpótlást a
területnek a kiesett bevétel miatt…
Csüllög Szilvia:
Ha van engedélyük, akkor fizetnek. Ha nincs engedélyük, akkor meg bírságot fizetnek. Meg
fogom nézni, hogy van-e. Tehát természetesen engedélyt kell kérni és az engedély…
Moldován László:
Mert akkor közterület-használati engedélyt valószínűleg fizetnek és kompenzálják a kerületnek a
kiesett bevételét, mert ott 6 parkolóhely van, amelyik most nem működik.
Csüllög Szilvia:
Ilyen jogszabályi rendelkezés nincs, hogy a parkolóhelyeket kompenzálni kellene, de van
közterület-használati díja nyilván az ilyen jellegű közterület-használatnak.
Moldován László:
Azt értem, de gondolom nem akkora, hogy kompenzálja a kiesett bevételünket.
Csüllög Szilvia:
Ezt nem tudom megmondani, de nem kevés a díja egyébként. Egy ilyen nagy beruházásoknál,
építkezéseknél milliós nagyságrendű összegeket szoktak fizetni egy-egy ilyen építkezésnél.
Győrvári Attila:
Négyzetméterenként 300 forint per nap.
Moldován László:
Akkor kérhetnék erről egy írásbeli tájékoztatást, hogy ez mennyi, meg hogy van-e egyáltalán
közterület-használati engedélye.
Csüllög Szilvia:
Persze, ezt a következő bizottsági ülésre megnézzük.
Moldován László:
Köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Nekem lenne egy kérdésem a Városgazdasági Irodához. A napi utca takarítással kapcsolatban,
meg a locsolással, meg a növények locsolásával, mert nyárom ebben a 40 fokban elég nagy
probléma volt. Nem nagyon láttuk és hát az utcákon a vizelet szagtól kezdve minden volt,
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legalábbis itt a Garay meg a Hernád utca környékén. Azért többször telefonáltunk, kértük ennek a
nem sűrítését, hanem egyáltalán, hogy legyenek jelen az utcán a takarítók, mivel a lakosok is
megkerestek. Tényleg elviselhetetlen volt, a virágok meg száradtak. Ennek van valami ütemterve,
hogy hányszor kell, milyen időszakba? Én ugyan odamentem a viráglocsolókhoz, hogy
próbáljanak meg már intenzívebben, nem csak a mi utcánkban, meg az én területemen, hanem
egész kerületi szinten. Az, hogy milyen munkamorál volt ott, hogy kettő ült az autókon, egy meg
locsolt és ilyen kicsit flegma stílusban beszélt velem addig, amíg nem mutatkoztam be, az egy
külön dolog, de azt mondta, hogy ember hiány van, meleg van. Én azt gondolom, hogy pont a
melegre való tekintettel kellene sűrűbben locsolni, vagy takarítani vagy egyáltalán jelen lenni az
utcán.
Juhászné Farkas Matild:
Igen, a locsolással kapcsolatban a kolléganőm az illetékes. Az többször én is hallottam fenntartó
céggel kapcsolatos egyeztetései során, illetve levélváltás is történt ezzel kapcsolatban, hogy ez
nem kielégítően működött és, hogy kéri, hogy erre fokozottabban figyeljenek. A takarítással
kapcsolatban pedig a július hónapra 1-17-éig egy külső cég végezte a kézi takarítást belső-
Erzsébetvárosban, a többi feladatot végezte az Erzsébetváros Kft. Tizenhetedikétől vette át a kézi
takarítást is belső-Erzsébetvárosban és most lenne egy olyan ütemtervünk, ami folyamatosan tud
működni.
Nagy Andrea:
Akkor innentől nem lesz evvel probléma, gördülékenyen fog működni.
Juhászné Farkas Matild:
Azt gondolom, hogy most beállt. Igen.
Nagy Andrea:
Jó. Nagyon szépen köszönöm. Akkor, ha nincs több hozzászólás, akkor nagyon szépen köszönöm
a részvételt és bezárom az ülést.

Budapest, 2018. szeptember 6.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. szeptember 13.


