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Ikt.sz.:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet körút 6. I. emelet Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága 2019. május 28. napján 08.30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba koordinátor
Csüllög Szilvia irodavezető
dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető
dr. Mészáros Zoltán irodavezető

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Rutkai Noémi pályázati referens
Juhászné Farkas Matild köztisztasági referens
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő
Hegyi Krisztián belső ellenőr
Bőcz Judit költségvetési csoportvezető
Krenyácz Krisztián ügyvezető igazgató
Szőcsné Batuska Kati adminisztrátor

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. Teljes
létszámban megjelentek a Bizottság tagjai. Kérek mindenkit, hogy a jelenléti ívet azt írja már alá,
és akkor sok napirendi pontunk van, javaslom, hogy először szavazzunk arról, hogy aki egyetért
azzal, hogy a meghívóban kiküldött módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.
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162/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

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

2.) Tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

3.) 2019. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető

4.) Döntés a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázatról
Előterjesztő: dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető

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

6.) Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

7.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Zárt ülés keretében:

8.) Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

9.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 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.
április havi beszámolóját elfogadja.
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2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2019. április
havi beszámolóját elfogadja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Elsőként az 1-es napirendi pont, a szakértők havi munkájáról szóló beszámoló elfogadása.
Előterjesztőként én szerepelek, nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. Három szakértői
beszámolóról van szó. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben
nincs, lezárom a napirend vitáját és külön fogunk mind a háromról szavazni. Aki egyetért az 1-es
határozati javaslatban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm egyhangú.

163/2019. (05.28.) 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.
április havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-essel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.

164/2019. (05.28.) 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. április
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen
egyhangúlag elfogadásra került.
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165/2019. (05.28.) 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. április
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont, a tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról.
Itt egy tájékoztatóról van szó, szavazást nem fog igényelni. Irodavezető Asszonyt nem látom.
Valaki képviseli az Irodát, így van, köszönöm szépen. Szóbeli kiegészítést kíván-e tenni. Elnézést.
Juhászné Farkas Matild:
Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, lezárom a napirend
vitáját és mivel tájékoztatóról van szó, szavazást ez nem igényel. Köszönjük szépen.

3.sz. NAPIRENDI PONT
2019. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy hiánypótlást követően az alábbi pályázók 2019. évi
növényesítési támogatásra benyújtott pályázatait támogatja:

Bontási
jkv.

sorszáma
Pályázó Támogatás összege

2.
Dózsa György út
66. sz. Társasház

218.808 Ft

10.
Városligeti fasor
23. sz. Társasház

250.000 Ft

11. Baross tér 15. sz. 55.388 Ft
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Társasház

  ÖSSZESEN: 524.196 Ft
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a 3-as napirendi pont, a 2019. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása.
Kérdezem az Irodavezetőt, kíván-e kiegészítéssel élni.
dr. Szász Eleonóra:
Köszönöm, nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját. Egy határozati javaslatról van szó, aki az abban leírtakkal egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

166/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2019. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy hiánypótlást követően az alábbi pályázók 2019. évi
növényesítési támogatásra benyújtott pályázatait támogatja:

Bontási
jkv.

sorszáma
Pályázó Támogatás összege

2.
Dózsa György út
66. sz. Társasház

218.808 Ft

10.
Városligeti fasor
23. sz. Társasház

250.000 Ft

11.
Baross tér 15. sz.
Társasház

55.388 Ft

  ÖSSZESEN: 524.196 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
Döntés a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázatról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

a.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy hiánypótlási felhívás kerüljön kiküldésre a
Budapest VII. Dohány u. 77. sz. Társasház részére annak érdekében, hogy a 2019. évi kapufigyelő
rendszer kialakításának támogatására benyújtott pályázata támogatható lehessen a megfelelő
hiánypótlást követően, amennyiben a Társasháznak a kapufigyelő rendszer központi egységének
eltulajdonításából eredő kárát nem téríti meg a biztosító.
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b.)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. Dohány u. 77. sz. Társasház 2019.
évi kapufigyelő rendszer kialakításának támogatására benyújtott pályázatát nem támogatja, mert
2014. évben már részesült támogatásban kapufigyelő rendszer kialakítására.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a kapufigyelő rendszer kialakításáról döntés. Ez a 4-es napirendi pont.
Szóbeli kiegészítést kívánnak-e tenni.
dr. Szász Eleonóra:
Nem, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Itt, ha jól emlékszem A, és B, alternatíva van. Elsőként értelemszerűen az A,
alternatíváról fogunk szavazni, aki azzal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.
Szerencse Csaba:
Nem nyitottad meg a napirend vitáját, szerintem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Elnézést, igaza van Csabának. Itt a napirend vitáját lehetséges, hogy nem nyitottam meg,
kérdésem, hogy a Bizottság tagjai, vagy bárki részéről van-e kérdés, hozzászólás. Amennyiben
nincs, akkor lezárom a napirend vitáját. Köszönöm szépen. Most fogunk az A. alternatíváról
szavazni, akkor még egyszer kérdezem, hogy aki az A. alternatívával egyetért, az kézfelemeléssel
jelezze. Az A. egyhangúlag elfogadásra került, így a B. okafogyottá vált. Köszönöm szépen.

167/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázatról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy hiánypótlási felhívás kerüljön kiküldésre a
Budapest VII. Dohány u. 77. sz. Társasház részére annak érdekében, hogy a 2019. évi kapufigyelő
rendszer kialakításának támogatására benyújtott pályázata támogatható lehessen a megfelelő
hiánypótlást követően, amennyiben a Társasháznak a kapufigyelő rendszer központi
egységének eltulajdonításából eredő kárát nem téríti meg a biztosító.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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5.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 KERTÉSZ CLUB 41 Kft. (székhely/lakcím: 1114
Budapest, Szentmihályi út 20-22.) KI/25273/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 41. szám alatti épület előtt 0,8 m x 4,29 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TIARET Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/25617-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 1-től 2019. december 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.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/26814/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12. fsz.) KI/26688/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1,38 m x 5 m, azaz 7 m2

, és 1,38 x 2,7 m, azaz 4 m2, összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től
2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át
elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá nem járul hozzá az 1,8 m x 2 m, azaz 4 m2

nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy annak szabályos kialakítása
jelen körülmények között nem lehetséges.
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5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lisboa Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest, Dob
u. 22.) KI/22819-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u.
12-14. szám alatti épület előtt (6,66 m x 2,07 m) + (1,89 m x 5,49 m) / 2, azaz összesen 19 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón
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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az AXICO Kft. (székhely/lakcím: 1139 Budapest,
Frangepán u. 11. földszint) KI/25947/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 67. szám alatti épület előtt 0,3 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2021. március 31-ig, konzolos reklámtábla elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a reklámtábla elhelyezésével nem akadályozhatja az Önkormányzat
tulajdonában lévő térfigyelő kamera-rendszer működését.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220

Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/6993-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a

Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 0,5 m x 0,9 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 28-tól 2020. április 29-ig, bankautomata

elhelyezése céljából.

8.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az INDIAI Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074

Budapest, Dob u. 53.) KI/27538/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.

kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtt 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2, és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2,

összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 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.

9.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/6643-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 1,2 m x
5,4 m, azaz 7 m2, és 4 m x 1,13 m, azaz 5 m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 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.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/6643-4/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 db
megállító reklámtábla elhelyezéséhez.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (1072 Budapest, Dob
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u. 16. IV. ép. I. em. 4) KI/4778-11/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 2 db 1 m x 5 m, azaz összesen 10
m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a WALHALLA CLUB Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/22036-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 3,2 m x 3,2 m, azaz 11 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 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, továbbá a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Frenkie Pizzo Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5. fsz.) KI/25274/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1,5 m x 4 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 28-tól 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 a Frenkie Pizzo Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

14.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Árvainé Tisza Gabriella ev. (adószáma: 68946641-
1-36) KI/25301/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához, azaz ott
vattacukor guruló kocsiról történő mozgóárusításához.

14.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Árvainé Tisza Gabriella ev. (adószáma: 68946641-
1-36) KI/25301/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához – ide nem értve a Madách Imre teret és a Dohány utca 2-8. szám alatti épület előtti
területet – 2019. május 28-tól 2019. szeptember 15-ig, vattacukor guruló kocsiról történő
mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles
szabad járdafelületet.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffeexpert Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Nagy Diófa u. 9.) KI/25616/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Nagy Diófa u. 9. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
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m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely: 1088
Budapest, Vas u. 15. I. 24/A.) KI/23377-3/2019/VI. számú kérelmére a korábban megadott,
140/2019. (04.08.) számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat mérete
tekintetében módosítja, azaz a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 2 m
x 10 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. október 31-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából hozzájárul.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TheBakeShop Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 11.) KI/25283/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál u. 11. szám alatti épület előtt 2 m x 9 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-ig, 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.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BottleSide Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 10.) KI/26522/2019/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. június 1-től 2019. július 31-ig, 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.

19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a COLONER Kft. (székhely/lakcím: 1152 Budapest,
Illyés Gyula u. 2-4.) KI/25705/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Akácfa
u. 20. szám alatti épület előtti, gépjárművek várakozóhelyéül szolgáló közterület használatához
nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz az ott található járdaszakaszon az üzlet
homlokzata előtt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, azaz legalább 1 méter
szélességben, és az 1,5 méter széles szabad járdafelület meghagyásával is kialakítható.

20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Csík Judit ev. (adószáma: 68402361-1-42)
KI/26335/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 31.
szám alatti épület előtt 1,3 m x 4,65 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június
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..

21.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Minioncaffe Kft. (székhely/lakcím: 1065 Budapest,
Hajós u. 26/A fsz.) KI/26711/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott hot-dog guruló
kocsiról történő mozgóárusításához.
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21.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Minioncaffe Kft. (székhely/lakcím: 1065 Budapest,
Hajós u. 26/A fsz.) KI/26711/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához 2019. június 1-től 2019.
december 31-ig, hot-dog guruló kocsiról történő mozgó árusítása céljából, azzal a kikötéssel,
hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

22.
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 4 m x 7 m, azaz 28 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-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.

23.
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 4 m x 5 m, azaz 20 m2, és 5 m x 5
m, azaz 25 m2, összesen 45 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019.
szeptember 30-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.

24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szezám - Food Kft. (székhely/lakcím: 1041
Budapest, Deák Ferenc u. 89. IV. 14.) KI/27938/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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.

25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/26136/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 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.

26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Castus H&N Catering Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál tér 5.) KI/25306/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. december 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.

27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajna Gáborné ev. (adószáma: 69200997-2-42)
KI/1537-6/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 8. szám
alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. július 1-től
2019. október 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.

28.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/27800/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 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.

29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VÁR-ARCHÍVUM Kft. (székhely/lakcím: 1052
Budapest, Kígyó u. 4. fsz.) KI/28385/2019/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, valamint a
Wesselényi u. 4. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 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.

30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Batizik és Nagy Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szív utca 33.) KI/5644-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 7. szám alatti épület előtt 1,55 m x 9,6 m - (0,7 m x 0,2 m), azaz 15 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 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.

31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Zemo Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál tér 13.) KI/26923/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1,5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 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.

32.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Zemo Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1072



13 / 36

Budapest, Klauzál tér 13.) KI/26923/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dob u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú
vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezése esetén nem maradna meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelület.

33.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Slang Pub Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál tér 5. fsz. Ü-6.) KI/28890/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. december 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.

34.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dolce Fantasia Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, József krt. 17. I. 1.) KI/27167/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, István u. 5. szám alatti épület előtt 1 m x 1,7 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 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.

35.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Best Beer and Burger Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál tér 5. fsz. Ü-6.) KI/28892/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 0,65 m x 6 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 1-től 2019. december 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

36.A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Claritas Fontinum Kft. (székhely/ lakcím: 2083
Solymár, Budai Nagy Antal u. 10. ) KI/28848/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá
a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához, azaz ott cipőtisztítás tricikliről tevékenység végzéséhez.

36.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Claritas Fontinum Kft. (székhely/ lakcím: 2083
Solymár, Budai Nagy Antal u. 10. ) KI/28848/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Belső-Erzsébetváros területén Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához – ide nem értve a
Madách Imre tér és Dohány utca 2-8. szám alatti épület előtti területet – 2019. június 1-től 2019.
augusztus 31-ig, cipőtisztítás tricikliről céljából, azzal a kikötéssel, hogy a tevékenység során
mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

37.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KALDI BEER AND PUB Kft. (székhely/lakcím:
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2367 Újhartyán, Pilisi u. 18.) KI/28693/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 és 1 m x 8 m, azaz 8
m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 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 KALDI BEER AND PUB Kft. kérelmére, részére nem
járul hozzá a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez, tekintettel arra, hogy
a kérelmezett időszak nem éri el a hat hónapot.

38.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Élményműhely Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 37-39.) KI/28311/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy a kérelemhez csatolt helyszínrajzon szereplő látványterv alapján megadott vendéglátó
terasz szabályos kialakítása jelen körülmények között nem lehetséges.

39.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Atta Beer Kft. (székhely/lakcím: 1063 Budapest,
Bajnok utca 13.) KI/29220/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 7. szám alatti épület előtt 1,4 m x 7,7 m, azaz 11 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 1-től 2019. október 15-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.

40.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BAJZA DRINK Kft. (székhely/lakcím: 1068
Budapest, Király u. 80.) KI/28938/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2,8 m x 3,2 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2020. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a BAJZA DRINK Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

41.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Synthesis Trade Kft. (székhely/lakcím: 1162
Budapest, Szlovák u. 116.) KI/29222/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 38. szám alatti épület előtt 1,2 m x 4 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 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.

41.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Synthesis Trade Kft. (székhely/lakcím: 1162
Budapest, Szlovák u. 116.) KI/29222/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 38. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
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hogy a kialakítani kívánt vendéglátó terasz eltakarná a járdán kialakított emlékhelyhez
kapcsolódó installációt.

42.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MOONRISE Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10.) részére a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti
közterület használatára korábban meghozott, 96/2019. (03.18.) számú határozatában megadott
hozzájárulása ellen a Lisboa Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u. 22., adószám: 26335151-2-
42) képviselője által 2019. április 16. napján benyújtott jogorvoslati kérelemre indult eljárást
megszünteti, tekintettel arra, hogy a Lisboa Kft. tárgyi eljárásban való ügyféli jogállása nem
igazolt, továbbá a jogorvoslati kérelme elkésett, így a kérelem visszautasításának lett volna helye.

43.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sörsajt Kft. (székhely/lakcím: 1085 Budapest,
József krt. 35.) KI/28749/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Pontosan 43 db. Kérdezem Irodavezető Asszonyt, kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Nem kívánok, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm, akkor megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e. Parancsoljon
Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nem kérdeznék, hanem felsorolnám azt a nagyon sok pontot, ahol szeretnék külön szavazást.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, nyilván, ahol több alternatíva van, azt alapból külön írtam, de akkor írok. Mondja Moldován
Képviselő Úr.
Moldován László:
Egyes, 2-es, 3-as, 4-es, 8-as, 9-es, 11-es, 15-ös, 20-as, 24-es, 25-ös, 26-os, 28-as, 31-es, 32-es, 33-
as, 34-es, 35-ös, 37-es, 39-es, 41-es, 43-as. Ezekről azért szeretnék külön szavazást, mert
megítélésem szerint nem marad elég hely.
Ujvári-Kövér Mónika:
Azért számoltam, hogy ez 22 db előterjesztés és összesen 43-ról van szó és közben vannak itt
olyanok is, ahol két alternatíva van, tehát azokról is külön kellene szavazni. Én most azt fogom
javasolni, hogy a 43-on menjünk végig egyesével, mert előbb utóbb be fogunk kavarodni, hogy
akkor miről szavaztunk és miről nem és a végén, mikor itt ügyrendi szavazás, meg két féle, a
végén már több szavazás lesz, mintha egyesével végig futunk, elnézést végig szavazzuk a
határozati javaslatokat. Ezen kívül kérdés van-e. Nekem csak annyi, hogy végig szemezgettem
ezeket, a 41-es, Akácfa utca azt hiszem, így emlékezetből mondom. Ott a terasz egy installáción
kerülne, elnézést, ez technikailag ez hogy nézne ki, mert látom, hogy van egy A. és egy B.
alternatíva. A többinél az Iroda javaslata azt gondolom, hogy egyértelműen kiderül. Ez
technikailag, hogy néz az ott ki.



16 / 36

Csüllög Szilvia:
Van egy felfestés a járdán és az úttesten, ami a zongora billentyűit festették fel oda, ami igazából
hát a Kispipa étteremben ülve látszik, hogy ott egy zongora. Ez a terasz ez ennek egy része, az
elejét, egy két csíkot talán kitakarná. Azért van A. és B. határozati javaslat, mert technikailag meg
a jogszabályok alapján nyilván kialakítható, mert széles a járda, a 1,5 m járdaszélesség megmarad,
a terasz is kialakítható, azonban ott valóban van egy installáció, tehát…
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az installációt készítette, ők kérvényezik az engedélyt is kvázi, hogyha pont előttük van?
Csüllög Szilvia:
Ezt az önkormányzat készítette és a vendéglátóhely, ahol ez található, ők szeretnének egy teraszt
oda elhelyezni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Értem. Azért egy megjegyzés hadd legyen már, hogy meghatott az Irodának a túlzsúfoltsággal
kapcsolatos megjegyzése. Ritkán találkozni ilyennel is, hogy most több határozati javaslat kapcsán
is kvázi a…(egyszerre beszélnek) több határozati javaslat kapcsán a túlzsúfoltságra való
hivatkozással kvázi 1-es alternatívaként inkább nem javasolják, akár ilyen mozgóárusítással
kapcsolatos dolgok. Örülök, hogy ez felvetődött, mert korábban ez kevésbé volt szerintem
tapasztalható. No, ha nincs, akkor ez részemről tisztázásra került, ha nincs egyéb kérdés, akkor
lezárom a napirend vitáját és javaslom, hogy egyesével szavazzunk. Aki az 1-es határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Moldován Képviselő Úr általában
tartózkodni fog ezekben a kérdésekben?
Moldován László:
Nemmel fogok szavazni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nemmel fog, akkor csak a nemet fogom kérdezni. Aki nemmel szavaz, egy nem mellett
elfogadásra került, köszönöm szépen.

168/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KERTÉSZ CLUB 41 Kft. (székhely/lakcím: 1114
Budapest, Szentmihályi út 20-22.) KI/25273/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 41. szám alatti épület előtt 0,8 m x 4,29 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy
nem mellett került elfogadásra.

169/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TIARET Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/25617-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 1-től 2019. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 3-as határozati javaslatban leírtakkal, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy
nem mellett került elfogadásra.

170/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/26814/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 4-es határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy
nem mellett került elfogadásra.

171/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12. fsz.) KI/26688/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1,38 m x 5
m, azaz 7 m2 , és 1,38 x 2,7 m, azaz 4 m2, összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2019.
június 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá nem járul hozzá az 1,8
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m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy annak
szabályos kialakítása jelen körülmények között nem lehetséges.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Az 5-ös határozati javaslatban leírtakkal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Ez
egyhangúlag elfogadásra került.

172/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lisboa Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 22.) KI/22819-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Holló u. 12-14. szám alatti épület előtt (6,66 m x 2,07 m) + (1,89 m x 5,49 m) / 2, azaz összesen
19 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón
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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 6-os határozati javaslatra aki igennel szavaz, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

173/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az AXICO Kft. (székhely/lakcím: 1139 Budapest,
Frangepán u. 11. földszint) KI/25947/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 67. szám alatti épület előtt 0,3 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2021. március 31-ig, konzolos reklámtábla elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a reklámtábla elhelyezésével nem akadályozhatja az Önkormányzat
tulajdonában lévő térfigyelő kamera-rendszer működését.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
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Hetes határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

174/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/6993-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 0,5 m x 0,9 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 28-tól 2020. április 29-ig, bankautomata
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Nyolcas határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy nem
mellett került elfogadásra. Köszönöm szépen.

175/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az INDIAI Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/27538/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtt 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2, és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2,
összesen 11 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 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 ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Kilences határozati javaslat, aki igennel szavaz kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki igen, egy nem
mellett került elfogadásra.

176/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/6643-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 1,2 m x
5,4 m, azaz 7 m2, és 4 m x 1,13 m, azaz 5 m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához
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2019. június 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 ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A 10-es határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Tízes, igen.
Tízes, egyhangúlag akkor elfogadásra került. Köszönöm szépen.

177/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/6643-4/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 db
megállító reklámtábla elhelyezéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 11-es határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy nem
mellett került elfogadásra.

178/2019. (05.28.) 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. (1072 Budapest,
Dob u. 16. IV. ép. I. em. 4) KI/4778-11/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 2 db 1 m x 5 m, azaz összesen
10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. október 31-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 3 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 ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenkettes határozati javaslatban leírtakkal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került.

179/2019. (05.28.) 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/22036-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 3,2 m x 3,2 m, azaz 11 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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, továbbá a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenhármas határozati javaslattal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került. Köszönöm szépen.

180/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Frenkie Pizzo Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5. fsz.) KI/25274/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1,5 m x 4 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 28-tól 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 a Frenkie Pizzo 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizennégyesnél A. és B. alternatíva van. Aki az A. alternatívával egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Nem, tehát a 14-es A. alternatíva egy nem mellett került elfogadásra és a B. így
okafogyottá vált.
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181/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Árvainé Tisza Gabriella ev. (adószáma: 68946641-
1-36) KI/25301/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterület használatához, azaz ott
vattacukor guruló kocsiról történő mozgóárusításához.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenötös határozati javaslat. Aki a 15-ösben leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Aki nem, egy nem mellett került elfogadásra.

182/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffeexpert Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Nagy Diófa u. 9.) KI/25616/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Nagy Diófa u. 9. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenhatos határozati javaslatban leírtakkal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került.

183/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely: 1088
Budapest, Vas u. 15. I. 24/A.) KI/23377-3/2019/VI. számú kérelmére a korábban megadott,
140/2019. (04.08.) számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat mérete
tekintetében módosítja, azaz a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 2
m x 10 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. október 31-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából hozzájárul.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenhetes, aki igennel szavaz, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

184/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TheBakeShop Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 11.) KI/25283/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 11. szám alatti épület előtt 2 m x 9 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizennyolcas, aki igen. Kézfelemeléssel az igen. Köszönöm. Egyhangúlag elfogadásra került.

185/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BottleSide Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 10.) KI/26522/2019/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. június 1-től 2019. július 31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenkilences határozati javaslat, aki igennel szavaz, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.
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186/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a COLONER Kft. (székhely/lakcím: 1152
Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.) KI/25705/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 20. szám alatti épület előtti, gépjárművek várakozóhelyéül szolgáló közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy vendéglátó terasz az ott található
járdaszakaszon az üzlet homlokzata előtt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, azaz
legalább 1 méter szélességben, és az 1,5 méter széles szabad járdafelület meghagyásával is
kialakítható.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor itt lesz egy 20-as, amit jelzett előzetesen Képviselő Úr. Aki igen, az kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki nem, egy nem mellett került elfogadásra.

187/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Csík Judit ev. (adószáma: 68402361-1-42)
KI/26335/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u.
31. szám alatti épület előtt 1,3 m x 4,65 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019.
június 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 ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonegyesnél szintén két alternatíva van. Aki az A. határozati javaslatot, vagy az A. alternatívát
támogatja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, így a B. okafogyottá
vált.

188/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Minioncaffe Kft. (székhely/lakcím: 1065
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Budapest, Hajós u. 26/A fsz.) KI/26711/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott
hot-dog guruló kocsiról történő mozgóárusításához.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonkettesnél tartunk, aki igennel szavaz, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

189/2019. (05.28.) 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 4 m x 7 m, azaz 28
m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. szeptember 30-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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonhármasnál, aki igennel szavaz, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra
került.

190/2019. (05.28.) 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 4 m x 5 m, azaz 20 m2, és 5 m x
5 m, azaz 25 m2, összesen 45 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019.
szeptember 30-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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonnégyes, aki igennel szavaz, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy nem mellett került
elfogadásra.

191/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szezám - Food Kft. (székhely/lakcím: 1041
Budapest, Deák Ferenc u. 89. IV. 14.) KI/27938/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonötös, aki igen, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett került
elfogadásra.

192/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/26136/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonhatos, aki igen kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett került
elfogadásra.

193/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Castus H&N Catering Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál tér 5.) KI/25306/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
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Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. december 31-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonhetes, kérem kézfelemeléssel jelezze, aki igen. Köszönöm, egyhangúlag elfogadásra került.

194/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajna Gáborné ev. (adószáma: 69200997-2-42)
KI/1537-6/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 8.
szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. július 1-
től 2019. október 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonnyolcas, aki igen, kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett került elfogadásra.

195/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/27800/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Huszonkilences, aki igen kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

196/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VÁR-ARCHÍVUM Kft. (székhely/lakcím: 1052
Budapest, Kígyó u. 4. fsz.) KI/28385/2019/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, valamint a
Wesselényi u. 4. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincas, aki igen, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

197/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Batizik és Nagy Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szív utca 33.) KI/5644-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 7. szám alatti épület előtt 1,55 m x 9,6 m - (0,7 m x 0,2 m), azaz 15 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincegyes, aki igen kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett került
elfogadásra. Köszönöm szépen.

198/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Zemo Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál tér 13.) KI/26923/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1,5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt



29 / 36

vendéglátó terasz 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 ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Harminckettes, aki igen kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett került
elfogadásra.

199/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Zemo Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál tér 13.) KI/26923/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dob u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú
vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a vendéglátó terasz
elhelyezése esetén nem maradna meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Harminchármas, aki igen kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett került
elfogadásra.

200/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Slang Pub Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál tér 5. fsz. Ü-6.) KI/28890/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 1,16 m x 11 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincnégyes, aki igen, kérem kézfelemeléssel jelezze, aki nem, egy nem mellett került
elfogadásra. Köszönöm szépen.

201/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dolce Fantasia Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, József krt. 17. I. 1.) KI/27167/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, István u. 5. szám alatti épület előtt 1 m x 1,7 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincötös, aki igen, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, egy nem mellett került
elfogadásra.

202/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Best Beer and Burger Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál tér 5. fsz. Ü-6.) KI/28892/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtt 0,65 m x 6 m, azaz 4 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. december 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Harminchatos, két alternatíva van. Az A-t, aki elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag az A. elfogadásra került, így a B. okafogyottá vált.

203/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Claritas Fontinum Kft. (székhely/ lakcím: 2083
Solymár, Budai Nagy Antal u. 10. ) KI/28848/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá
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a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához, azaz ott cipőtisztítás tricikliről tevékenység végzéséhez.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Harminchetes, aki igen, kérem kézfelemeléssel jelezze. Moldován Képviselő Úr is igen?
Moldován László:
Nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ok. Akkor egy nem mellett került elfogadásra. Köszönöm.

204/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KALDI BEER AND PUB Kft. (székhely/lakcím:
2367 Újhartyán, Pilisi u. 18.) KI/28693/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 és 1 m x 8 m, azaz 8
m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 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 KALDI BEER AND PUB Kft. kérelmére, részére nem
járul hozzá a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez, tekintettel arra, hogy
a kérelmezett időszak nem éri el a hat hónapot.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Harmincnyolcas, aki igen kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

205/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Élményműhely Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 37-39.) KI/28311/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy a kérelemhez csatolt helyszínrajzon szereplő látványterv alapján megadott vendéglátó
terasz szabályos kialakítása jelen körülmények között nem lehetséges.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Harminckilences, aki igen kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy nem mellett került elfogadásra.
Köszönöm szépen.
206/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Atta Beer Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Bajnok utca 13.) KI/29220/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 7. szám alatti épület előtt 1,4 m x 7,7 m, azaz 11 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. október 15-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Negyvenes, aki igen, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag került elfogadásra.

207/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BAJZA DRINK Kft. (székhely/lakcím: 1068
Budapest, Király u. 80.) KI/28938/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2,8 m x 3,2 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2020. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a BAJZA DRINK Kft. kérelmére, részére 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 ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Negyvenegyes, A. és B. alternatíváról beszélünk. Aki igen, kérem kézfelemeléssel jelezze. Nem,
egy nem mellett az A. alternatíva elfogadásra került, a B. okafogyottá vált. Ez volt a 41-es.

208/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Synthesis Trade Kft. (székhely/lakcím: 1162
Budapest, Szlovák u. 116.) KI/29222/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 38. szám alatti épület előtt 1,2 m x 4 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 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.

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Negyvenkettes, aki elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra
került.

209/2019. (05.28.) 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.) részére a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti
közterület használatára korábban meghozott, 96/2019. (03.18.) számú határozatában megadott
hozzájárulása ellen a Lisboa Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob u. 22., adószám: 26335151-2-42)
képviselője által 2019. április 16. napján benyújtott jogorvoslati kérelemre indult eljárást
megszünteti, tekintettel arra, hogy a Lisboa Kft. tárgyi eljárásban való ügyféli jogállása nem
igazolt, továbbá a jogorvoslati kérelme elkésett, így a kérelem visszautasításának lett volna helye.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Negyvenkettes, aki igen… bocsánat, kétszer mondtam a 42-t. Bocsánat, már az a baj, hogy két
listát nézek. Negyvenhármas, egyben utolsó, aki elfogadásra javasolja kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki nem, egy nem mellett elfogadásra került. Lezárhatjuk ezt a napirendi pontot,
köszönjük szépen.

210/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sörsajt Kft. (székhely/lakcím: 1085 Budapest,
József krt. 35.) KI/28749/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5
m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

6.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő, 6-os napirendi pont testületi előterjesztések megtárgyalása. Az 1-es, 2-es, 6-os, 8-as,
16-os és 23-as napirendről van szó. Az 1-es napirendi pont a 2018. évi zárszámadással kapcsolatos
döntés. Valakinek kérdése, hozzászólása van-e. Amennyiben nincs, akkor szavazunk arról, hogy
aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, három
tartózkodás és négy igen.

211/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2018. évi zárszámadása

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Kettes napirendi pont a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletmódosítás. Kérdés,
hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, szavazzunk. Aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három, négy, öt. Aki tartózkodik, két tartózkodás és öt
igen.

212/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

2.
A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II. 19.) önkormányzati rendelet módosítása

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő 6-os napirendi pont Éves ellenőrzési jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési
tevékenységről. Kérdés, hozzászólás hiányában itt is szavazunk. Aki tárgyalásra és elfogadásra
javasolja kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.
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213/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

6.
Éves ellenőrzési jelentés a 2018. évi belső ellenőrzési tevékenységről

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Környezetvédelemmel kapcsolatos döntések, 8-as. Kérdés, hozzászólás nincsen. Aki tárgyalásra és
elfogadásra javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három, négy, öt. Aki
tartózkodik, egy tartózkodás. Egy nem mellett tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.

214/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

8.
Környezetvédelemmel kapcsolatos döntések

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Tizenhatos napirendi pont Erzsébetváros Kft. 2018. évi beszámolója. Kérdés, hozzászólás.
Amennyiben nincs, szavazunk arról, hogy ki támogatja, ki javasolja tárgyalásra és elfogadásra.
Egy, kettő, három, négy. Aki tartózkodik, három tartózkodás, négy igen.

215/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

16.
Erzsébetváros Kft. 2018. évi beszámolója

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással)elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
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Következő a 23-as napirendi pont az EVIKINT Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása,
könyvvizsgálójának megválasztása. Kérdés, hozzászólás hiányában itt is szavazunk, hogy aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három, négy.
Aki tartózkodik, három tartózkodás, négy igen. Köszönöm szépen.

216/2019. (05.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

23.
Az EVIKINT Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, könyvvizsgálójának megválasztása

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással)elfogadta.

7.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Azok a napirendi pontok a testületi ülésnek, amelyeket nyílt ülés keretében tárgyalunk azok akkor
megszavaztunk ezekről. Kérdezem, hogy 7-es Egyebek napirendi pontban van-e valakinek
bármilyen hozzászólása. Amennyiben nincs, akkor a zárt ülés keretében folytatjuk a bizottsági
ülést.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. május 28.


