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Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Bekapcsoltuk a hangfelvevőt. A jelenléti ív mindjárt aláírásra kerül mindenki részéről, de
megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Elsőként arról fogunk szavazni, hogy aki egyetért
azzal, hogy a meghívóban szereplő módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.
58/2019. (03.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztése
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta irodavezető

2.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

3.)

Egyebek
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Előterjesztő: - Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

1.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/6166-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 11-től 2019. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Ujvári-Kövér Mónika:
Első napirendi pontunk a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Az előterjesztőt kérdezem, hogy van-e valami kiegészítés.
Győrvári Attila:
Köszönöm szépen, nincs.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját. Egy határozati javaslatról van szó, ha jól láttam. Aki az egy határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.
59/2019. (03.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/6166-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 11-től 2019. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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2.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása
1.
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi szakmai beszámolója
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pontunk a testületi előterjesztések megtárgyalása. Konkrétan kettő napirendi
pontról van szó. Elsőként a Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi
szakmai beszámolója. Ahogy látom senki nincs a Rendőrkapitányság részéről. Polgármester Úr
egyébként az előterjesztő. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Parancsoljon Moldován
Képviselő Úr.
Moldován László:
Én azt kérdezném, hogy ez megismerhető ez a beszámoló?
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen. Az egy érdekes dolog, hogy nincsen hozzá csatolva a napirendi ponthoz, így hát nyilván
valóan én nem is fogok tudni erről, maximum tartózkodással, merthogy nem sikerült csatolni. Én
is ezt tegnap megnéztem kétszer is még az esti órákban is, hogy nem-e utólag kaptuk meg.
dr. Mészáros Zoltán:
Én úgy tudom, hogy pénteken ez ki lett küldve. Én nem voltam pénteken, én úgy tudom, hogy
pénteken ki lett küldve és fel is lett téve. Csütörtökön lett postázva az anyag, nem lett mellé a
szakmai beszámoló, de én úgy tudom, hogy pénteken ki lett postázva a beszámoló és fel is lett
téve a honlapra. én úgy tudom, hogy ki lett postázva a képviselőknek.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy Andrea, Moldován Képviselő Úr, én sem láttam. Ti láttátok esetleg, vagy nem is kerestétek?
dr. Mészáros Zoltán:
Utána nézünk. Én nem voltam pénteken.
Ujvári-Kövér Mónika:
Érdemes. Érdemes, hogyha szeretnénk a beszámolóról szavazni, akkor jó lenne, ha látnánk. Nem
is tudom, hogy van-e így értelme szavazni a kérdésről. Szerintem nincs. Ilyenkor amúgy, csak
kérdezem a Jegyzői Irodát. Ilyenkor mi van, mert ugye elvileg tárgyalnunk kellene. Azon túl,
hogy van az a néhány sor, hogy a mellékelt anyag szerint…
dr. Mészáros Zoltán:
Igen és úgy volt, hogy 8-án. Azért mondom, hogy én ezért mondom, hogy úgy tudtam. Ez is volt
anyagban, és ki is kell, hogy menjen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Mi van ilyenkor, ha nem szavazunk.
Nagy Andrea:
Én a testületi anyagban se találtam. Ott is csak előterjesztés volt. Tehát maga a melléklet nem.
Szerencse Csaba:
Ugyanazt hallottam, mint a Zoli.
dr. Mészáros Zoltán:
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A módosító fent volt és a honlapra is felkerült. Az viszont szinte biztos.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem tudom. Megmondom őszintén, hogy én az e-mailt néztem, mert gondoltam, hogy kiküldve
megkapjuk. Erre én nem tudok mit mondani. Mi van, ha erről nem szavazunk. Van-e valami?
dr. Mészáros Zoltán:
Nincs semmi.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor javaslom, hogy ne szavazzunk. Valaki ellentétesen gondolja? Nem. Jó.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló
önkormányzati rendelete
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a következő napirendi pont a 3-as napirendi pont, ami ugye egy önkormányzati rendeletről
van szó. Valamit szeretne, Csaba?
Szerencse Csaba:
Ez így szabályos volt? Vagy ügyrendibe…
dr. Mészáros Zoltán:
Igen, nem kell semmi.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, egyébként ügyrendibe is mondhatjuk azt, hogy nem szavaztunk.
dr. Mészáros Zoltán:
Polgármester Úr be fogja mondani, hogy nem tárgyalta a Bizottság.
Moldován László:
Nem lesz bizottsági támogatás hozzá.
dr. Mészáros Zoltán:
Nem tárgyalta a Bizottság.
Ujvári-Kövér Mónika:
Így van, szerintem is. Máskor is volt már ilyen. Akkor ezt lezártuk. A következő a 3-as napirendi
pont. Kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, akkor lezárom a napirend vitáját és
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk-e a 3-as napirendi pontot. Aki igen, az
kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik. Két tartózkodás mellett tárgyalásra és elfogadásra
javasoljuk. Köszönöm szépen.
60/2019. (03.11.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének a
parkolóhelyek és rakodóhelyek megváltásáról, közcélú parkolóhelyekről szóló
önkormányzati rendelete
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
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javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással)elfogadta.
3.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont, Egyebek. Kérdése, hozzászólása, megjegyzése. Amennyiben nincs
senkinek sem, akkor a holnapi napon találkozunk. Köszönöm szépen.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. március 11.

5/5

