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Ikt.sz.:

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 2019. február 18. napján 17.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Nagy Andrea bizottsági tag
Benkő Tamás bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag
Kismarty Anna bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba koordinátor
dr. Mészáros Zoltán irodavezető
dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető
dr. Somogyi Csaba igazgató

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Várhelyi Zsuzsanna irodavezető-helyettes
Szenderák Csaba elnök
Benedek Zsolt képviselő
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Hodászi Áron/dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Akkor köszöntök mindenkit és megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes. Ujvári-Kövér
Mónika Elnök Asszony jelezte távollétét, úgyhogy én fogom ma levezetni az ülést. Köszöntöm az
irodáknak a kolléganőit, kollégáit és a vendégeket. Nyolc darab napirendi pontot kell tárgyalnunk
ma. Az első Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki
leírás mellékletei. Kettes a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról
szóló beszámolók elfogadása. Hármas a Beszámoló a 2018. évi képviselői vagyonnyilatkozatok
leadásáról. Négyes Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2019. évi munkatervére. Ötös
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről. Hatos
Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2018. évi tevékenységéről és eredményeiről.
Hetes A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései.
Nyolcas 2019. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények
részére. Kilences pedig az Egyebek, úgyhogy 9 napirendi pont van, bocsánat.
Aki a napirendi pontokat elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.
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19/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki
leírás melléklete IV.1.2 - IV.1.4. táblázatainak felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

2.) A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló
beszámolók elfogadása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

3.) Beszámoló a 2018. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

4.) Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2019. évi munkatervére
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

5.) Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2018. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

6.) Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2018. évi tevékenységéről és
eredményeiről
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

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

8.) 2019. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati
intézmények részére
Előterjesztő: dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető

9.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

1.sz. NAPIRENDI PONT
Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki leírás

melléklete IV.1.2 - IV.1.4. táblázatainak felülvizsgálata

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
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Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján létrejött, a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés Műszaki leírás
melléklete IV.1.2.-IV.1.4. számú táblázatait a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal – a
szerződés 4. sz. módosításának részeként - jóváhagyja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján létrejött, a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés Műszaki leírás
melléklete felülvizsgált IV.1.2.-IV.1.4. számú táblázatai 2019. január hónaptól alkalmazhatóak.

Nagy Andrea:
Az 1. az EVIKINT Kft. zöldfelület fenntartása tárgyában megkötött szerződés. Ugye ez a
legutolsó ülésen, ugye ami nem lett elfogadva napirendi pont. Kérdezem az előterjesztőt, van-e
esetleg kiegészíteni valója.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Pont ezt szerettem volna elmondani, hogy az előző ülésen nem lett elfogadva a parkgondnoki
alkalmazottak díjazására vonatkozó módosítás, így az EVIKINT Kft. ezt átdolgozta, mellékeltük
azt, hogy milyen százalékos béremelkedések lennének és kérjük a Bizottságot, hogy fogadja el ezt
a határozati javaslatot.
Nagy Andrea:
Jó, köszönöm szépen.
Szerencse Csaba:
Ehhez érkezett módosító indítvány, amit az ELO-ba fel is töltöttek. Csak technikai igazából, egy
melléklet nem lett feltöltve.
Nagy Andrea:
Ó, azt nem kaptam meg.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Postázás napján jött a Kft-nek a kérelme. Ezt módosítóval felraktuk.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. A napirendhez kérdés, hozzászólás van-e. Nincs. Köszönöm szépen. Egy
módosító indítványt adott ide a nem tudom még a neveket, bocsánat, a kolleganő. Ez ugye az Elo-
ba utólag lett feltöltve, de én azt gondolom, hogy evvel kiegészítve szavazzuk meg ezt a napirendi
pontot. Aki elfogadja az 1. határozati javaslatot, az kérem kézfeltartással jelezze. Aki tartózkodik,
aki nem. Köszönöm. Egyhangú.

20/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki leírás
melléklete IV.1.2 - IV.1.4. táblázatainak felülvizsgálata

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján létrejött, a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés Műszaki
leírás melléklete IV.1.2.-IV.1.4. számú táblázatait a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal – a szerződés 4. sz. módosításának részeként - jóváhagyja.
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Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 2-es határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen,
egyhangú.

21/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki leírás
melléklete IV.1.2 - IV.1.4. táblázatainak felülvizsgálata

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján létrejött, a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés Műszaki
leírás melléklete felülvizsgált IV.1.2.-IV.1.4. számú táblázatai 2019. január hónaptól
alkalmazhatóak.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

2.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 2019.
január havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2019.
január havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2019. január
havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2019. január
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havi beszámolóját elfogadja.

Nagy Andrea:
Következő a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló
beszámolók elfogadása. Nem kívánom kiegészíteni. Ugye a Mónika előterjesztése volt, az Elnök
Asszonyé. Napirend vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában lezárom. Négy darab határozati
javaslat lesz. Külön szavazunk mind a négyről. Aki az 1. határozati javaslatot elfogadja, kérem
kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.

22/2019. (02.18.) 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 2019.
január havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 2-es határozati javaslatot elfogadja, kézfeltartással jelezze.

23/2019. (02.18.) 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 2019.
január havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 3-as határozati javaslatot elfogadja. Köszönöm szépen, ez is egyhangú.

24/2019. (02.18.) 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 2019. január
havi beszámolóját elfogadja.
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Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 4-es határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, ez is
egyhangú.

25/2019. (02.18.) 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 2019. január
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2018. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Nagy Andrea:
Hármas napirendi pontunk a Beszámoló a 2018. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról.
Kiegészíteni valónk nincs. Van-e esetleg kérdés, hozzászólás. Nincs. Akkor szavazásra teszem fel,
egy határozati javaslat van ehhez a napirendi ponthoz. Aki ezt a határozati javaslatot elfogadja,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.

26/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a 2018. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2019. évi munkatervére

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2019. március 16- tól 2020. március 15- ig terjedő
időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.

Nagy Andrea:
Négyes, javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2019. évi munkatervére. Kérdés, hozzászólás van-
e. Nincs. Köszönöm szépen. Egy határozati javaslatról kell döntenünk. Aki elfogadja, kérem
emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

27/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2019. évi munkatervére

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2019. március 16- tól 2020. március 15- ig terjedő
időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, Erzsébetvárosi
Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámolót
elfogadja.

Nagy Andrea:
Következő az 5-ös napirendi pontunk, a Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr
Egyesület 2018. évi tevékenységéről. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e esetleg kiegészíteni
valója.
Szenderák Attila:
Köszönöm szépen, nem.
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Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Kérdés, hozzászólás? A napirend vitáját megnyitom. Parancsoljon Moldován
Képviselő Úr.
Moldován László:
Örülök, hogy itt van a Polgárőr Egyesületnek az Elnöke, mert szeretném megkérdezni, hogy Ön
hogy tapasztalja, mennyire hatékony az Egyesület munkája, illetve, mire lenne szükségük, hogy
még hatékonyabb lenne, legyen. Elsősorban arra gondolok, hogy nyilván Ön előtt is ismert, hogy
Belső-Erzsébetvárosból menekülnek a lakók, merthogy nem tudnak élni éjszaka. Nem nagyon
látom, hogy akár a rendőrség, akár a közterület-felügyelet, vagy akár Önök tudnának érdemben
valamit tenni. Ezért lennék kíváncsi, hogy Ön mit gondol erről, hogy hogy lehetne ezen
változtatni. Nyilván első kézből látja a tapasztalatokat, tehát pontosan tisztában van a helyzettel és
esetleg lenne javaslata, ami megoldás lenne a helyzetre.
Szenderák Attila:
Akkor megválaszolnám a Képviselő Úrnak a kérdését. Nyilván mindannyian tudjuk, hogy a
polgárőrség nem egy hivatalos szervezet, tehát nem olyan jogokkal rendelkezik, mint akár a
közterület-felügyelet, vagy akár a rendőrség. A tevékenységünk Erzsébetváros területén
ugyanolyan gyakorlatilag, mint a város bármely területén. Járőrszolgálatot látunk el akár önállóan,
akár a társszervekkel, illetve különböző preventív tevékenységet, akár az iskolai és hasonló
tevékenységünk. A Belső-erzsébetvárosi egy rendkívül különleges helyzet, mert sehol a városban
nem tapasztalható hasonló anomália, csak itt a Belső-Erzsébetváros területén, régebben Terézváros
területén is, de most már gyakorlatilag Erzsébetváros a legfőbb ilyen probléma forrás. Azt kell
mondjam, hogy mi, mint civilek, gyakorlatilag a mi lehetőségeink korlátozódnak arra, hogy az
általunk szabálysértésnek vélt cselekmények elkövetőit felszólítjuk annak a cselekménynek az
abbahagyására, ugye ez a törvény adta jogunk, valamint, hogyha bűncselekmény elkövetését
tapasztaljuk, akkor az elkövetőt a helyszínen visszatarthatjuk, valamint lopás szabálysértésének az
elkövetőjét még a helyszínen visszatarthatjuk. Gyakorlatilag ennyi az összes jogkörünk. A
különböző médiumokban az Egyesület központi telefonszáma, konkrétan az én számom
nyilvános. Ez azt jelenti, hogy éjszakánként 2-3 bejövő hívásom van, gyakorlatilag minden
éjszaka. A lakók hívnak föl, akik elkeseredésükben próbálnak valami lehetőséget találni arra,
hogy valakivel minimum megosszák a problémáikat, ha megoldást nem is tudok rá mondani.
Ugye nagyon sok az olyan hívás, ahol a házon belüli problémát panaszolják el. Alapvetően nem
tudunk ebben segíteni, hiszen az már nem közterület és ott a polgárőrség az amúgy is csekély
lehetőségeit végképp nem tudja semmilyen módon kihasználni. Ezekben az esetekben elmondom
a telefonálónak, hogy milyen szervezetet kell felhívjanak, jellemzően ugye a 112-t, vagy ugye a
Rendészeti Igazgatóságot tudják még keresni a közterületen történt bűncselekményekkel,
szabálysértésekkel kapcsolatban, illetve, ha a saját járőreink tapasztalnak valamit, akkor azt ott a
helyszínen rendezik, vagy a rendelkezésükre álló kommunikációs technológiával a kapitányság
felé, vagy a közterület-felügyelet felé jelzik ezt. Rengeteg esetben fordul elő, nem is tudom, most
már 4 vagy 5 éve dolgozunk együtt rendszeresen a Rendészeti Igazgatóság munkatársaival, ami
közös járőrszolgálatot jelent. A szerződésben foglaltak szerint mi adjuk hozzá a jármű technikát,
illetve tartjuk fent azt. A Rendészeti Igazgatóság biztosít a polgárőr mellé egy közterület-
felügyelőt, és így közösen látnak el szolgálatot. Ezekben az esetekben nyilván ez egy intézkedő
képes jármű lesz, hiszen van ott hivatalos személy. A polgárőr, mint hivatalos személy segítője tud
fellépni, gyakorlatilag ezekben az esetekben ugyanúgy tudnak dolgozni, mint egy konkrét két
felügyelőből álló járőr. Ugyanez igaz a rendőrséggel közös együttműködésre is. Amikor a
rendőrrel közös szolgálatot látunk el, akkor ugyanez a helyzet. A rendőr teszi a munkáját, jár
címekre, a polgárőr vele van és végzi a feladatát. A legkényesebb kérdés, hogy van-e Belső-
Erzsébetvárosra megoldás. Én azt gondolom, hogyha nem is az utolsó, de hátul állok a sorban,
hogy erre nekem megoldást kéne tudni, hiszen bár dolgoztam a BRFK-n, de ettől függetlenül én
ugyanolyan civil vagyok, mint Önök. Ez egy nagyon érdekes helyzet, ami már tizen’ éve
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eszkalálódik folyamatosan és most már nyilván elviselhetetlen szintre nőtt. Megoldás nincsen, én
azt gondolom. Vannak nagyon durva lehetőségek, szélsőséges lehetőségek, amik azt gondolom,
hogy most már talán végrehajthatatlanok, hiszen a zárjunk be minden üzletetet-től egészen a
költöztessük el az összes lakói-ig egy egész széles paletta és gyakorlatilag a kettő között
bármilyen megoldás szóba kerülhet. Sajnos nagyon sok ügyünk volt. Bíróságra járkáltam éveken
keresztül ilyen Szimplás történet miatt, amibe véletlenül belekeveredtünk. A közterület és a
magánterület ilyen szintű éles elhatárolása én azt gondolom, hogy talán nem olyan jó. Én
mindenképpen a szórakozóhely tulajdonosokra vetíteném az előttük lévő közterületnek a rendben
tartását, nyilván ennek a jogi hátterét meg kell vizsgálni, én nem vagyok jogász, de talán az lenne
a megoldás, ha nekik kéne arra forrást találni és emberanyagot, hogy az előttük lévő x métert,
vagy utca szakaszt nekik kellene karbantartani, felügyelni és felelni annak a biztonságáért, meg
működéséért, meg mindenért. Nagy problémának tartom, sőt inkább azt mondanám, hogy óriási
problémának tartom és ez már nagyon-nagyon régi ügy, hiszen 2014 óta rendszeresen csináltunk
V., VI., VII. kerületi összevont rendőri-polgárőr akciót, amikor 100 fővel megszálltuk ezeket a
kerületeket és ebben természetesen részt vett a rendészet is minden kerületből. Jártuk végig a
különböző utcákat, rengeteg forma ruhás, egyenruhás emberrel. Nem lett jobb a helyzet, csak az
adott pillanatban, de utána nem, de erről is fogok mindjárt beszélni. Tehát gyakorlatilag a
legnagyobb és akkor szóba került már ez a probléma, hogy a dohány tilalmat, a dohányzás tilalmat
meg kellene szüntetni a szórakozóhelyeken. Vissza kellene állni a régi, nem tudom, hogy van-e
erre lehetőség, de ez egy nagyon nagy probléma. A szórakozók bent jól érzik magukat, rá akar
gyújtani, kiviszi a műanyag pohárban a sört, nem lehet, de kiviszi, kint nyilván el fogja dobni,
kint dohányzik. Csak ilyen szinten beszél, mint mi, de ez éjjel kettőkor 300 emberrel ez üvöltés és
nem követ el szabálysértést. Hiába megy oda a rendőr, hiába megy oda a polgárőr, ő nem csinál
semmit. Beszélget a másikkal.
Moldován László:
Közterületen alkoholt fogyaszt.
Szenderák Attila:
Nyilván, de most ettől függetlenül a csendháborításról beszélek, ami az emberek legtöbbjét érinti.
Beszélgetnek. Csak nagyon sokan beszélgetnek olyan házak között, amik alkalmatlanok erre,
olyan helyen, ahol 4 méter, vagy 4 emelet magasan be vannak zárva szűk folyosóra, a Kazinczy
utca, Síp utca, sorolhatnám reggelig és annyira felerősödik a hang, hogy a lakók nem tudnak
aludni. Ez probléma. De ez nem szabálysértés, ez ellen nem tud tenni senki semmit. Én ott állok
mellette és ugyanúgy fog beszélgetni. Főleg úgy, hogy az igazából egy külföldi. Nem akarok
olyan szavakat használni, de mondjuk úgy, hogy az ő számára a mi törvényeink nem annyira
erősek. Ez az egyik alapprobléma. Nyilvánvalóan rengeteg részeg ember járkál a kerületben, ez
máshol is így van, ahol van szórakozóhely, annak a környéke szemetes. Ez biztos. Ennek a
megoldása megint egy teljesen más kérdés. Tehát erre sajnos a csendháborításra nagyon nehéz
reagálni főleg úgy, hogy képzelje el azt a szituációt, hogy Ön ott lakik az x-edik utcában, hallja,
hogy ott van egy 30 fős társaság és hangosan kiabál és részegek és mit tudom én mi. Első dolga,
hogy 112 beüti, bejelenti. A bejelentést fogadja a tevékenység irányítási központ, az kiadja a
megfelelő kerületnek, a kerület a járőrnek. Járőr nagyon gyorsan, 10 perc múlva ott van, csak a
csoport nincs már ott. Mert ők már egy másik utcában kiabálnak. Mennek ide, mennek oda,
folyamatosan keringőznek a kerületek között. Ezt régen lemodelleztük, vizsgáltuk, hogy az V.-ből
indulnak, mennek a VI.-ba és a VII-be végeznek. Lekövettük ezeket az embereket, próbáltunk
ilyen hatásmechanizmust kitalálni, hogy milyen irányból kell megközelíteni ezt a problémát, de
egész egyszerűen az óriási rendőri jelenlét, vagy rendőri, polgárőri, közterület-felügyelői jelenlét
sem segített ezen, mert egy külföldinek egy magyar szabálysértés egy emlék lesz a falon otthon
csekk formájában kirakja. Húszezer forint miatt, vagy 10 000 Ft miatt semmilyen jogsegély
keretében nem fog utána menni, és ő szombaton elköveti és vasárnap este otthon van Londonban.
Úgyhogy sajnos a kérdésére válaszolva mi vagyunk a legkevésbé alkalmasak, hogy segítsünk.
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Gyakorlatilag ki kell jelentenem, telefon ügyeletet tartunk. Azt elég hatékonyan egyébként, de
ebben a tekintetben, járőrözgetünk, látják az emberek a csíkos autót, ami úgy néz ki, mintha
rendőrautó lenne, vagy felügyelők lennének benne. Látják az emberek a sárga mellényt, ami pont
úgy néz ki, mintha rendőr lenne, vagy közterület-felügyelő lenne, tehát még magyar ember
számára is sok esetben, sőt most már a (érthetetlen szövegrész) ilyen csíkos mellényt hord, tehát
aztán végképp bárki, bármi lehet és eggyel több járőrautó. Akkor hasznos a jelenlétünk, hogyha
mondjuk olyan esemény történik, ahol mondjuk balesetnél irányítani kell amúgy is. Rendőrből
sosincs elég, ha 10-szer ennyi rendőr lenne, az is kevés lenne. Ha mondjuk, valami nagyobb
esemény van, ahol kell a megfelelő személyi jelenlét, az irányítás, stb., akkor ott a polgárőrök
önállóan tudnak dolgozni és megoldják pl. a jelzői tevékenységet. Gyakorlatilag ez a feladatunk
ezekben az esetekben.
Moldován László:
Azt hadd kérdezzem meg, ha jól értem, ha nem rendőrrel, vagy közterület-felügyelővel párban
dolgozik a polgárőr, akkor tulajdonképpen annyit tehet, hogy rászól, hogy hagyd abba kiabálást.
Az meg tovább kiabál és nincs mit tenni. A polgárőr pedig kénytelen elviselni, hogy kutyába se
veszik.
Szenderák Attila:
Egészen konkrét leszek. Ugyanannyit tehetünk meg, mint Ön. Gyakorlatilag a polgárőrök az
állampolgári lehetőségeit használja ki, jellemzően a civilek és köztünk annyi a különbség, hogy
mi tudjuk, ismerjük a lehetőségeinket, míg egy átlag magyar állampolgár jellemzően nincs
tisztában azzal, hogy mit tehet meg és mit nem.
Moldován László:
Jó. Köszönöm.
Szenderák Attila:
Kérem.
Nagy Andrea:
Van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Nincs. Akkor nagyon szépen köszönöm ezt a jól kifejtett
információt. Én már megkérdeztem az Urat kint a folyosón a kutyás szolgálattal voltak, a kutyás
szolgálattal kapcsolatosan voltak kérdéseim, de azt gondolom, hogy megkaptam a választ és nem
is szeretném húzni az időt. Egy határozati javaslatunk van itt, amiről szavaznunk kell. Aki
elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

28/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező, Erzsébetvárosi
Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2018. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló beszámolót
elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

6.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2018. évi tevékenységéről és eredményeiről
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Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező,
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2018. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló
beszámolót elfogadja.

Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk a Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2018. évi
tevékenységéről és eredményeiről. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e esetleg kiegészíteni
valója.
Győrvári Attila:
Köszönöm szépen, nem.
dr. Somogyi Csaba:
Köszönjük szépen, nincs.
Nagy Andrea:
Nem. Bocsánat. Jó, akkor megnyitom a napirend vitáját. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne néhány kérdésem. Nagyjából hasonlóak lesznek, de Önöknek nyilván van
jogosítványuk arra, hogy eljárjanak. Miért van az, illetve tudom, ezt többször megbeszéltük. Azt
mondja, hogy nem tudnak nyelveket. Ez lenne az egyik kérdésem, hogy hogy állnak ezek az angol
nyelvű, önkormányzat által finanszírozott tanfolyamok, nyelvtanfolyamok. És van-e látható
eredménye a betanult nyelvnek. Abból a szempontból van-e eredménye, hogy eredményesebben
tudnak-e eljárni a közterület-felügyelők éjszaka? A másik, hogy továbbra is ez a kérdésem,
merthogy felsorolja, hogy milyen tematikában intézkednek a közterület-felügyelők, felsorolja azt
is, hogy csendháborítás ügyében intézkednek. Remélem, hogy intézkednek. Ahhoz képest a
lakosság ebből semmit sem érez, hogy bárki is intézkedne. Azt mondja, hogy 357 esetben érkezett
lakossági bejelentés. Na most az Úr azt mondja, hogy hozzá naponta 2-3 fut be, amit, ha 365
nappal beszorzom, az 1000 lakossági bejelentés legalább és szerintem nem elsősorban a
polgárőrséget, hanem Önöket keresik meg a lakossági bejelentések. Nekem az a problémám, hogy
357 esetben szerintem kizárt, hogy csak annyi lakossági bejelentés történt. De alapvetően tényleg
az a kérdésem, hogy miért nem lehet valamilyen rendet csinálni, hogy éjszaka tudjanak a lakók
pihenni és ne üvöltést kelljen hallgatniuk, mikor az nyilvánvalóan csendháborítás, ehhez nem is
kell zajszakértő. Tíz óra után, ha üvölt valaki, az csendháborítás. A kérdésem az az, hogy…
dr. Somogyi Csaba:
Megyek sorba, jó? Az első kérdés az volt, hogy a nyelvtanfolyamok. Gyakorlatilag a
beszámolónkban megtalálható, hogy hány főt iskoláztunk be erre a nyelvtanfolyamra, hány fő
járta végig. Azért ezekről a nyelvtanfolyamokról tudni kell, hogy két hónapos nyelvtanfolyamok,
Tehát egy kezdő diák két hónap alatt azért nem jut el olyan szintre, hogy azt bátran tudja használni
az ott megtanultakat. Természetesen…
Moldován László:
Akkor mi az értelme?
dr. Somogyi Csaba:
Tehát folyamatosan, elkezdtünk egy kurzust és megyünk tovább. Tehát kurzusról, kurzusra.
Remélem, hogy egyszer a legjobbak eljutnak x időn belül arra, hogy fogják tudni ezt a tudást
hasznosítani. Tehát gyakorlatilag mi azon vagyunk egyébként elsődlegesen, hogy ne igazából
képezzük a munkavállalóinkat, hanem próbáljunk meg olyan munkavállalókat fölvenni, akik már
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beszélnek egy idegen nyelvet. Egyébként az elmúlt időben sikerült is több olyan munkavállalót
fölvenni, aki beszél egy, vagy több idegen nyelvet, illetve az idegenforgalmi szezonban, amit
mindig májustól októberben teszünk, ebben az időintervallumban egyébként a legnépszerűbb
Belső-Erzsébetváros. Tavaly ugye azt csináltuk, hogy hivatalos tolmácsokat szerződtetünk és
konkrétan az ő segítségükkel próbáltunk meg intézkedni Belső-Erzsébetvárosban. Gyakorlatilag
volt eredménye, tehát valamilyen szinten biztonságot ad az intézkedő felügyelőnek, ha van egy
olyan segítség mögötte, ami tökéletesen elegendő ahhoz, hogy elmondjon mindent, ami az
intézkedés kapcsán szükséges. A másik kérdés az volt, hogy miért van zaj a kerületben, miért nem
tudnak a lakók aludni és, hogy a csendháborítás kapcsán ott volt egy statisztikai adat, hogy hány
esetben járunk el, illetve a lakossági bejelentések. Csendháborítás kapcsán azokat az
eredményeket, vagy azokat az intézkedéseket tüntetjük fel, ha kapunk egy jelzést egy
szórakozóhely vagy a szórakozó előtt csoportosuló vendégek zajosak, vagy feltűnően nagy zaj jön
ki a szórakozó helyről. Mi ezekben az esetekben eljárunk. Ami azt jelenti, hogy kimegyünk és
gyakorlatilag, ha tényleg van ott egy társaság, egyébként jellemzően nekünk is az a problémánk,
hogy mire oda érünk és ez a társaság már nem található ott, de ha ott található ez a társaság, ahogy
említette, hogy magába az, hogy valaki hangosan beszél az csendháborítás, az nem
csendháborítás. Tehát gyakorlatilag a jogszabály, amikor nevesíti ezt a szabálysértés alakzatot,
akkor nem lehet alkalmazni arra, ha valaki hangosan beszél tekintettel arra az, hogy ha valaki
hangosan beszél, vagy kiabál, az egy relatív megfogalmazás. Tehát azt nem lehet most belőni
decibelre és meghatározni azt, hogy az most eléri, vagy nem éri el, tehát ezzel nem tudunk mit
kezdeni. Egyébként maga a csendháborítás, az rendőrségi szabálysértés, tehát rendőrségi
hatáskörbe tartozik ennek a szabálysértésnek a vizsgálata és a vele szemben történő eljárás.
Igazából ilyen esetekben kimegyünk, ha a szórakozó hellyel van a probléma, természetesen
bemegyünk, beszólunk, megkérjük az adott szórakozóhelynek az üzemeltetőjét, vagy a tulajt,
vagy ott az üzlet vezetőjét, hogy legyen már kedves csukja be az ablakokat, csukja be az ajtót,
halkítsa le a zenét. Ha társaságot találunk, a társaságnak jelezzük, hogy csöndesebben, halkabban,
vagy egyáltalán fejezzenek be minden tevékenységet, menjenek el a helyiség elől. Tehát
gyakorlatilag próbálunk valamilyen szinten rendet tenni. Az esetek többségében egyébként ez
működik is. Tehát, ha tényleg odaérünk, és mi is úgy tapasztaljuk, hogy van olyan zajhatás, ami
zavarhatja a lakókat, akkor általában az intézkedésünk az megoldást jelent. Lakossági bejelentés.
Nálunk minden lakossági bejelentés rögzítésre kerül. Egyszer van ott egy hangfelvétel, egyszer
pedig mindenről jelentést írunk és minden egyes lakossági bejelentést ki is vizsgálunk. Minden
egyes lakossági bejelentést a felvételkor úgy veszünk fel, ha tudunk, minden egyes bejelentővel
személyesen is tudjon beszélni az eljáró felügyelő. Azt el kell mondjam, hogy az esetek
többségében nem állnak szóba egyébként a lakosok az eljáró felügyelővel. Tehát vagy nem
hajlandóak megadni az elérhetőségüket, vagy nem hajlandóak megvárni a felügyelőt és
sorolhatnám. Csak érdekességképpen mondom el Önnek, mert ugye feltételezi, hogy jóval több
lakossági bejelentésnek kellene lenni, mint amennyit nyilván tartunk. Én az elmúlt 5 évben az
összes lakossági fórumon részt vettem. Nagyon sokszor felmerült a lakosok oldaláról, hogy mit
csinálna a csendháborítókkal. Nagyon többször azt megkaptuk, hogy bejelentik, és mégsem
történik semmi. Minden egyes lakossági fórumon kiosztottam azoknak a lakosoknak a
névjegykártyámat, akik gyakorlatilag aktívan részt vettek ezen a lakossági fórumon és kértem
őket, ha ilyet észlelnek, hogy bejelentenek valamit, nem foglalkozunk a bejelentéssel, nem
vizsgáljuk ki, de egyébként is bármikor nyugodtan hívjanak föl, ha problémájuk van az
erzsébetvárosi körülményekkel. Mit gondol Képviselő Úr, hányan hívtak az 5 év alatt?
Moldován László:
Nulla.
dr. Somogyi Csaba:
Nulla. Pontosan. Tehát ugyanez van. Lehet, hogy Önnek egyébként panaszkodnak, amikor arra jár
és elmondják a problémájukat, de jellemzően egyébként én is azt gondolom, hogy ez a bejelentési
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szám ahhoz képest, hogy milyen állapotok uralkodnak a Belső-Erzsébetvárosban és, hogy mennyi
visszajelzés érkezik hozzánk különböző szintekről és értelemszerűen ebben benne vannak Önök
is, ahhoz képest tényleg nagyon kevés a bejelentések száma és én azt annak tudom be, hogy a
lakosok egyszerűen nem veszik a fáradtságot, hogy fölvegyék a telefont és bejelentsék, ha valami
problémájuk van.

Moldován László:
Lehet még egy kérdésem?
Nagy Andrea:
Persze.
Moldován László:
Két kérdésem lenne. Az egyik az, hogy ha jól értem, akkor azt mondja, hogy akkor mennek ki, ha
jön egy jelzés. De hát ezt lehet tudni, hogy pénteken, vagy szombaton (érthetetlen szövegrész) ez
az egyik kérdésem.
dr. Somogyi Csaba:
Félre értette.
Moldován László:
A másik kérdésem, hogy teljesen jogosan az Úr azt mondta, hogy kap egy csekket, meg vannak
büntetve, nyilván akkor hazautazik és kidobja, vagy előtte, vagy utána. Miért nem lehet
valamilyen módon és nem tudom, a jogszabályokban nyilván nem vagyok jártas, kiszorítani
belőlük, hogy ott fizessenek, készpénzben kifizessék a bírságot, mert azt nem nagyon tudom
elképzelni, hogy azt mondja, hogy nekem nincs pénzem. Mert hát akkor hogy megy be a
szórakozóhelyre, hogy akar fogyasztani.
dr. Somogyi Csaba:
Az első kérdésre válaszolva, amikor azt mondtam, hogy akkor megyünk, amikor szólnak,
értelemszerűen nem így értettem. Amikor szólnak, megyünk. Akkor is megyünk, ha szólnak.
Nekünk az az elvünk, ha bármilyen lakossági bejelentést kapunk, kimegyünk, megvizsgáljuk és
intézkedünk. Visszaértesítjük az állampolgárt, hogy mit tettünk és mit nem tettünk. tehát
gyakorlatilag próbáljuk kezelni a lakosságnak az ilyen irányú igényeit. A másik kérdés, amit
fölvetett, ez gyakorlatilag egy jogalkotói kérdés, nem jogalkalmazói. Per pillanat, erre nincs
lehetőség. Tehát semmi más lehetősége nincsen az eljáró felügyelőnek, mint vagy helyszíni
bírságot, vagy pedig feljelentést tenni. A helyszíni bírság az abból áll, hogy odaadja a csekket,
fizesd be. Ha nem fizeti be, akkor nem fizeti be.
Moldován László:
A helyszíni bírság miért nem lehet készpénz?
dr. Somogyi Csaba:
Mert törvény nevesíti, hogy mi a kiszabásának a menete és mit kell adni az adott szabálysértőnek
az eljárás során. Tehát ezt pontosan jogszabály leírja, hogy kell kinéznie a csekknek…
Moldován László:
Nem önkormányzati rendelet, hanem egy magasabb…
dr. Somogyi Csaba:
A szabálysértési törvény és a hozzá kapcsolódó egyéb kiegészítő jogszabályok.
Moldován László:
Jó. Értem.
dr. Somogyi Csaba:
Tehát ez pontosan meg van határozva. Az is pontosan meg van határozva, hogy kell kinéznie a
csekknek, milyen adatoknak kell rajta lenni a csekken. Tehát gyakorlatilag pontosan meg van
határozva és ez a két lehetőség van, hogy helyszíni bírság, ami csekket jelent, vagy pedig
feljelentést. A feljelentéssel még gyakorlatilag hátrébb vagyunk, mint a helyszíni bírsággal, mert
ott aztán tényleg elveszik minden.
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Moldován László:
Jó, ezt értem. Tiszta sor. Jó. Nem jutottunk nagyon előrébb, de köszönöm.
dr. Somogyi Csaba:
Szívesen.
Nagy Andrea:
Jó. Köszönöm szépen. Ha van esetleg még kérdés, hozzászólás. Nincs. Én csak annyit szeretnék
ehhez hozzá tenni, hogy nyilván a Külső-Erzsébetvárost nem lehet összehasonlítani a Belső-
Erzsébetváros problémáival, de lakossági szinten is meg, ha én tettem bejelentést idáig, abszolút
pozitív tapasztalataim, meg visszajelzések voltak, úgyhogy köszönöm szépen. Akkor egy
határozati javaslat van a Rendészeti Igazgatóság beszámolójáról. Aki elfogadja, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Aki nem fogadja el, aki tartózkodik. Köszönöm szépen, egy
tartózkodással elfogadásra került.

29/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2018. évi tevékenységéről és
eredményeiről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező,
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2018. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tánczos Péterné ev. (adószám: 67464601-1-41)
KI/5119/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20.
szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 1 m, azaz összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához
2019. március 1-től 2020. január 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/5641-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2019. március 1-től 2019.
december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
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Asbóth u. 14.) KI/5641-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2019. március 1-től 2019. december 31.-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal a
feltétellel, hogy az információs pult elhelyezésekor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a
szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/6166/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 9 m, azaz 27 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2020. április 30-ig, guruló kocsi elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/6643-1/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület használata
tekintetében, vendéglátó teraszra vonatkozóan már korábban megállapított közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását
megadja.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kerpen Gábor Zoltánné ev. (adószám: 42909930-1-
42) KI/6079/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 7.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-
től 2020. február 29-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. Továbbá Kerpen Gábor Zoltánné ev. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 6. IV. 5.) KI/6031/2019/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtt 1,8 m x 3,6 m,
azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. október 31-ig, valamint 3
m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. szeptember 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra Továbbá a Leszegysör Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FRIDA Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/5216-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 1-től 2019. március 31-ig és 2019. november 1-től 2020. március
31-ig, valamint 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2 és 2 m x 4,8 m, azaz 10 m2, összesen 17 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
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gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a FRIDA Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Teaház Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 25.) KI/5296/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 2 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. március 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Király Teaház
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Király u. 13.) KI/7133/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m, azaz
16 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. szeptember 30-ig, valamint
1,5 m x 4,86 m + 2,45 m x 0,85 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. október 1-
től 2020. február 29-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. Továbbá a Gozsdu Gasztronómia Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TÖLCSIBE Kft. (székhely/lakcím: 2013 Pomáz,
Huszár u. 23/A. 1. lph. fsz. 4.) KI/4084-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 3 m, összesen 4 m2

nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ecorange Kft. (székhely/lakcím: 1033 Budapest,
Szentendrei út 95. VIII. 59.) KI/13940/2019/VI. és KI/13940-1/2019/VI. számú kérelmeire, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 2,85 m x 1,8 m,
azaz 6 m2, 2,65 m x 3 m, azaz 8 m2, és 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2, összesen 17 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, illetve 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2 és 2,85 m x
1,8 m, azaz 6 m2, összesen 9 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 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. Továbbá az Ecorange Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

13.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fine Sales House Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Rákóczi út 26.) KI/13931/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 2 db 2,5 m x 1,5 m, azaz 8 m2 és 1 m x 2 m,
azaz 2 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. október
31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hellinicon Kft. (székhely/lakcím: 1101 Budapest,
Korponai út 14. a.s. 5.) KI/14107/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 10. szám alatti épület (Madách Imre sétány felöli oldal) előtt 4,3 m x 7,6 m, azaz
33 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2020. február 29-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt 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 Hellinicon Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az R&R Profession Kft. (székhely/lakcím: 1046
Budapest, Nádor u. 9/A.) KI/949-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az R&R
Profession Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi,
Damjanich u. 32.) részére korábban, a 320/2018. (12.19.) számú határozatában megadott
hozzájárulását 2019. január 18. napjával – a közterület használatára érkezett lakossági
bejelentésre tekintettel – visszavonja.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dohány u. 5.) KI/13804/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám épület előtt 1,15 m x 8,64 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához
2019. március 1-től 2020. február 29-ig, dobogón elhelyezett 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.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. (székhely/lakcím:
1133 Budapest, Bessenyei u. 14. VII. 1.) KI/7221/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt (3,6 m x 8 m) - (1,2 m x 1,1 m) - (1,2 m x
0,45 m), azaz 27 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. november 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint
a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
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kerül kialakításra. Továbbá a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ace Production Kft. (székhely/lakcím: 1033
Budapest, Szentendrei út 89-95.) KI/14262/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtt 1,2 m x 7,5 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 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 méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az Ace Production Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZÓDA 1 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Wesselényi u. 18.) KI/14330/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 és 1,4 m x 12 m, azaz 17
m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. Továbbá a SZÓDA 1 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GourmetPlanet Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/4295/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Nefelejcs u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott megállító reklámtábla
kihelyezéséhez nem járul hozzá.

22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GourmetPlanet Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/4295/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott megállító
reklámtábla kihelyezéséhez nem járul hozzá.

23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Latest Kft. (székhely/lakcím: 1011 Budapest, Fő u.
37. C. ép. III. 1.) KI/4768/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2,2 m x 4,8 m, azaz 11 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 4-től 2019. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 1173
Budapest, Tápiószecső u. 11.) KI/6533/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,71 m x 2,1 m, azaz 4 m2 és 1,8 m x 1,1 m,
azaz 2 m2, összesen 6 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. március
31-ig, valamint 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től
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2019. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át
elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 3/A.) KI/14004/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 2 db 1,8 m x 2,1 m, azaz összesen 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 1-től 2019. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a 312/2018. (12.19.) számú határozatának saját
hatáskörben történő visszavonásával egyidejűleg, az STR EVENT and more Kft. (székhely: 1072
Budapest, Dob u. 16. VII. ép. I. 4.) KI/21521-9/2018/VI. és KI/21521-10/2018/VI. számú, Berlin
Felett Kft. részére korábban meghozott, 227/2018. (09.06.) számú határozatában engedélyezett
közterület-használat kiegészítésére, illetve a döntés visszavonására és attól eltérő döntés
meghozatalára, vagy az STR EVENT Kft. részére a 34200/2 hrsz. és 34204/2 hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlan Berlin Felett Kft. által érvényes közterület-használati engedély birtokában
már használt részének közterület-használatára irányuló kérelmeit elutasítja

Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk a 7-es, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni valója.
Győrvári Attila:
Köszönöm szépen, nincs.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Képviselő Úr.
Moldován László:
Szeretnék külön szavazást kérni elég sok pontról. A 6-osról, 9-esről, 11-esről…
Nagy Andrea:
Hatos, 9-es, 11-es.
Moldován László:
11, 12, 13, 15. A 16-os az az Atm-es előterjesztés és ott a nem fogadjuk el azt az előterjesztés, ha
jól emlékszem. A 17, 18, 19, 20.
Nagy Andrea:
Akkor visszaolvasom, hogy ne legyen hiba. Hatos, 9-es, 11-es, 12-es, 13-as, 15-ös, 17-es, 18-as,
19-es és a 20-as.
Moldován László:
Igen, és akkor a 13-asnál az a kérdés, hogy nem javasolja…
Győrvári Attila:
Hát maga az előterjesztés, a határozati javaslat a korábban már megadott közterület-használati
engedély visszavonását…
Moldován László:
Így van. Jó. Köszönöm.
Nagy Andrea:
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Jó. Akkor a 6-os, 9-es, 11-es, 12-es, 13-as, 15-ös, 16-os, 17-es, 18-as, 19-es, 20-as napirendi
pontról külön egyesével fogunk szavazni és akkor kezdeném avval. Aki a 6-os napirend határozati
javaslatát elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem fogadja el, aki tartózkodik. Egy nem
szavazattal elfogadásra került.

30/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kerpen Gábor Zoltánné ev. (adószám: 42909930-
1-42) KI/6079/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér
7. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március
1-től 2020. február 29-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. Továbbá Kerpen Gábor Zoltánné ev. 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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 9-es napirend határozati javaslatát elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem
fogadja el, tartózkodik. Egy nem szavazattal elfogadásra került.

31/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Teaház Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 25.) KI/5296/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 2 m, azaz összesen 4 m2

nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Király Teaház
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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 11-es határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem fogadja el. Egy
nem szavazattal elfogadásra került a 11-es határozati javaslat.

32/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TÖLCSIBE Kft. (székhely/lakcím: 2013 Pomáz,
Huszár u. 23/A. 1. lph. fsz. 4.) KI/4084-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 3 m, összesen 4 m2

nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
A 12-es napirendi pont határozati javaslatát aki elfogadja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem
fogadja el. Egy nem szavazattal elfogadásra került.

33/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ecorange Kft. (székhely/lakcím: 1033 Budapest,
Szentendrei út 95. VIII. 59.) KI/13940/2019/VI. és KI/13940-1/2019/VI. számú kérelmeire,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 2,85 m x 1,8
m, azaz 6 m2, 2,65 m x 3 m, azaz 8 m2, és 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2, összesen 17 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, illetve 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2 és
2,85 m x 1,8 m, azaz 6 m2, összesen 9 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 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. Továbbá az Ecorange 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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 13-as határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem fogadja el. Egy
nem szavazattal elfogadásra került.

34/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fine Sales House Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Rákóczi út 26.) KI/13931/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 2 db 2,5 m x 1,5 m, azaz 8 m2 és 1 m x 2
m, azaz 2 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019.
október 31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 15-ös napirendi pont, bocsánat előterjesztést elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki
nem fogadja el. Egy nem szavazattal elfogadásra került.

35/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az R&R Profession Kft. (székhely/lakcím: 1046
Budapest, Nádor u. 9/A.) KI/949-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az R&R
Profession 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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 17-es határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem fogadja el. Egy
nem szavazattal elfogadásra került.

36/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dohány u. 5.) KI/13804/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám épület előtt 1,15 m x 8,64 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához
2019. március 1-től 2020. február 29-ig, dobogón elhelyezett 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.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Nagy Andrea:
Aki a 18-as határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem fogadja el. Egy
nem szavazattal elfogadásra került.

37/2019. (02.18.) 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/7221/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt (3,6 m x 8 m) - (1,2 m x 1,1 m) - (1,2 m x
0,45 m), azaz 27 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. november 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint
a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
kerül kialakításra. Továbbá a Tűzkovács és Vizimolnár 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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a 19-es határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje föl a kezét. Aki nem fogadja el. Egy
nem szavazat mellett elfogadásra került.

38/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ace Production Kft. (székhely/lakcím: 1033
Budapest, Szentendrei út 89-95.) KI/14262/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtt 1,2 m x 7,5 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 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 méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
az Ace Production 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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Nagy Andrea:
Aki a 20-as határozati javaslatot elfogadja, az kérem emelje föl a kezét. Aki nem fogadja el. Egy
nem szavazattal elfogadásra került.
39/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZÓDA 1 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Wesselényi u. 18.) KI/14330/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2 és 1,4 m x 12 m, azaz 17
m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. Továbbá a SZÓDA 1 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 ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Nagy Andrea:
És akkor fent maradt az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as, 10-es, 14-es, 16-os, 21, 22, 23, 24-
es és 25-ös határozati javaslatok. Ügyrendiben felteszem a kérdést, hogy aki elfogadja, hogy
egyben szavazzunk ezekről a napirendi pontokról, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm
szépen egyhangú.
Veres Zoltán:
A 26-os is benne volt?
Nagy Andrea:
Bocsánat.
Veres Zoltán:
Az utolsó.
Nagy Andrea:
Én csak 25-öt számoltam. Elnézést.
Szerencse Csaba:
Az nem táblázatszerű volt, szerintem azért. Szerintem tedd föl újra.
Nagy Andrea:
Bocsánat 26. Elnézést. Jó, akkor felteszem még egyszer. Egyes, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as,
10-es, 14-es, 16-os, 21-es, 22-es, 23-as, 24-es, 25-ös és 26-os határozati javaslattal aki egyetért,
kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen. Egyhangúan elfogadásra került.
Szerencse Csaba:
Ez az ügyrendi, nem?
Nagy Andrea:
Ez volt az ügyrendi, így van. Nyolcas napirendi pontunk a 2019. évi növényesítési pályázat…
Szerencse Csaba:
Bocsánat, ezt le kell újra szavazni, mert arról szavaztunk, hogy ügyrendibe egyben szavazunk
ezekről. Tehát, hogy ezt egybe leszavazzuk, és utána tesszük fel.
Nagy Andrea:
Azt már föltették.



25 / 33

Szerencse Csaba:
Igen, csak azért szavaztattam le újra az ügyrendit, mert a 26-ost nem mondtad hozzá. Zoli. Most
ügyrendiben arról szavaztunk, hogy ez egyben le legyen szavazva.

dr. Mészáros Zoltán:
Igen, és után le lett szavazva.
Szerencse Csaba:
A 26-ost az előbb nem mondtuk hozzá, nem baj?
dr. Mészáros Zoltán:
Nem baj.
Nagy Andrea:
Köszi. Jó.

40/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 7-es, 8-as, 10-es, 14-
es, 16-os, 21-es, 22-es, 23-as, 24-es, 25-ös és 26-os határozati javaslatokról egyben szavaz.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

41/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tánczos Péterné ev. (adószám: 67464601-1-41)
KI/5119/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20.
szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 1 m, azaz összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához
2019. március 1-től 2020. január 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

42/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 14.) KI/5641-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület használatához 2019. március 1-től
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2019. december 31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

43/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 14.) KI/5641-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 1-től 2019. december 31.-ig, információs pult elhelyezése céljából,
azzal a feltétellel, hogy az információs pult elhelyezésekor biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

44/2019. (02.18.) 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/6166/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 9 m, azaz 27 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2020. április 30-ig, guruló kocsi elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

45/2019. (02.18.) 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/6643-1/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület használata
tekintetében, vendéglátó teraszra vonatkozóan már korábban megállapított közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását
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megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

46/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 6. IV. 5.) KI/6031/2019/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtt 1,8 m x 3,6 m,
azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. október 31-ig, valamint 3
m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. szeptember 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra Továbbá a Leszegysör 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 egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

47/2019. (02.18.) 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/5216-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 1-től 2019. március 31-ig és 2019. november 1-től 2020. március 31-
ig, valamint 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2 és 2 m x 4,8 m, azaz 10 m2, összesen 17 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a FRIDA 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 egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

48/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/7133/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m,
azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. szeptember 30-ig,
valamint 1,5 m x 4,86 m + 2,45 m x 0,85 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019.
október 1-től 2020. február 29-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 3 m széles szabad járdafelületet,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Gozsdu Gasztronómia 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 egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

49/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hellinicon Kft. (székhely/lakcím: 1101 Budapest,
Korponai út 14. a.s. 5.) KI/14107/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 10. szám alatti épület (Madách Imre sétány felöli oldal) előtt 4,3 m x 7,6 m, azaz
33 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2020. február 29-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt 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 Hellinicon 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

50/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely: 8220 Balatonalmádi,
Damjanich u. 32.) részére korábban, a 320/2018. (12.19.) számú határozatában megadott
hozzájárulását 2019. január 18. napjával – a közterület használatára érkezett lakossági
bejelentésre tekintettel – visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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elfogadta.

51/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GourmetPlanet Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/4295/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Nefelejcs u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott megállító reklámtábla
kihelyezéséhez nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

52/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GourmetPlanet Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/4295/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott megállító
reklámtábla kihelyezéséhez nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

53/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Latest Kft. (székhely/lakcím: 1011 Budapest, Fő
u. 37. C. ép. III. 1.) KI/4768/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2,2 m x 4,8 m, azaz 11 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 4-től 2019. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

54/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 1173
Budapest, Tápiószecső u. 11.) KI/6533/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,71 m x 2,1 m, azaz 4 m2 és 1,8 m x 1,1 m,
azaz 2 m2, összesen 6 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. március
31-ig, valamint 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től
2019. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

55/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/14004/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 2 db 1,8 m x 2,1 m, azaz összesen 8 m2

nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. március 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

56/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a 312/2018. (12.19.) számú határozatának saját
hatáskörben történő visszavonásával egyidejűleg, az STR EVENT and more Kft. (székhely: 1072
Budapest, Dob u. 16. VII. ép. I. 4.) KI/21521-9/2018/VI. és KI/21521-10/2018/VI. számú, Berlin
Felett Kft. részére korábban meghozott, 227/2018. (09.06.) számú határozatában engedélyezett
közterület-használat kiegészítésére, illetve a döntés visszavonására és attól eltérő döntés
meghozatalára, vagy az STR EVENT Kft. részére a 34200/2 hrsz. és 34204/2 hrsz. alatt
nyilvántartott ingatlan Berlin Felett Kft. által érvényes közterület-használati engedély birtokában
már használt részének közterület-használatára irányuló kérelmeit elutasítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

8.sz. NAPIRENDI PONT
2019. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2019. évi növényesítési pályázati felhívást és
mellékletei lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követően gondoskodjék a
pályázati felhívás közzétételéről.

Nagy Andrea:
Akkor maradunk a 8-as napirendi pontnál. 2019. évi növényesítési pályázat kiírása
lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére. Kérdezem az Irodavezetőt, hogy óhajtja-e
kiegészíteni.
dr. Szász Eleonóra:
Nem. Köszönöm.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. A napirendi pont vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Az lenne a kérdésem, hogy azt látom a változtatások között, hogy e-mailben nem lehet beküldeni
a pályázatot. Papír alapon kell, meg elektronikus adathordozón. Én nem nagyon értem, hogy miért
zárjuk ki. Én 2019-ben azt is elfogadnám, ha csak e-mailben küldenék be a pályázatot. Tehát nem
értem, hogy az email, nyilván minden közös képviselő, minden házban van valaki legalább, aki
használ számítógépet és e-mailben szerintem sokkal egyszerűbb lenne, de cáfoljon meg, ha én
rosszul látom.
dr. Szász Eleonóra:
Eddig sem lehetett e-mailben beadni, hanem tavaly is úgy volt a kiírás, hogy e-mailben és papír
alapon és ezt akartuk gyakorlatilag, úgy gondoltuk, hogy így egyszerűbb, ha csak papír alapon
kell benyújtani a pályázatot. Egyébként az önkormányzat is pályázik más szervezetek által kiírton,
a mai napig papír alapon kell beadni. Az email az nem egy hivatalos dokumentum. Ezeket alá kell
írni, felelősségteljes nyilatkozatokat kell benne tenni, tehát nem gondoljuk, hogy ez e-mailen
megfelelő lenne.
Moldován László:
De hát be lehet szkennelni dokumentumokat, tehát én ezt nem nagyon tartom nagy problémának.
De mindegy, ez csak az én gondolatom.
dr. Mészáros Zoltán:
Csak egy technikai kiegészítés. E-mailben lehetetlen megcsinálni azt, hogy leül a Bizottság és
egyszerre bontja ki a zárt borítékot. Tehát ez az egyetlen fő, a legfőbb oka…
Moldován László:
Tehát nem lehet roncsolás mentesen…



32 / 33

dr. Mészáros Zoltán:
Igen. Az a lényeg, hogy minden pályázatnál, ez majd lesz a következő Bizottságon is a
társasházaknál, hogyha e-mailben beküldi, ott látja az ügyintéző egyiket, másikat hamarabb. Nem
egyszerre, itt viszont egyszerre lesz bontás. Azt meg csak zárt borítékkal lehet.

Moldován László:
Aha. Hát jó. Kénytelen vagyok elfogadni, bár 250 000 forintról van maximum szó, tehát nem 10
meg 20 milliókról.
Nagy Andrea:
Nekem csak egy technikai kérdésem lenne. Amikor leadtuk a pályázatot akkor is megkérdeztem,
mert nem nagyon értettem, hogy inkasszós igazolást az OTP-től miért kell egy vissza nem
térítendő támogatáshoz bekérni, amivel személy szerint 2 órát vettek el az életemből ahelyett,
hogy hatékony munkával töltöttem volna. Tehát egyrészt procedúra kikérni az OTP-től, amit
nyilván egy társasházi felújítási pályázatnál azt gondolom, hogy természetes, de egy vissza nem
térítendő támogatásnál miért kell.
dr. Szász Eleonóra:
Azért, mert utóellenőrzési jogosultsága is van az önkormányzatnak és, ha azt tapasztalná, hogy
esetleg nem gondozzák azokat a növényeket, akkor inkasszó lévén, az egy biztosíték arra, hogy a
támogatás bizonyos részét az önkormányzat visszaszerezze.
Nagy Andrea:
És azt mi alapján döntik el, hogy az egész összeget, vagy részösszeget…
dr. Szász Eleonóra:
Erre még szerencsére nem volt példa, tehát ez egy biztosíték.
Nagy Andrea:
Én is azt gondolom, hogy kevés ház pályázik, aki meg pályázik, az meg arra törekszik, hogy
tényleg szép zöld legyen az udvara. Jó, elfogadom, de plusz munka.
dr. Szász Eleonóra:
Igen, csak ez egy biztosíték, tehát kell, hogy biztosítékot kapjon az önkormányzat.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor szavazásra felteszem a 8-as napirendi
pontot. Két határozati javaslat van. Aki az 1-es határozati javaslattal egyetért, kézfeltartással
jelezze. Egyhangú. Aki a 2-es határozati javaslattal egyetért…
Szerencse Csaba:
Ez egy határozati javaslat volt, csak két részben.
Nagy Andrea:
Én kettőt láttam, bocsánat. Nem tudom mit néztem. Egy?
Szerencse Csaba:
Egy határozati javaslat.
Nagy Andrea:
Ez nem az én napom ma.
Szerencse Csaba:
Tényleg olyan, hogy be van jelölve 1-es meg 2-es ponttal, csak ugye nem úgy van, hogy 1-es
határozati javaslat meg 2-es, hanem 1-es része meg 2-es része.
Nagy Andrea:
Akkor bocsánat, még egyszer szavazzuk, jó? Az én értelmezésembe két határozati javaslat volt, de
mondja a Csaba, hogy csak egy van. Aki ezt az egy határozati javaslatot a pályázattal
kapcsolatosan elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.

57/2019. (02.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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2019. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények
részére

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2019. évi növényesítési pályázati felhívást és
mellékletei lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy Budapest Főváros VII. kerület
Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének hatályba lépését követően gondoskodjék
a pályázati felhívás közzétételéről.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

9.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
Már csak az Egyéb napirendi pontunk van hátra. Akinek van kérdése, hozzászólása. Köszönöm
szépen, akkor az ülést bezárom.

Budapest, 2019. február 19.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. február 21.


