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Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. Két
képviselő társam jelezte, hogy nem tud a mai napon részt venni, ők igazoltan vannak távol. Tehát
akkor a jelenléti ív szerint megjelentünk és határozatképesek vagyunk. Az ülés megkezdéséig
módosító javaslat nem érkezett. Így először arról fogunk szavazni, hogy a meghívóban szereplő
módon tárgyaljuk a napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúan elfogadásra került. Nagyon szépen köszönöm.
270/2018. (11.12.) 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
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3.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

4.)

Egyebek
Előterjesztő: - -

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.
október havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2018.
október havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. október
havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2018. október
havi beszámolóját elfogadja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Először is az 1-es napirendi ponttal kezdenénk, ami a szokásos szakértői havi munkáról szóló
beszámolók. Én vagyok az előterjesztő, nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. Megnyitom a
napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Négy
szavazásról lesz szó, külön fogunk mindegyikről szavazni. Aki az 1-es határozatban leírtakkal
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm.
271/2018. (11.12.) 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.
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október 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 2-es határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm.
272/2018. (11.12.) 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.
október 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 3-as határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm.
273/2018. (11.12.) 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. október
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 4-es határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Köszönöm szépen,
egyhangúlag elfogadásra került.

3 / 17

274/2018. (11.12.) 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. október
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajza Drink Kft. (székhely/lakcím: 1071 Budapest,
Bajza u. 1. fsz. 1.) KI/27891-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2,8 m x 3,2 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. december 1-től 2019. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Bajza Drink Kft. kérelmére, részére nem járul hozzá a
közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez, tekintettel arra, hogy a tárgyi
időszak nem éri el a hat hónapot.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/2053-11/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj tartozása áll fenn.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajna Gáborné ev. (adószáma: 69200997-2-42)
KI/42396/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 8. szám
alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. december 1-től
2019. január 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
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Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/21456-6/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. december 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
tovább, hogy a Vinylandwood Team Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FRIDA Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/3162-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 1 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. december 1-től 2019. február 28-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.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Agori Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/33920-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2,6 m x 4,4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. december 1-től 2019. január 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.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gourmet Planet Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/32031-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. december 1-től 2019. október 31-ig, megállító reklámtábla
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/26241-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2 és 1,7 m x
2,9 m, azaz 5 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. december 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.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/26241-5/2018/VI számú kérelmére, részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterületen
elhelyezett vendéglátó terasz 22 és 24 óra közötti nyitva tartásához.
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10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/23041-6/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 2,55 m x 8,6 m, azaz 22 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. november 12-től 2018. november 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gábor ev. (adószám: 69160138-2-42)
KI/42624/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 56.
szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. december
1-től 2018. december 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. (székhely/lakcím:
1133 Budapest, Bessenyei u. 14. VII. 1.) KI/6180-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt (3,6 m x 4 m) – (1,2 m x 1,2 m), azaz 13
m2 nagyságú közterület használatához 2018. december 1-től 2019. március 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.
13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/21516-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. november 12-től 2018. november 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.
14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KORMOS Catering Kft. (székhely/lakcím: 1213
Budapest, Szent István út 107/2.) KI/43086/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. november 12-től 2019. december 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. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a KORMOS Catering Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma 2012 Kft. (székhely/lakcím: 1077
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Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/31846-2/2018/VI. számú kérelmére, 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. november 12-től 2018. december 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.
16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/25216-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. december 1-től 2019. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Majdal Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Dob u. 2.) KI/13026-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 5 m x 6 m, azaz 30 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. november 12-től 2018. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell 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.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a kettes, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Köszöntöm az előterjesztő iroda vezetőjét, munkatársait. Kérdezem,
hogy kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm Irodavezető Asszony. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás?
Parancsoljon Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem az lenne a kérésem, hogy a 4-es, 5-ös, 14-es, 15-ös, 16-osról szeretnék külön szavazást,
illetve az irodától kérdezném a 8-asnál, most nem hoztam el, a Dohány utca 1/B. ha jól
emlékszem és ott az a terasz a troli megállónál van?
Csüllög Szilvia:
Melyik?
Győrvári Attila:
Beljebb van egy. Az az egy van, egy picivel beljebb.
Moldován László:
Akkor köszönöm akkor.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönjük. Nekem csak, a kérdésre akkor választ kaptunk. Természetesen a szavazást, mivel
sok van ezért én azt javaslom, hogy ezen kívül az ötön kívül szavazzunk egybe és a 4-es, 5-ös, 14es, 15-ös, 16-osról akkor külön. Egyébként ez ügyrendi is, aki ezzel egyetért, kérem
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kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.
275/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 4-es, 5-ös, 14-es, 15-ös, 16-os határozati
javaslatokról külön, a többi határozati javaslatról egyben szavaz.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
Nekem csak annyi hozzáfűzni valóm lenne, azt hiszem pont a 9-es volt. Ez a hosszított nyitva
tartás, megmondom őszintén én magam nem nagyon szeretném támogatni ezeket, ugyanakkor ha
az érintett házak mindegyike egyetértett vele, akkor ez ellen nincs kifogásom, de remélem, hogy
ebből azért ilyen hosszú távú tendencia nem alakul ki.
Csüllög Szilvia:
Csak egy reagálás erre, hogy azt hiszem pár hónappal ezelőtt volt az ő kérelmük, csak egy
üzemeltető váltás, ennek az üzletnek ugyan ez a kérelme, akkor a Bizottság hozzájárult a
hosszabbított nyitva tartáshoz és most csak egy üzemeltető váltás történt. Ezért adták be még
egyszer ezt. Ezt csak így hozzá tettem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Én meg csak mondom, hogy remélem ebből nincs tendencia. De, mint ahogy én, tehát most is
támogatni fogom amiatt, hogy az érintett házak, azt gondolom, hogy a számvizsgáló
bizottságokban olyan tagok ülnek, akik nagyon jól ismerik a lakókat, már amennyiben bent
laknak, de inkább albérlők vannak. Speciel pont ezekben a házakban nagyjából tudom, hogy kik
ezek a személyek. Azt gondolom, hogy felmérték előtte a terepet, ezért támogatni fogom, de ettől
függetlenül azt gondolom, hogy nem jó tendencia, ha a teraszok hosszú távon egyébként nyitva
vannak, de például ezeknél a házaknál tudom, hogy kimondottan jó kapcsolatot ápolnak
egyébként. Tehát sosincs vita, nincs probléma, együtt tudnak működni.
Csüllög Szilvia:
Ők az elsők között voltak, mikor a rendelet hatályba lépett, akiknek meglett ez a hozzájárulás.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, ok. Amennyiben nincs akkor más, akkor lezárom a napirend vitáját és először akkor a
Moldován Képviselő Úr által kértekről fogunk szavazni és utána akkor a fennmaradtakat pedig
egyben szavazzuk. Aki egyetért a 4-es határozati javaslathoz tartozó leírtakkal az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett elfogadásra került. Köszönöm szépen.
276/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/21456-6/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2
nagyságú közterület használatához 2018. december 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
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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. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt tovább, hogy a Vinylandwood Team Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az 5-ös határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, négy. Aki nem, egy nem mellett elfogadásra került.
277/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FRIDA Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/3162-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 1 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. december 1-től 2019. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 14-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, négy. Aki nem. Jó, akkor szintén egy nem mellett került elfogadásra.
278/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KORMOS Catering Kft. (székhely/lakcím: 1213
Budapest, Szent István út 107/2.) KI/43086/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. november 12-től 2019. december 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. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a KORMOS Catering Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 15-ös határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, négy. Aki nem, egy nem mellett szintén elfogadásra került.
279/2018. (11.12.) 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. II. 10.) KI/31846-2/2018/VI. számú kérelmére, 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. november 12-től 2018. december 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 ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
És az utolsó, amiről külön szavazunk a 16-os határozati javaslat. Aki ezzel egyetért kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három, négy. Aki nem, egy nem mellett szintén elfogadásra
került.
280/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/25216-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. december 1-től 2019. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ugye összesen 17 határozati javaslat volt, tehát a fennmaradt 12-ről szavazunk egyben. Aki az
abban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
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281/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajza Drink Kft. (székhely/lakcím: 1071
Budapest, Bajza u. 1. fsz. 1.) KI/27891-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2,8 m x 3,2 m, azaz 9 m2
nagyságú közterület használatához 2018. december 1-től 2019. április 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Bajza Drink Kft. kérelmére,
részére nem járul hozzá a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez,
tekintettel arra, hogy a tárgyi időszak nem éri el a hat hónapot.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
282/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/2053-11/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj tartozása áll fenn.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
283/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajna Gáborné ev. (adószáma: 69200997-2-42)
KI/42396/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 8.
szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. december
1-től 2019. január 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

11 / 17

284/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Agori Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 1.) KI/33920-3/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2,6 m x 4,4 m, azaz 12 m2
nagyságú közterület használatához 2018. december 1-től 2019. január 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
285/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gourmet Planet Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/32031-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. december 1-től 2019. október 31-ig, megállító reklámtábla
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
286/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/26241-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2 és 1,7 m x
2,9 m, azaz 5 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. december 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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287/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/26241-5/2018/VI számú kérelmére, részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterületen
elhelyezett vendéglátó terasz 22 és 24 óra közötti nyitva tartásához.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
288/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/23041-6/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 2,55 m x 8,6 m, azaz 22 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. november 12-től 2018. november 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
289/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gábor ev. (adószám: 69160138-2-42)
KI/42624/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u.
56. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018.
december 1-től 2018. december 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
290/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. (székhely/lakcím:
1133 Budapest, Bessenyei u. 14. VII. 1.) KI/6180-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt (3,6 m x 4 m) – (1,2 m x 1,2 m), azaz 13
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m2 nagyságú közterület használatához 2018. december 1-től 2019. március 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
291/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/21516-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. november 12-től 2018. november 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
292/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Majdal Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Dob u. 2.) KI/13026-5/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 5 m x 6 m, azaz 30 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. november 12-től 2018. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta
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3.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a testületi előterjesztések megtárgyalása. Ha emlékezetem nem csal,
akkor négy darab napirendi pontról van szó. Az első a testületi ülés 4-es napirendi pontja. Ugyan
Alpolgármester Úr nincs itt, de gondolom, ha kérdésünk lenne, akkor lesz, aki erre tud válaszolni.
Csüllög Szilvia:
Tudunk válaszolni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. A 4-esnek a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat
Képviselő-testületének önkormányzati xy rendelete az egyes önkormányzati rendeleteknek az
általános közigazgatási rendtartás változásával összefüggő módosításáról. Megnyitom a napirend
vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és arról fogunk
szavazni, hogy aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja ezt a napirendi pontot, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Négy, egy tartózkodik. Egy tartózkodás mellett tárgyalásra és elfogadásra
javasoljuk.
293/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2018.
(….) önkormányzati rendelete az egyes önkormányzati rendeleteknek az általános közigazgatási
rendtartás változásával összefüggő módosításáról
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
A következő az 5-ös napirendi pont. Ez is Alpolgármester Úrnak az előterjesztése. Ez a 290/2018.
sz. határozat végrehajtásáról szól. Sikerült beazonosítani ennek alapján, remélem. Mindenki
gondolom elolvasta. Kérdés, hozzászólás van-e, mert megnyitottam a napirend vitáját.
Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Aki ezt a testületi ülés 5-ös napirendi pontját
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Négy, aki tartózkodik, egy
tartózkodás mellett került elfogadásra. Köszönöm szépen.
294/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
5.
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete 290/2018.
(IX.07.) számú határozatának végrehajtása
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 9-es, ez gondolom könnyebben beazonosítható lesz. A Herzl Tivadar téri megelőző
védmű kivitelezésének a támogatása. Polgármester Úr előterjesztése. Azt gondolom, hogy
mindenki számára egyértelmű, hogy miről van itt szó. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés,
hozzászólás van-e. Nincs. Lezárom a napirend vitáját, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja ezt a
napirendi pontot kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm
szépen.
295/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
9.
Herzl Tivadar téri megelőző védmű kivitelezésének támogatása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (
elfogadta.

5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Ujvári-Kövér Mónika:
És az utolsó izgalmas napirendi pont az Erzsébetváros Önkormányzata Környezetvédelmi
Fenntarthatósági Programjának véleményezési-egyeztetési változatának elfogadásáról szól.
Szintén Polgármester Úr az előterjesztő. Kérdés, hozzászólás van-e. Megnyitom a napirend vitáját.
Nincs. Én annyit azért Polgármester Úr nincs itt, de én megmondom őszintén, hogy teljes
terjedelmében nem tudtam az egész napirendi pontot, de kimondottan rákerestem a zajjal
kapcsolatos részre. Szerintem siralmas és ebből kifolyólag én nem is tudom ezt támogatni. Ha azt
gondoljuk, hogy nem tudunk mit kezdeni meg nem is adunk meg értékeket, mert ezek nem
tarthatóak, akkor megint kérdezem én, hogy a belső-erzsébetvárosi rész zajterhelésére mi a
megoldás. Nyilván testületi ülésen ezt részletesebben is ki fogom bontani, de azért több képviselő
van, aki ebben személy szerint jobban érintett. Majd meglátjuk, hogy kinek mi a véleménye ezzel
kapcsolatban. A 11-es napirendi pont esetében, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három. Aki nem. Kettő nem, három támogató szavazat mellett
tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen.
296/2018. (11.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
11.
Döntés Erzsébetváros Önkormányzata Környezetvédelmi Fenntarthatósági Programja (2018-2023)
véleményezési-egyeztetési változatának elfogadásáról
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 2 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
A következő és egyben utolsó napirendi pont a bizottsági ülésen az Egyebek. Van-e valakinek az
Egyebekben kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs lezárom a napirend vitáját. Zárt ülés
keretében ugye most nem kell tárgyalnunk, köszönöm szépen a megjelenést.
Budapest, 2018. november 12.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. november 19.
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