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Ikt.sz.: KI/41783/2018/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. október 15. napján 08.30 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Nagy Andrea bizottsági tag
Benkő Tamás bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba koordinátor
dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Bencsik Mónika irodavezető
Csüllög Szilvia irodavezető

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Ollé Olga szakértő
Rutkai Noémi ügyintéző
Sápi Kitti asszisztens
Szőcsné Batuska Katalin asszisztens

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Megállapítom, hogy ketten igazoltan vannak távol. A jelenléti ív szerint jelentünk meg,
határozatképesek vagyunk. Az ülés megkezdéséig módosító javaslat nem érkezett. Elsőként arról
fogunk szavazni, hogy aki egyetért azzal, hogy a meghívóban szereplő módon tárgyaljuk a
napirendi pontokat, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Mindenki egyetértett? Köszönöm.
Egyhangúlag elfogadásra került.

260/2018. (10.15.) 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.) Őszi nagytakarítás tájékoztató
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Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

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

4.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

5.) 2018. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott pályázatok
eredményeinek megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika irodavezető

6.) 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:

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

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

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

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Az egyes napirendi pont a szokásos szakértői beszámolók. Itt négy szakértő beszámolójáról van
szó. Szóbeli kiegészítést nem kívánok tenni. Kérdezem, hogy a napirend vitájának megnyitása
után van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben nincs, lezárom a vitát. A korábbi kérésnek
megfelelően négy szavazás lesz. Aki az egyes határozati javaslattal egyetért, kérem
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kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú köszönöm szépen.

261/2018. (10.15.) 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.
szeptember havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a kettes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.

262/2018. (10.15.) 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.
szeptember havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármas határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

263/2018. (10.15.) 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.
szeptember havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Köszönöm szépen,
egyhangúlag elfogadásra került.

264/2018. (10.15.) 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.
szeptember 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
Őszi nagytakarítás tájékoztató

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont az őszi nagytakarítás, tájékoztató. Itt ugye tájékoztató, szavazást nem
fog igényelni. Kérdezem az előterjesztőt, pontosabban a képviselőjét, hogy kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni. Valaki? Nincs is itt senki. Az a legjobb. Ezt már korábban is jeleztük, hogy
azért megtisztelné a Bizottságot az előterjesztő vagy a képviselő, ha eljönne. Mert, ha most van
kérdésünk, bizonyára tud a Jegyzői Iroda válaszolni, de azért jó lenne, ha a Városgazdálkodási
Iroda részéről is itt lenne valaki. Megnyitom azért a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e.
Nincsen. Szavazást nem igényel. Bizonyára az őszi nagytakarítást azért mellékletben volt,
mindenki egyetért. Ettől függetlenül azt gondolom abban is egyetértünk mi képviselők, hogy a
takarítással, mint olyannal és Erzsébetváros rendjével van némi probléma. De nyilván ez nem
közvetlenül az őszi nagytakarításhoz kapcsolódik. Köszönöm szépen.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely: 1075 Budapest, Károly
krt. 3/A.) KI/1987-3/2018/VI. szám alatti kérelmére, részére korábban megadott, a 69/2018.
(02.28.) számú határozatában foglalt, vendéglátó előkert, terasz elhelyezésére szóló hozzájárulását
a közterület-használat nagysága tekintetében 2018. október 1-től 2018. október 31-ig terjedő
időszakra 3 db 1,8 m x 3,3 m, azaz 18 m2 nagyságúra, valamint 2018. november 1-től 2019.
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február 28-ig terjedő időszakra 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2 nagyságúra módosítja.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József Krisztián ev. (adószám: 66514332-
1-42) KI/41072/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u.
65. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2018.
december 3-tól 2018. december 6-ig, 2018. december 17-től 2018. december 24-ig, valamint
2018. december 28-tól 2018. december 31-ig, asztalról történő ünnep előtti alkalmi árusításhoz
(ajándéktárgy, papíráru, játékáru, főtt kukorica), azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

3.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az INVISUS Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 11.) KI/40008/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
megállító tábla elhelyezéséhez.

3.B.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az INVISUS Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 11.) KI/40008/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 13. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához, ott 2018. október 1-től 2019. szeptember 30-ig megállító tábla
elhelyezéséhez, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 m
szélességű szabad járdafelületet.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a hármas napirendi pont, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem Irodavezető Asszonyt, kíván-e
szóbeli kiegészítést tenni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánok.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás? Parancsoljon Képviselő Úr.
Veres Zoltán:
Nekem a harmadik előterjesztéshez van egy kérdésem, illetve egy kiegészítésem a zárszóhoz,
hogy valóban vannak problémák, de ez szemmel láthatóan javult, legalábbis én ezt örömmel
állapítottam meg az elmúlt időszakban. Van egy tábla a Gozsdu udvarban, ami 2 m * 2 m és ott
nincs megjegyzés. Erről lehet valamit tudni, hogy ez milyen? Klasszikus megállító tábla, vagy
falra szerelt?
Csüllög Szilvia:
Nem tudom, hogy ez más milyen lenne, sima megállító tábla.
Veres Zoltán:
Négy lábú, ami ki van támasztva, mert az a 2m*2 m az elég nagy.
Csüllög Szilvia:
Hát igen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Gondolom ennek is tudható be, hogy 2 alternatíva van és az A) esetben…
Csüllög Szilvia:
Talán pont a legutóbbi, vagy kettővel ezelőtti bizottsági ülésen volt ugyanúgy Gozsdu udvar,
ugyanúgy megállító tábla, akkor is ezt elmondtuk, hogy alapvetően nem tiltja jogszabály a
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megállító táblának a közterület-használati engedélyét. Lehet. Azonban a Gozsdu udvarban
tekintettel arra, hogy ott azért elég nagy a látogatottság, nagy az átmenő forgalom, elég zsúfoltak a
teraszok, tehát úgy találtuk, hogy nem igazán indokolt oda még megállító táblákat engedélyezni,
de ezt nem tiltja jogszabály. Épp ezért van A) és B) verzió, nyilván a tisztelt Bizottság dönti el,
hogy ezt támogatja-e vagy sem, hozzájárul-e vagy sem, de alapvetően a másik ilyen esetben a
megállító tábla elutasításra került, nem kaptak közterület-használati engedélyt. Az én véleményem
az, hogy érdemes azért következetesnek lenni ebben az esetben, de nyilván a Bizottság dönti el,
hogy…
Veres Zoltán:
Elutasítottuk vagy ott tartózkodás volt többségben? Határozottan nemmel szavaztunk?
Csüllög Szilvia:
Uhh, igen. Igen?
Ujvári-Kövér Mónika:
Ugye gyakorlatilag ettől függetlenül az A) alternatíva a nem járul hozzá, a B) meg a hozzájárul, és
akkor ennek megfelelően tudunk véleményt nyilvánítani akár igennel, nemmel, vagy
tartózkodással, de én sem emlékszem egyébként, hogy maga a szavazás. Én ezt mondom, hogy A)
és B) alternatíváknál javarészt az igen és a nem szokott, tehát egyértelműen ki szoktuk a
véleményünket fejteni, de most erre én sem mernék megesküdni. Nyilván mindenki el tudja
dönteni, hogy ezzel egyetért-e vagy sem. Igen?
Veres Zoltán:
Műszaki rajzot nem látom és nem tudom, hogy hová lesz kihelyezve, ezért nehezebb a döntés
meghozatala. Mert egyébként egy 2 méteres tábla a Madách téren nem olyan nagy, bár nem oda
lesz kihelyezve, ezért kérdeztem csak meg, lehet, hogy igazából a közúti forgalmat nem zavarja,
ezért kérdeztem csak meg.
Csüllög Szilvia:
Nem a Madách térre, hanem a Gozsdu udvar…
Veres Zoltán:
Hozzátettem a mondat végén azt is, hogy tudom, hogy nem oda lesz kihelyezve.
Csüllög Szilvia:
Ja? Azt nem tudom, hogy tudjuk-e esetleg, hogy hova. Gondolom, hogy az üzlet portálja elé, vagy
a terasz és az üzlet közé. Nem tudom, hogy ez melyik, hogy ott közvetlenül…
Ujvári-Kövér Mónika:
Végül is, hogyha ez nem falra van kiszerelve, tehát tényleg mindenki egyénileg eldöntheti, de azt
gondolom, hogy valóban 4 nm, az nem kevés.
Győrvári Attila:
Ez egy csomagmegőrző cég van a Gozsdu udvarban. Nem kifejezetten üzlet, hanem egy
csomagmegőrző és a C udvarban ott van egy kordon és oda kívánják elhelyezni, nem ott, ahol a
csomagmegőrző van, arrébb egy picivel.
Ujvári-Kövér Mónika:
Mondjuk az abból a szempontból, ha már ennyire belementünk, hogy az érdekes dolog, hogy ez
mit takar ki és mit nem. Négy négyzetméter azért, tehát a Gozsdu udvar, aki átsétál, azért az tudja,
hogy az így is meg úgy is nagy. Van-e további hozzászólás ehhez. Parancsoljon Moldován
Képviselő Úr.
Moldován László:
Hogy a szavazásnál egyértelmű legyen, az A) változat az, hogy elutasítjuk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, egyébként is nem fogom azt javasolni, hogy egyben szavazzunk, mert összesen három
határozati javaslatról van szó, de akkor majd ott az A) alternatívánál újra hangsúlyozni fogjuk.
Tehát az A) a nem, a B) meg a hozzájáruló. Egyéb? Nincs. Lezárom a napirend vitáját és azt
javaslom, hogy szavazzunk. Aki az egyes határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem
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kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

265/2018. (10.15.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely: 1075 Budapest,
Károly krt. 3/A.) KI/1987-3/2018/VI. szám alatti kérelmére, részére korábban megadott, a
69/2018. (02.28.) számú határozatában foglalt, vendéglátó előkert, terasz elhelyezésére szóló
hozzájárulását a közterület-használat nagysága tekintetében 2018. október 1-től 2018. október 31-
ig terjedő időszakra 3 db 1,8 m x 3,3 m, azaz 18 m2 nagyságúra, valamint 2018. november 1-től
2019. február 28-ig terjedő időszakra 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2 nagyságúra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

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

266/2018. (10.15.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József Krisztián ev. (adószám: 66514332-
1-42) KI/41072/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u.
65. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2018.
december 3-tól 2018. december 6-ig, 2018. december 17-től 2018. december 24-ig, valamint
2018. december 28-tól 2018. december 31-ig, asztalról történő ünnep előtti alkalmi árusításhoz
(ajándéktárgy, papíráru, játékáru, főtt kukorica), 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor az ominózus hármas határozati javaslat, az A) a nem járul hozzá. Aki egyetért azzal, hogy
ne járuljunk hozzá, tehát igennel szavaz, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került, így isten igazából további kérdés nincs, a B) pedig okafogyottá vált.

267/2018. (10.15.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az INVISUS Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 11.) KI/40008/2018/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4
m2 nagyságú megállító tábla elhelyezéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Nyílt ülés keretében Egyebek napirendi pontban kérdés, hozzászólás van-e?
Nagy Andrea:
Nekem lenne.
Ujvári-Kövér Mónika:
Parancsoljon.
Nagy Andrea:
Most már lassan vesszőparipámmá válik itt a kerületbe kihelyezett muskátlik sorsa, és nagyon
sokszor jeleztem a Városüzemeltetési Bizottság, nem bizottság bocsánat
Ujvári-Kövér Mónika:
Városgazdálkodási Iroda.
Nagy Andrea:
Juhászné Farkas Matilddal meg a Rékával beszéltem. Igazából végig megyek a VIII. kerületen,
meg a XIII. kerületen, burjánzanak még mindig a muskátlik, nagyon szépek. Lefényképeztem azt
is, lefényképeztem az István utcait is, meg a Garay utcait is és igazából száradnak el. Tehát
igazából a szívem csordul, meg fáj, arról nem beszélve, hogy a lakosságnak folyamatosan kapom
a véleményét, hogy ez igazából pénzkidobás. Látják, hogy telepítik ki az új oszlopokat, jönnek rá
majd a virágok, pénzbe kerül, gondozni meg nem tudjuk. Én azt gondolom, hogyha más kerület
ezt meg tudta csinálni, akkor szerintem ez nekünk sem túl nagy kihívás lenne. Ezt szeretném, ha
ezt tolmácsolnák az illetékesnek.
dr. Mészáros Zoltán:
Jelezzük az Irodának.
Ujvári-Kövér Mónika:
Egyébként is, szerintem a növények, mint olyan, meg a virágoknak a gondozása ez ugye vannak
ezek a nagy planténerek kihelyezve és tele szeméttel és egyébként kirohad, meg kiszárad néhány
hetes kiültetés után, ezt szerintem annak ellenére, hogy minden féle struktúra váltások voltak, meg
hatékonyságot akarunk növelni, valami nem jól működik, vagy nem jó kezekben van. Ez
alapvetően probléma szerintem. Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Én ehhez szeretnék csatlakozni, hogy egyrészt a planténerekben is, és más helyeken is nagyon sok
növény el van száradva és, hogy nem tudom, hogy mi ennek az oka, meg szemetes is, azzal sem
történik semmi. Mondjuk a muskátlik esetében egészen más a véleményem a dologról, de most
nem erről van szó, hogy valóban ezt nem értem, ha elég sok pénzt fizet az önkormányzat a
cégnek, hogy karban tartsa a növényeket, akkor ez miért nem történik meg. Tudom, hogy nagyon
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meleg van, de akkor meg úgy kell öntözni, hogy a nagyon meleg ellenére ne száradjanak el a
növények. Ez az egyik, amit szerettem volna, a másik pedig a Klauzál téri kutyafuttató. Nagyon
sok lakossági panasz érkezik ezzel kapcsolatban, hogy rossz minőségű, ez így nem is jó,
használhatatlan. Én nem értek hozzá, mert nem vagyok kutya…
Bencsik Mónika:
Gazda sem?
Moldován László:
De, gazda vagyok, de mi a ligetbe járunk most még ki sétáltatni és ott nincsen semmi probléma.
Tényleg azt mondják, hogy a háló kilátszik a talaj alól, felsebzi a kutyák lábát, túl nagy a kő. Nem
tudom, én nem vagyok ennek szakembere, de tényleg nagyon sok panasz érkezik, miközben, ha
jól emlékszem olyan 18.000.000 forint körüli összegbe került a felújítás, és nem tudom, hogy mi
az oka, hogy eddig használható volt, csak le volt romolva az állapota, most meg már nem nagyon
állítólag. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az utolsó megjegyzésem az, hogy én magam is többször jeleztem az Irodának és tényleg azért
probléma, ha nincs itt képviselője, hogy nekem a lakók nem egyszer azt mondták, akár a Kazinczy
utcában, vagy bárhol, hogy egy planténer kihelyezésre került, majd..én nem vagyok sem agrár
szakember és ebben jártas, de azt gondolom és ezt magamtól is tudom, a saját teraszomról, hogyha
kiültetünk valamit, akkor főleg a frissen locsolás nagyon fontos, főleg, ha ilyen hamar beköszönt a
meleg, és ha ők nem visznek rá egy vödör vizet, akkor az nem tudom én mennyi ideig nincsen
meglocsolva. Ez az egyik. A másik a planténereknek pluszban nem csak az, hogy tisztán tartása,
hanem a megrongálása. Én nem tudom, hogy a térfigyelő kamerák nyilván ettől fontosabb
dolgoknak a felderítése is fontos lehet, miközben ugye nem veszik észre, hogy autókon ugrálnak
stb., stb., de azt gondolom, hogy egy ilyen planténernek, magának a tárgynak a megrongálása nem
egy két perces mutatvány és ennek ellenére én nem nagyon hallottam a rendőrség részéről olyat,
hogy elkaptak volna valakit, akik azt megrongálják és azért nagyon sok meg van rongálva.
Nyilván ami a városképet, meg egyáltalán a mindent, tudjuk, hogy mennyire terhelt ez a belső-
erzsébetvárosi rész. Mindenre sokkal érzékenyebbek az emberek, érdemes lenne ezekre
odafigyelni. Jó. Más? Merthogy Képviselő Úr jelentkezett. Ehhez volt csak hozzáfűzni valója?
Tehát nem külön.
Moldován László:
Igen, részben a muskátlikhoz, részben a kutyafuttatóhoz.
Ujvári-Kövér Mónika:
Rendben, akkor az Egyebek napirendi pontot lezárom és zárt ülés keretében folytatjuk a bizottsági
ülésünket.

Budapest, 2018. október 15.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. október 17.


