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Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Megállapítom, hogy a jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. A hiányzó Képviselők
igazoltan vannak távol. 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.
61/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

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

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

3.)

2019. évi kapufigyelő pályázat kiírása
Előterjesztő: dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

4.)

2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hosszabbítási kérelmek
megállapítása
Előterjesztő: dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

5.)

Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2019.
február havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2019.
február havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2019. február
havi beszámolóját elfogadja.
4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2019. február
havi beszámolóját elfogadja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az 1-es napirendi pont a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról
szóló beszámolók szokásosan. Négy személynek a beszámolójáról van szó. Én vagyok az
előterjesztő, szóbeli kiegészítéssel nem kívánok élni. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás van-e. Hozzászólás hiányában lezárom a napirend vitáját és négy külön
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szavazásról van szó. Aki az 1-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
62/2019. (03.18.) 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.
február havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú
köszönöm.
63/2019. (03.18.) 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.
február havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
64/2019. (03.18.) 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. február
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az utolsó, 4-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Szintén egyhangúan elfogadásra került. Köszönöm szépen.
65/2019. (03.18.) 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. február
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
2.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány utca 1/A., 1/B. és 1/C. szám alatti
épületek előtti közterület hasznosítása, illetve a vendéglátó előkertek, teraszok elhelyezésének
engedélyezése tekintetében a jövőben azt az elvet követi, hogy azok kialakítása után a
gyalogosforgalom számára egy egyenes vonalú, és legalább 2 méter szélességű sávnak
biztosítottnak kell lennie.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a WALHALLA CLUB Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/22036/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. május 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.
3.
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 3 db 1,8 m x 3,3 m, azaz összesen 18 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. április 30-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
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azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
4.
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. április 1-től 2019. április 30ig, valamint 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019.
április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
5.
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. április 1-től 2019. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/20809/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt (Gozsdu „C” Udvar) (15,57 m x 6,4 m) - (4,5 m
x 2,4 m) - (4 m x 0,5 m), azaz összesen 87 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1től 2020. február 28-ig, valamint 1 m x (6 m + 6,4 m), azaz 13 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 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a C V G Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/1276-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz 6 m2
nagyságú közterület, valamint a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti
épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019.
május 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.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.
(székhely/lakcím: 1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.) KI/21274/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt 1,45 m x 4,13 m,
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azaz 6 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 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. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fsz. 1.) KI/21105/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2020. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/21261/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2
nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2020. február 29-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 Navegar Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/21269/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtt (Madách sétány felöli oldal) 2,5 m x
6,5 m, azaz 17 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2020. február 29-ig,
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 Navegar Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Majdal Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/20897/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 8 m x 4,40 m, azaz 36 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, 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 Majdal Restaurant Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BOBÓKAKER Kft.( székhely/lakcím: 1039
Budapest, (Vásárcsarnok) Heltai Jenő tér 1.) KI/14415-1/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 2 m x 1 m, azaz
összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. december 31-ig,
zöldség- és gyümölcs árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/21931/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtt 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 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. Továbbá a Gasztro Szakasz Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a ZEBU GASTRO Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 5. fsz. U-4.) KI/2557-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtt 2 db várakozóhely (1,5 m x 10 m), és a
járdaszakaszon 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től
2020. február 29-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m
távolságra helyezhető el, illetve 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 a ZEBU GASTRO Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Agori Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/5510/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2,6 m x 4,4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2020. január 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
Blue Agori Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Real Paneer Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 53.) KI/21598/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,2 m, azaz 6 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.
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18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAGDA-MERLO Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Király u. 59/B.) KI/20849/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtt 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 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 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 a
MAGDA-MERLO Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a G-LAKING Kft. (székhely/lakcím: 1238 Budapest,
Hősök tere 37.) KI/21389/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 1/D. szám alatti épület előtt összesen 30 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 a G-LAKING Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Wirtz László ev. (adószám: 41014244-2-33)
KI/20665/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 2.
szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től
2019. október 31-ig, képeslap, ajándéktárgy árubemutató állvány elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.
21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gábor ev. (adószám: 69160138-2-42)
KI/21275/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 56.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től
2019. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell
a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.
22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/7133-4/2019/VI. számú kérelmére, részére nem
járul hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar)
megállító reklámtábla elhelyezéséhez.
23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gáborné ev. (adószám: 40834764-1-42)
KI/21656/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/B.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től
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2019. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/21510/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3,5 m x 11 m, azaz 39
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 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 Serléhűtő Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/2007-9/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 4 m x 7 m, azaz 28 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. április 30-ig, valamint 6 m x 7 m, azaz 42 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. október 30-ig, dobogón elhelyezett 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 Voltpatyolat Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/20985/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület (Madách Imre sétány felöli oldal) előtt 4 m x 3 m, azaz
12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, és 2,8 m x 7 m,
azaz 20 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 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. Továbbá az Arborétum Presszó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MENÜ-ART Kft. (székhely/lakcím: 2011
Budakalász, Omszk park 1.) KI/6796-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 3. szám alatti épület előtt 1,5 m x 4,66 m, azaz 7 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 MENÜ-ART
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
28.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46. fsz.) KI/21763/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtt 2 db 0,76 m x 3,28 m, azaz összesen 6 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 vendéglátó terasz
elhelyezésével 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 a Sztradi Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj
– legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Veritas Gastro Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 58-62.) KI/22048/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 58-62. szám alatti épület előtt 1 m x 9 m, azaz 9 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 vendéglátó terasz elhelyezésével
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.
30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/22039/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 2,55 m x 8,6 m, azaz 22 m2 nagyságú
közterület használatához 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.
31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MOONRISE Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10.) KI/21659/2019/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3,8 m x
4,6 m , azaz 18 m2, és (1,8 m + 4,05 m) / 2 x 5,7 m, azaz 17 m2, összesen 35 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2020. március 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a MOONRISE Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
32.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR CATERING Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/22105/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtt 3,75 m x 2,2 m, azaz 9 m2 és 1 m x 2,2
m, azaz 3 m2, összesen 12 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.
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33.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FADYA Kft. (székhely/lakcím: 1222 Budapest,
Zsineg u. 35.) KI/22104/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 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 biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a FADYA Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
34.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BARSIDE Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 10.) KI/21520/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 4,7 m x 5,2 m, azaz 25 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. május 31-ig, 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.
35.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TELEP-ART Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8. fsz. 1.) KI/22224/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. december 31-ig, és 4 m x 7 m, azaz 28 m2
nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. május 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.
36.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8. fsz.) KI/22226/2019/VI. szám alatti kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. december 31-ig, 4 m x 5 m, azaz 20 m2
nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. május 31-ig, valamint 5 m x 5 m, azaz
25 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. május 31-ig, 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.
37.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BERLIN FELETT Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/1554-6/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar) előtt megállító
reklámtábla elhelyezéséhez.
38.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Hungary Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/4173-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 46. szám alatti épület előtt 1 m x 3,88 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. november 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Trade Force
Hungary Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
39.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VikCook Kft. (székhely/lakcím: 1035 Budapest,
Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/22220/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 3,1 m x 5,1 m, azaz 16 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 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 VikCook Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
40.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Kökény köz 8/B.) KI/22229/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. március 20-tól 2019. október 31-ig, fagylaltpult elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.
41.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Kökény köz 8/B.) KI/22229/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 4 m x 5 m, azaz 20 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 a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
42.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Dob u. 16. VII. ép. I. em. 4.) KI/4778-1/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt (4,9 m
x 4,9 m) – (2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 18-től
2020. február 29-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad
járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az STR EVENT and more Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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43.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Dob u. 16. VII. ép. I. em. 4.) KI/4778-4/2019/VI. számú kérelmére, részére nem
járul hozzá a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar) előtt 1 m x
1 m, azaz 1 m2 nagyságú megállító reklámtábla elhelyezéséhez.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 2. napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztése. Kérdezem az előterjesztőt, kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Győrvári Attila:
Nem köszönjük szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem, köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, ugye itt 43 határozati javaslatról van szó.
Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Az első néhány határozati javaslatnál a Dohány utca elejének a problémája van. Azt én jól értem,
hogy a (érthetetlen szövegrész) április 1-éig adjuk ki?
Ujvári-Kövér Mónika:
Április 30.
Moldován László:
Április 30, bocsánat. Esetleg a közterület-használati engedélyeket azzal, hogy az önkormányzat
átgondolja újra ezt az egész helyzetet, aminek én nagyon örülök, mert az elfogadhatatlan volt
számomra mindig, hogy két terasz között rohannak az emberek a trolihoz és próbálják elérni, meg
úgy egyáltalán az is, hogy két terasz közé vannak beszorítva. Akkor én ezt jól látom, mert az
előterjesztésben magában mégsem ez a dátum szerepel. Akkor hogy lehet azt megszavazni, ha az
előterjesztésben nem ez a dátum szerepel, mi meg mégis úgy gondoljuk, hogy április 30. a
határidő. Ez az egyik kérdésem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akko pontosítsunk Moldován Képviselő Úr. Jól értem azt, ezt én is akartam kérdezni, hogy az 1es számú előterjesztésben egyértelműen kiderül, hogy mi az, ami iránymutatás. Két méter
szélességű sávnak egyenes vonalban biztosítottnak kell lennie és, ha jól gondolom, akkor
gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy ennek függvényében gondolják át az eddig beadott kérelmüket
és esetlegesen módosítják, de erre adunk április 30-ig időpontot. Ugye ami ehhez képest
ellentmondás a 2-es számú előterjesztés, ami mindjárt május 31-ig szól. Ugye erre gondol
Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Abszolút.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor erre várunk választ. További kérdés?
Moldován László:
Egy csomó előterjesztésnél én vagy tartózkodni fogok, de inkább nemmel fogok szavazni.
Szokásos problémák miatt, egy teraszt 1 méter szélességben akarnak megcsinálni. Szerintem ez
teljesen nonszensz. Ezt majd fel fogom diktálni. És az lenne a kérdésem, hogy akkor azt jól
értelmezem, hogy április 30-ig kiadjuk ezeket az engedélyeket, a közterület-használati engedélyt a
Dohány utca elejéről beszélek, vagy megszavazzuk, vagy nem, és addig az önkormányzat letesz az
asztalra valamiféle koncepciót és a Városüzemeltetési Bizottság elfogadja remélhetőleg, hogy
hogy lesz a Dohány utca eleje szabályozva.
Győrvári Attila:
Jó, akkor válaszolok.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Igen. Köszönjük.
Győrvári Attila:
Abszolút egyébként Képviselő Úr és Elnök Asszony is jól értelmezte a dolgot. Az előterjesztésnél
meg nyilván egy másik dátum szerepel, mert a kereskedők azok természetesen nem április 30-ával
kérelmezték ezeket a teraszokat. Abban általában az a dátum szerepel, ami (érthetetlen
szövegrész) a valós használathoz. Ez az április 30 egy átmeneti időszak lenne, ahogy Képviselő
Úr is mondta. Itt tettünk egy általános javaslatot azt gondolom, hogy erről szól az 1-es
előterjesztés. Ezen belül igazából ez alatt az egy hónap alatt mi azt szeretnénk, hogy ennek a
koncepciónak amennyiben ezt, vagy bármi mást el tud fogadni a Bizottság, a kereskedők maguk
próbálják kialakítani az új méretekkel megadott teraszokat. Tehát, hogy most van egy megadott
méret, ami szerepel az előterjesztésben, ezek megegyeznek az eddigiekkel, tehát ezzel nem
oldódik meg nyilván semmi. Ha amennyiben a Bizottság ezzel egyet tud érteni és ezt el tudja
fogadni, akkor április 31-ig a kereskedőknek kell ezt valamilyen módon megoldani, természetesen
a mi segítségünkkel, mert mi megadunk ehhez minden a segítséget. Nem az az álláspontunk, hogy
az önkormányzatnak, vagy akár a Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodának kell eldöntenie, hogy
milyen méretekkel alakítsák ki saját maguk a kereskedők a teraszaikat. Igazából egy iránymutatást
szeretne az Iroda és ebben a támogatását kéri a Bizottságnak. Tehát ezért ( egyszerre beszélnek)
Ujvári-Kövér Mónika:
Nekem ez teljesen logikus, és én így is értelmeztem, ezért van az 1-es számú előterjesztés, ami az
iránymutatást adja. Én ennek ellenére azt gondolom, hogy ezt a logikát felülírja a 2-es számú
előterjesztés május 31–ei dátuma. Én értem, hogy mást kérelmeztek, ugye 2, 5-ről van szó.
Mindenki mást kérelmezett, ennek ellenére a 3, 4, 5-ben mindenhol következetesen az április 30.
szerepel, míg a 2-ben nem. Tehát szerintem ez egy adminisztrációs hiba.
Dr. Fey Dorottya:
A határozati javaslatban?
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen. Tehát ezért gondolom, hogy logikailag teljes mértékben megértem, amit mond az Iroda, de
ezzel ellentmond az előterjesztés 2. számú előterjesztés határozati javaslata.
Győrvári Attila:
Ez szín tisztán szerintem egy elírás.
Ujvári-Kövér Mónika:
Főleg az, hogy nem is 30, hanem 31, és akkor ilyenkor a Jegyzői Irodát kérdezem, hogy mi a
teendő, mert ugye az 1-es számú határozati javaslattal ellentmondásos az 2-es. El tudom képzelni,
isten igazából az elmúlt időszak, mert ez a Dohány utcai rész önkormányzati képviselőként
hozzám tartozik, és nem titok az, hogy lakók is kerestek meg ennek kapcsán és azt gondolom,
hogy már a múltkor is, tehát ez egy hosszabb ideje húzódó probléma. Szeretnék az ott lévő
vállalkozások, hogy ez minél hamarabb kitisztuljon, merthogy alapvetően nyilván nagyon nagy az
átmenő forgalom, de hogy jó kapcsolatot ápolnak az ezekben a társasházakban lakókkal, szemben
egyébként számos olyan vállalkozással egyéb utcákban, ahol ez nem mondható el. Szeretném én
is, hogy ez minél hamarabb megnyugtató módon zárulna le minden érintett számára. Én azt
gondolom, amit Moldován Képviselő Úr mondott, hogy még ezután találjuk ki, igazából az Iroda,
itt az 1-es számú előterjesztésben ő ezt szeretné javasolni, vagy ez az iránymutatás, amit
kötelezően kellene tartaniuk. Az már egy más kérdés, ha az elkövetkezendő, április 30-ig tartó
időszakban mégsem ennek megfelelően alakítják ki, akkor mi történik. Mert igazából most azt
várjuk, hogy bő egy hónap alatt ezt sikerül egy olyan teraszt, vagy közterület-használati engedélyt
megálmodniuk, kitalálniuk, vagyis legalábbis kérelmet, ami ezt az egyenes vonalú, 2 méter széles
sávot fogja biztosítani, ha jól értem. Tehát én egyrészt azt szeretném megkérdezni, hogy mi
történik akkor, ha a kérelem mégsem erről szól, hogy ez mennyire kötelező érvényű. Kettő, hogy
akkor mi a teendő, ha a határozati javaslatban mégis ez szerepel, mert én is ezt gondolom, hogy ez
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elírásként volt, mert logikailag ez nem fér össze. Egy pillanat, a Jegyző Irodát hallgassuk már
meg.
Dr. Mészáros Zoltán:
Szerintem, ha a jegyzőkönyv számára rögzítjük, hogy ez egy elírás és úgy szavazza meg a
Bizottság és úgy teszi föl Elnök Asszony, hogy az április 30-ai dátummal, akkor arról fog dönteni
a Bizottság, akkor nincs gond. A másik kérdésre pedig, bár nem én vagyok a szakiroda, de
szerintem, ha van egy álláspont, megkapják április 30-ig az engedélyt. Ugye akkor április 30. után
kell kérniük egy új engedélyt, vagy módosítani, vagy új engedélyt kell kérni. Ha a kérelemben
foglalt nem felel meg ennek a fajta iránymutatásnak, hogy van 2 méter, akkor nem adja meg a
Bizottság az engedélyt. Vagy visszavonja utána.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aha. Egyébként a vendégek között van olyan, aki ebben érintett, én úgy gondolom. Mind a ketten.
Csak, hogyha esetleg kérdés van, akkor megtehetjük, hogy tiszta legyen, de Moldován Képviselő
Úrnak előtte…
Moldován László:
Akkor én azt javaslom, hogy a jegyzőkönyvben egyértelműen rögzítsük, hogy most csak április
30-ig szavazzuk meg ezeket a közterület-használati engedélyeket.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, ahogy az 1-es számú előterjesztésben.
Moldován László:
Igen, dehogy ez teljesen tiszta legyen, mert az előterjesztésben más szerepel. Április 30-ig
szavaztuk meg, és utána újra kell közterület-használati engedélyről szavaznunk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Erről szól az előterjesztés.
Dr. Mészáros Zoltán:
A 2-esről szavazzon külön mindenképp a Bizottság, és ott (egyszerre beszélnek)
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, szerintem több külön szavazás lesz, ahogy Moldován Képviselő Úr jelezte. Nem tudom, hogy
a vendégek részéről van-e, ez egyértelmű volt akkor, hogy mi történik…
Hatvani László:
Én csak szeretnék, Hatvani László vagyok a CSIL-LA Kft-nek az ügyvezetője, a Dohány utca
elején a Sock’s Coffeenak a tulajdonosa. Szeretném megköszönni, hogy lehetőségünk van itt lenni
és úgymond legalább egy-két szót szólni ezzel kapcsolatban. Sőt, nekünk ez a hatodik évünk lesz
itt, és az eddigi úgymond nagyon pozitív és nagyon korrekt kapcsolatot is szeretném megköszönni
itt a sornak a nevében. És hát ugye, mivel ez egy közös munka eredménye, hogy hogy néznek ki a
teraszok, ebbe ugye nagyon sok pénzt és nagyon sok energiát beleöltünk, minden évben ugye
centiméterre le van ellenőrizve, hogy az előírásoknak és a kérelmeknek megfelelően van-e a terasz
kialakítva. Ezt ugye az Önök kollegái jönnek és leellenőrzik és hát ugye ez gyakorlatilag a
mindenféle erre vonatkozó jogszabálynak megfelel, tehát eddig 1,5 métert kell, illetve úgy tudom,
hogy 1,5 métert kell a gyalogosoknak biztosítani, hogy ott tudjanak igazából közlekedni. Ez
minden renden van. A másik az, hogy nyílegyenesen megy hála a jó istennek a közlekedési
útvonal, tehát én ezt direkt lefényképeztem tegnap a gyerekemmel. Igaz, hogy nincs még kint
mindenhol a terasz, de a járási útvonal az gyakorlatilag teljesen egyenes a gyalogosok részéről.
Az, amikor nyáron csúcsforgalom van és esetleg a turisták ott tobzódnak valahol és ki kell őket
kerülni, azt sajnos nem tudjuk azt a dolgot elkerülni. A másik, amit szeretnék mondani ezzel
kapcsolatban, hogy tulajdonképpen a vendéglátásnak a fő idénye itt és más övezetben is az
márciustól október végéig van és ez alatt sajnos a teraszozás ideje alatt kell megkeresni az egész
évi pénzt, amiből mindenféle költséget, tehát a terasz engedély költségét, az adókat, a bérleti díjat,
a dolgozókat, tehát mindent ki kell fizessünk. Ez a leges-, leges-, leg- úgymond sarkalatosabb
kérdése az egésznek és, hát ugye a vendéglátós fogalom, hogy ahány asztal, annyi forgalom, tehát
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ahány szék, annyi forgalom, tehát nyilván az ember megpróbálja az adottságoknak megfelelően
megcsinálni. Akinek nagyobb helye van, az nagyon szerencsés, mert abból visszaadni egy keveset,
úgy gondolom, hogy nem fog gondot okozni. Akinek kicsi helye van, mint nekünk, nekünk
minden négyzetcentiméter számít, de természetesen rugalmasak vagyunk és elfogadjuk. Az a
lényeg, hogy ez a továbbiakban is egy korrekt és gyümölcsöző kapcsolat legyen Önökkel
szemben. Ez nyilván természetesen egy bevétel. Én beszélgettem ott többekkel, nem is tudom,
hogy hogy került szóba, hogy a troli megálló egy borzasztó baleset veszélyes hely, nem a teraszok
miatt, hanem középen van egy sáv, jönnek ezek a Hop-On Hopp-Off buszok és a turisták a troli
előtt mennek ki és jönnek be. Régen a troli megálló a Wesselényi utca végén volt a trafiknál és azt
a lakóktól kezdve mindenki preferálná, ha esetleg vissza sikerülne rakni a troli megállót és meg
sikerülne szüntetni azt a sávot az út közepén, akkor gyakorlatilag ez a balesetveszély is elhárulna.
Sajnos ez az átrohangálás ott a troli előtt, meg a nagy buszok között, amit a szerencsétlen turisták
meg a lakók is kénytelenek átmenni, ebben is tudnánk segíteni. Ezt mondom, ez csak egy
részletkérdés. Mindenben partnerek vagyunk. A 2 méter az nagyon, nagyon, nagyon necces. Eleve
keskeny ugye a járda. Nagyon sok úgymond kész teraszt el kéne fűrészelni hosszában és abból
gyakorlatilag egy komplett széksor jönne le a használhatóság szempontjából. Én ezt csak
szeretném úgymond a kollegák nevében jelezni, hogy ez nekünk életbe vágó, illetve azt mondom,
hogy húsba vágó. Szeretnénk rugalmasságot és minden kompromisszumba benne vagyunk.
Hagyunk itt névjegyet, telefonszámot. Én bármikor nagyon szívesen ide jövök és, ha bármiben
kell úgymond egyezkedni, vagy segíteni, akkor én azt bevállalom úgymond a többi kollegánk
nevében is. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Ujvári-Kövér Mónika:
Én azt gondolom, hogy két dolog. Az egyik, hogy nyílván az egész kerületnek van egy
sajátossága, adottsága. Mennyi helyünk van, és miből kell gazdálkodni. Biztos vagyok benne,
hogy az illetékes Irodával mindenki számára elfogadható megoldás fog születni. Egyébként a troli
megállóval teljes mértékben egyetértek. Én magam, több társasház számvizsgáló tagjai
megkerestek, merthogy mondtam érintett vagyok ebben a körzetben. Most már hónapok óta megy
egy egyeztetés ezzel kapcsolatban egyébként, hogy miért is lett a Wesselényi utca végéről eltéve,
merthogy szerintem életveszélyes, ami ott van a zsinagóga előtt. Sajnos eddig előre mutató
megoldás nem született és azt sem nagyon tudták megmondani, hogy miért került át a Wesselényi
utca végéről. Nyilván, ha a Wesselényi utca elejére oda kerül, nem lesz annyira veszélyes. Az ott
lakók nem biztos, hogy fognak neki annyira örülni, tehát valahogy nagyon nehéz olyan megoldást
találni, ami mindenki számára elfogadható, de hogy ebben folyik részemről is egy egyeztetés és
hátha egy kicsit levegőhöz juttatná az ott élőket. Mert egyáltalán, sokan laknak a turisták, a
zsinagóga, a troli megálló, és még a teraszok. Ez így egy speciális helyzetet teremt, de bízunk
benne, hogy a jövőben mindenki számára elfogadható megoldás születik. Moldován Képviselő Úr,
szeretne még valamit mondani, mert jelentkezett.
Moldován László:
Igen. Azon kívül, hogy felsorolnám (egyszerre beszélnek)
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, még a másik vendégünk szeretne, röviden kérem és akkor utána…
Balogh Levente:
Üdvözlöm Önöket, én a másik vége vagyok, én a haverokat üdvözlöm. Balogh Levente vagyok és
én a „Pasta Bella, a Haverok és a Borozó” utáni rész érdekelne igazából engem, mert nekünk az
1,50 megvan, viszont nekünk fákat kell kerülgetni. A 2 méteres távolság, ha falra kerülős
üzletekről beszélünk, akkor nem lesz senkinek terasza, mert egy asztalból nem élünk meg. Akkor
mindenkinek be kell zárni, mert nem lesz hely. Ebben az esetben a „pásztától”, a Dohány utca
1/B-től lefelé lévő teraszok, azok zavarják a mostani buszmegálló és a többi részét vagy én
egyáltalán nem vagyok benne érintett.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Az Irodát kérném, tud most erre valamit mondani erre?
Győrvári Attila:
Igazából ez kiderült az előterjesztésből is, hogy ez az 1/A és az 1/C közötti szakasz, szóval
(egyszerre beszélnek)
Balogh Levente:
Akkor az egész sor…
Győrvári Attila:
Igen, ezek egybe épültek ezek a vendéglátó teraszok, ugye egymás mellett vannak. Nehéz így
szétválasztani. Az lehet, hogy egyébként a konkrét üzletnél mondjuk csak 1,5 méter van, vagy
nem is lehet megoldani.
Balogh Levente:
Másfél métert tudunk hagyni, én 1,60-at hagytam most, mert nekem van egyedül teraszom, senki
másnak nincs még. De ők, én most vettem át, mert 99’ óta üzemel, és úgy gondolom, hogy eddig
működött. Őt nem tudom, hogy mi változik. Ha esetleg 2 méter lesz, akkor nem tudunk teraszokat
rakni, ez itt a koncepció. Ha az a része zavarja az embereket, akkor ott nem tud máshogy
vendéglátó terasz üzemelni, mert mindenkinek egy üzleti bolt homlokzata van, az a bejárat. Egy
asztalról beszélünk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, tehát én azt gondolom, legalábbis az Iroda helyett nem szeretnék válaszolni. Most elindultunk
egyfajta irányba. Nyilvánvaló módon, akik ott érintettek, mindenki meg fog jelenni ott az Irodánál
így, vagy úgy. Ha nem más, egyeztetés céljából, és mivel április 30-ig az eredeti kérelem az
folyamatosan fut, ha ez nagyon megvalósíthatatlan, lehet, hogy adott esetben nem 10 cm-en múlik
valami, akkor a korábbi határozati javaslathoz képest is jöhet bármiféle módosítás, csak a
gyakorlatban nézzük meg, hogy ez a dolog, hogy fog működni. Parancsoljon.
Hatvani László:
Köszönöm szépen, még egyetlen egy kérdés csak, hogy mi tudjunk együtt gondolkodni, mert ugye
nem csak a saját magam, hanem a szomszédok nevében is vagyok itt, mert hál’ istennek nagyon jó
a viszony mindenkivel. Konkrétan mi volt a probléma a lakók részéről, hogy keskeny a járda,
vagy kerülgetni kell, vagy nem egyenes, vagy mert akkor tudunk együtt gondolkodni, hogy a
járda szélessége, vagy más probléma van. Hogy erről szabad-e tudni esetleg, hogy mi volt
konkrétan a lakóknak a kérése, vagy a probléma. Szerintük keskeny a járda?
Győrvári Attila:
Természetesen. Keskeny a járda, azt nyilván Képviselő Úr tudná legjobban elmondani, mindenhol
keskeny a járda, ahogy el is hangzott. Önmagában véve ez egy adottság, azért is mondtam, hogy
az 1/A és az 1/C közötti teraszokról beszélünk, mert ezt nem lehet külön kezelni, egy közlekedési
útvonal van. Alapvetően a lakók problémája, nyilván aki állandóan arra jár, annak a problémája és
a szűk keresztmetszet a troli megálló, mert a troli megállóban sem a fölszállás, sem a leszállás
nem teljesen megoldható így, ebben a formában, ahogy egyébként ki voltak helyezve tavaly
nyáron. Azért mondom, hogy ne a mostani állapotot nézzük, mert valóban nincs kihelyezve még
az összes terasz. Most lehet, hogy éppen van hely, de mondjuk két hónap múlva minden meg fog
változni. A troli megálló az, ami igazából ennek az útvonalnak megadná a lényegét, mert onnan
kéne eljutni valamerre, tehát alapvetően mondjuk a Síp utca irányába, illetve oda fel is kéne tudni
szállni. Ha elhelyezésre kerülne a troli megálló, az sok mindent megoldana természetesen, de a
jelenlegi állapotot kell figyelembe venni és a troli megálló ott van és azért külön panaszkodtak,
hogy a troli megállóba sem belátni nem lehet, sem igazából megközelíteni sem könnyű.
Természetesen pont az egyik azt hiszem, az egyik üzlet az Öné, amelyiknek a közelében van, ez
kevésbé érinti mondjuk az Ön üzletét. Ez annyiban érint mindenkit, hogy a mi elképzelésünk
szerint ahhoz, hogy próbáljuk megoldani a dolgokat, kéne egy olyan megoldást találni (érthetetlen
szövegrész), hogy valahogy egy olyan közlekedési út alakuljon ki, ami most nincs, mert azért
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nincs egyenes út, hogy egyenesen nagyjából, most ezt nem szög egyenesen kell érteni, valahogy
egyenesen meg lehessen közelíteni a troli megálló irányában és onnan elfelé is a társasházakat,
illetve a járdán egyenesen lehessen menni. A Károly körút felé egy kicsit egyszerűbb a helyzet, de
a másik irányba mindenképpen kaotikus.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, tehát én a következőt kérném. Szerintem most van előttünk egy határozati javaslat, erről
szavazzunk. Amúgy is van ez az április 30, ez alatt az idő alatt lehet egyeztetni. Minél hamarabb
elkezdődik az egyeztetés, annál hamarabb kikristályosodik. Én a magam részéről azt tudom ígérni,
hogy minek után nemcsak ez ügy kapcsán, de a troli megálló egyébként problémát jelent, Csak
mondom, hogy az eddigi levelezés, nyilván, ha az egész kerületi vezetés az ügy mögé állna, fogok
is a Polgármester Úrnak is újabb megkeresést írni ennek ügyében, akkor hátha a BKK és mindenki
részéről történne valami, mert ők csak tájékoztattak, hogy ők ezt korábban eldöntötték. Én az okát
kérdeztem, mert hogyha ennek volt valami oka, akkor lehet könnyebben sikerül megérteni, okot
nem tudtak írni. Mert volt már olyan, hogy valamit kezdeményeztünk és egyébként lakossági
egymillió panasz miatt tették oda át, aztán utána nyilvánvaló módon nem oldódott meg így sem a
helyzet. Szóval lényeg az, hogy a magam részéről a troli megálló ügyében tovább fogok menni és
ugye akkor kérem, hogy az Irodával vegyék fel a kapcsolatot, és a részleteket ott beszéljék meg,
de nekünk most erről a határozati javaslatról, vagy ezekről a határozati javaslatokról kell szavazni.
Kérdezem is Moldován Képviselő Urat, hogy mi az, amiről szeretné, hogy külön szavazzunk.
Moldován László:
Elég sok lesz, úgyhogy diktálnám.
Ujvári-Kövér Mónika:
De hogyha mondjuk 25 db Moldován Képviselő Úr, akkor haladjunk egyesével, mert akkor nem
fogom.
Moldován László:
Jó. Azt azért elmondanám, hogy én is abszolút pártolnám, ha az önkormányzat valamit tenne
azért, hogy átkerüljön a Wesselényi utcai troli megálló, az szerintem konszenzusos, jobb helyen
lenne. Nem tudom, hogy kinek kell felvennie az önkormányzattól a BKK-val a kapcsolatot, nem
tudom, hogy mi ennek a metódus, az tényleg jó lenne.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hány darab, Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nagyon sok. 20.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor szerintem kezdjünk el egyesével szavazni, mert mire elmondjuk, külön ügyrendiben
leszavaztatom, akkor.. akkor megyünk egyesével. Lezártam a napirend vitáját és szavazunk.
Aki az 1-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú,
köszönöm.
66/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány utca 1/A., 1/B. és 1/C. szám alatti
épületek előtti közterület hasznosítása, illetve a vendéglátó előkertek, teraszok elhelyezésének
engedélyezése tekintetében a jövőben azt az elvet követi, hogy azok kialakítása után a
gyalogosforgalom számára egy egyenes vonalú, és legalább 2 méter szélességű sávnak
biztosítottnak kell lennie.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Dr. Mészáros Zoltán:
A 2-esnél április 30-a (egyszerre beszélnek)
Ujvári-Kövér Mónika:
Így van, azzal a módosítással, ami itt az előbb a jegyzőkönyvnek elhangzott, hogy itt elírás történt
és következetesen az 1-es határozati javaslatnak megfelelően leírtaknak április 30. szerepel
mindenhol. Ezzel a kiegészítéssel, aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadásra került.
67/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a WALHALLA CLUB Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/22036/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. április 30-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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as számú határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került.
68/2019. (03.18.) 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 3 db 1,8 m x 3,3 m, azaz összesen 18 m2
nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. április 30-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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 4-es határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki egyetért, aki
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tartózkodik, aki nemmel szavaz. Egy nem mellett került elfogadásra. Köszönöm.
69/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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. április 1-től 2019. április 30-ig,
valamint 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. április
30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az 5-ös számú határozati javaslattal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik, egy tartózkodás mellett került elfogadásra.
70/2019. (03.18.) 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. április 1-től 2019. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hatos határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Három. Aki
tartózkodik, nem. Egy nem mellett került elfogadásra.
71/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/20809/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt (Gozsdu „C” Udvar) (15,57 m x 6,4 m) - (4,5 m
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x 2,4 m) - (4 m x 0,5 m), azaz összesen 87 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1től 2020. február 28-ig, valamint 1 m x (6 m + 6,4 m), azaz 13 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 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a C V G Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hetes számú határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három.
Tartózkodás?
Moldován László:
Nem lesz. Vagy igen, vagy nem lesz ezután, jó?
Ujvári-Kövér Mónika:
Tehát nincs tartózkodás. Meg sem kérdezem. Akkor aki nem, nemmel szavazott Moldován
Képviselő Úr. Köszönöm.
72/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/1276-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz 6 m2
nagyságú közterület, valamint a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti
épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019.
május 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nyolcas határozati javaslattal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyetért mindenki,
tehát egyhangú. Köszönöm.
73/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.
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(székhely/lakcím: 1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.) KI/21274/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt 1,45 m x
4,13 m, azaz 6 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 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. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az I.G.
HOTELS SOLUTIONS 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Kilences határozati javaslattal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három. Aki
nem, egy nem mellett került elfogadásra.
74/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fsz. 1.) KI/21105/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2020. március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével
a gyalogosforgalom számára a 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 ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tízes számú határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú,
köszönöm szépen.
75/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/21261/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2
nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2020. február 29-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 Navegar Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
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részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenegyes határozati javaslattal, aki egyetért, egy, kettő, három, négy. Egyhangú, köszönöm.
76/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/21269/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtt (Madách sétány felöli oldal) 2,5 m x
6,5 m, azaz 17 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2020. február 29-ig,
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 Navegar 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenkettes határozati javaslattal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú,
köszönöm.
77/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Majdal Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/20897/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 8 m x 4,40 m, azaz 36 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, 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 Majdal Restaurant 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenhármas határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Négy, tehát
egyhangú.
78/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BOBÓKAKER Kft.( székhely/lakcím: 1039
Budapest, (Vásárcsarnok) Heltai Jenő tér 1.) KI/14415-1/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 2 m x 1 m, azaz
összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. december 31-ig,
zöldség- és gyümölcs árubemutató 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizennégyes határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három,
egy nem mellett került elfogadásra.
79/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/21931/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtt 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 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. Továbbá a Gasztro Szakasz 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 ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenötös határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három.
Aki nem, köszönöm.
80/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a ZEBU GASTRO Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 5. fsz. U-4.) KI/2557-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtt 2 db várakozóhely (1,5 m x 10 m), és a
járdaszakaszon 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től
2020. február 29-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m
távolságra helyezhető el, illetve 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 a ZEBU GASTRO 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 ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenhatos határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
81/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Agori Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 1.) KI/5510/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2,6 m x 4,4 m, azaz 12 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2020. január 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Blue Agori 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenhetes határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három.
Nem, egy nem mellett került elfogadásra.
82/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Real Paneer Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 53.) KI/21598/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
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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 ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizennyolcas határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három.
Egy nem mellett került elfogadásra.
83/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAGDA-MERLO Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Király u. 59/B.) KI/20849/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtt 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 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 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 a
MAGDA-MERLO 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 ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenkilences határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három.
Nem, egy nem mellett került elfogadásra. Köszönöm.
84/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a G-LAKING Kft. (székhely/lakcím: 1238
Budapest, Hősök tere 37.) KI/21389/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtt összesen 30 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 a G-LAKING
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Húszas határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
85/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Wirtz László ev. (adószám: 41014244-2-33)
KI/20665/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 2.
szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től
2019. október 31-ig, képeslap, ajándéktárgy árubemutató állvány 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonegyes határozati javaslattal aki egyetért. Egyhangúlag került elfogadásra.
86/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gábor ev. (adószám: 69160138-2-42)
KI/21275/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u.
56. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április
1-től 2019. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonkettes határozati javaslattal aki egyetért. Egy, kettő. Kettő igen, egy nem, egy tartózkodás.
87/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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/7133-4/2019/VI. számú kérelmére, részére
nem járul hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar)
megállító reklámtábla elhelyezéséhez.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (2 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással) nem fogadta el.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonhármas határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.
88/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gáborné ev. (adószám: 40834764-1-42)
KI/21656/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/B.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től
2019. június 30-ig, virág árubemutató 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonnégyes határozati javaslattal aki egyetért, egyhangúlag elfogadásra került.
89/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/21510/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3,5 m x 11 m, azaz 39
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 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 Serléhűtő 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonötös határozati javaslattal aki egyetért, egyhangú.

28 / 43

90/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/2007-9/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 4 m x 7 m, azaz 28 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. április 30-ig, valamint 6 m x 7 m, azaz 42 m2
nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. október 30-ig, dobogón elhelyezett 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 Voltpatyolat 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonhatos határozati javaslattal aki egyetért, szintén egyhangú.
91/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/20985/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület (Madách Imre sétány felöli oldal) előtt 4 m x
3 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. október 31-ig, és 2,8
m x 7 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. szeptember 30ig, 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 az Arborétum Presszó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonhetes határozati javaslattal aki egyetért, egy, kettő, három, egy nem mellett került
elfogadásra.
92/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MENÜ-ART Kft. (székhely/lakcím: 2011
29 / 43

Budakalász, Omszk park 1.) KI/6796-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 3. szám alatti épület előtt 1,5 m x 4,66 m, azaz 7 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 MENÜ-ART
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 (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonnyolcas határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három. Egy nem mellett került elfogadásra.
93/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46. fsz.) KI/21763/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtt 2 db 0,76 m x 3,28 m, azaz összesen 6 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 vendéglátó terasz
elhelyezésével 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 a Sztradi Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj
– legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonkilences határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három. Egy nem mellett került elfogadásra.
94/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Veritas Gastro Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 58-62.) KI/22048/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 58-62. szám alatti épület előtt 1 m x 9 m, azaz 9 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 vendéglátó terasz
elhelyezésével 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
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zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincas határozati javaslat, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három,
négy. Egyhangúlag elfogadásra került.
95/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/22039/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 2,55 m x 8,6 m, azaz 22 m2 nagyságú
közterület használatához 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincegyes határozati javaslat, aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, négy. Egyhangúlag elfogadásra került.
96/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MOONRISE Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10.) KI/21659/2019/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3,8 m x
4,6 m , azaz 18 m2, és (1,8 m + 4,05 m) / 2 x 5,7 m, azaz 17 m2, összesen 35 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2020. március 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a MOONRISE 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Harminckettes határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, Egy nem mellett
került elfogadásra.
97/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR CATERING Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/22105/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtt 3,75 m x 2,2 m, azaz 9 m2 és 1 m x
2,2 m, azaz 3 m2, összesen 12 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harminchármas határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, egy nem mellett került elfogadásra.
98/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FADYA Kft. (székhely/lakcím: 1222 Budapest,
Zsineg u. 35.) KI/22104/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 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 biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a FADYA Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincnégyes határozati javaslat, aki egyetért. Egyhangúlag került elfogadásra.
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99/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BARSIDE Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/21520/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 4,7 m x 5,2 m, azaz 25 m2
nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. május 31-ig, 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincötös határozati javaslat, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy nem mellett
került elfogadásra.
100/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TELEP-ART Galéria Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 8. fsz. 1.) KI/22224/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6
m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. december 31-ig, és 4 m x 7 m, azaz
28 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. május 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 (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harminchatos határozati javaslat aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Három igen, egy
nem mellett került elfogadásra.
101/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8. fsz.) KI/22226/2019/VI. szám alatti kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. december 31-ig, 4 m x 5 m, azaz 20 m2
nagyságú közterület használatához 2019. április 1-től 2019. május 31-ig, valamint 5 m x 5 m, azaz
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25 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. május 31-ig, 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 (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harminchetes határozati javaslat, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Tartózkodik? Egy
tartózkodás mellett került elfogadásra.
102/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BERLIN FELETT Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/1554-6/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar) előtt megállító
reklámtábla elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincnyolcas határozati javaslattal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három. Egy nem mellett került elfogadásra.
103/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Hungary Kft. (székhely/lakcím:
2724 Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/4173-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 46. szám alatti épület előtt 1 m x 3,88 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 1-től 2019. november 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Trade Force
Hungary 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 (3 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Harminckilences határozati javaslat, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, négy. Egyhangúlag került elfogadásra. Mindjárt a végére jutunk.
104/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VikCook Kft. (székhely/lakcím: 1035 Budapest,
Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/22220/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 3,1 m x 5,1 m, azaz 16 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 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 VikCook 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Negyvenes határozati javaslat, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag került
elfogadásra.
105/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Kökény köz 8/B.) KI/22229/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. március 20-tól 2019. október 31-ig, fagylaltpult 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Negyvenegyes határozati javaslat. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
került elfogadásra.
106/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 2097
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Pilisborosjenő, Kökény köz 8/B.) KI/22229/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 4 m x 5 m, azaz 20 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 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Negyvenkettes határozati javaslat, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
107/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Dob u. 16. VII. ép. I. em. 4.) KI/4778-1/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt (4,9 m
x 4,9 m) – (2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 18-től
2020. február 29-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad
járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az STR EVENT and more 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
És az utolsó, 43-as határozati javaslat. Aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, négy. Egyhangúlag került elfogadásra. Köszönöm szépen. Akkor a 2-es napirendi pont
lezárásra került. Jó egyeztetést kívánunk az ügyben.
108/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Dob u. 16. VII. ép. I. em. 4.) KI/4778-4/2019/VI. számú kérelmére, részére nem
járul hozzá a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar) előtt 1 m x
1 m, azaz 1 m2 nagyságú megállító reklámtábla elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
3.sz. NAPIRENDI PONT
2019. évi kapufigyelő pályázat kiírása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó
pályázati felhívást és mellékletét a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a
pályázati kiírás közzétételéről.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 3-as határozati javaslat a ’19-edik évi kapufigyelő pályázat kiírása. Kérdezem az előterjesztőt,
kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Szász Eleonóra:
Nem kívánom, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Nincs. Amennyiben nincs, lezárom a
napirend vitáját és egy határozati javaslatról van szó. Szavazásra bocsátom, aki az 1-es határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönjük szépen.
109/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2019. évi kapufigyelő pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó
pályázati felhívást és mellékletét a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a
pályázati kiírás közzétételéről.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
4.sz. NAPIRENDI PONT
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1.
a)
Budapest

Főváros

VII.

kerület

Erzsébetváros
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Önkormányzata

Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Bajza u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 3. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Bajza u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul
hozzá.
2.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Rózsa u. 27. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 1. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Rózsa u. 27.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul
hozzá.
3.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 22.
sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. április 11. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 22.
sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul
hozzá.
4.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Peterdy u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Peterdy u. 4.. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszbabításához nem járul
hozzá.
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5.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 4.sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul
hozzá.
6.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul
hozzá.
7.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Murányi u. 51. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. március 29. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Murányi u. 51.sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul
hozzá.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 4-es napirendi pont a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak
hosszabbítási kérelmek megállapítása. Itt gyakorlatilag hét különböző ügyről van szó, hasonló
mindegyik. Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Dr. Szász Eleonóra:
Nem kívánom, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Köszönöm szépen, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Akkor
lezárom a napirend vitáját és 7 határozati javaslat lesz. Mindegyikről külön szavazunk, mert A.) és
B.) alternatíva van. Elsőként az 1-esről fogunk szavazni. Aki az 1-es A.) módozatával egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, így a B.) okafogyottá vált.
110/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Bajza u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 3. napjáig
meghosszabbítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 2-es határozati javaslat A.) módozatával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő,
három, négy. Egyhangú. B.) okafogyottá vált.
111/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Rózsa u. 27. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 1. napjáig
meghosszabbítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hármas határozati javaslatnál ugyanez a helyzet, A.) módozatról szavazunk. Mindenki elfogadta,
tehát egyhangúlag elfogadásra került. B.) okafogyottá vált.
112/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u.
22. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. április 11. napjáig
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meghosszabbítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Négyes határozati javaslat A.) alternatívával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került. B.) okafogyottá vált.
113/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Peterdy u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig
meghosszabbítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ötös határozati javaslat A.) módozatával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm
egyhangú. B.) okafogyottá vált.
114/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Dembinszky u. 4.
sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig
meghosszabbítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Hatos határozati javaslat A.) alternatíva, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került, B.) szintén okafogyottá vált.
115/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 12. napjáig
meghosszabbítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az utolsó, 7-es határozati javaslat A.) módozatával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, a B.) okafogyottá vált. Tehát kvázi a hosszabbítási kérelmeket
minden esetben elfogadtuk.
116/2019. (03.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszak hoszabbítási kérelmek megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1071 Budapest, Murányi u. 51. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. március 29. napjáig
meghosszabbítja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
Az utolsó napirendi pont, Egyebekben van-e valakinek, amit meg szeretne a Bizottsággal osztani.
Amennyiben nincs, nagyon szépen köszönöm a megjelenést és találkozunk a következő bizottsági
ülésen. További szép napot mindenkinek.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag
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A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. március 18.
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