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Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Egyenlőre egy képviselőről tudok, aki igazoltan van távol. Bízunk benne, hogy egy-két percen
belül még csatlakoznak hozzánk Képviselő társaink. Megállapítom, hogy a jelenléti ív szerint
határozat képesek vagyunk és először arról szavaznánk, hogy aki egyetért azzal, hogy a
meghívóban kiküldött módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került.
218/2019. (06.17.) 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
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2.)

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

3.)

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

4.)

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

5.)

Egyebek
Előterjesztő: - -

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2019.
május havi beszámolóját elfogadja.
2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2019. május
havi beszámolóját elfogadja.
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2019. május
havi beszámolóját elfogadja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az 1-es napirendi pont a Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása. Előterjesztőként én szerepelek. Három szakértőről van szó. Kérdezem, hogy kérdés,
hozzászólás van-e. Megnyitom a napirend vitáját. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját
és három külön szavazásról lesz szó. Aki az 1-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.
219/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2019.
május havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.
220/2019. (06.17.) 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. május
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került. Köszönöm szépen.
221/2019. (06.17.) 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. május
havi beszámolóját elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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2.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 5.) KI/30737/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 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.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztanyo Kft. (székhely/lakcím: 1029
Budapest, Ördögárok u. 137.) KI/29327-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtt 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2
nagyságú közterület használatához 2019. július 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a IDRART DRUMS Bt. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, István út 18.) KI/4167-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, István út 18. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 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.
4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lokoteam Kft. (székhely/lakcím: 1076 Budapest,
Thököly út 1-3.) KI/25981-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtt 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 1-től 2020. május 16-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
Lokoteam Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GDA Production Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Tivadar u. 2. III. 25.) KI/30034/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 2,5 m x 1 m, azaz 3 m2, és 2,5 m x 1,5
m, azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. július 1-től 2019. szeptember
30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
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kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GRILL & CHIPS FOOD Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 15. Ü-1. ép.) KI/22690-8/2019/VI. számú kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy a létesíteni kívánt terasz szélessége nem éri el az 1 métert.
7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Don Bruno Kft. (székhely/lakcím: 1136 Budapest,
Tátra u. 20/B. I. 1.) KI/31393/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Akácfa
u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
kérelmezett méretű vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem lenne biztosított a gyalogosforgalom
számára szükséges 2 m szélességű szabad járdafelület.
8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Stifler Retro 2019 Bt. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Erdőkövesd u. 41.) KI/31143/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 20. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 2 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy a Stifler Retro 2019 Bt. kérelmére, részére nem járul hozzá a közterület-használati
díj részletetekben történő megfizetéséhez, tekintettel arra, hogy a tárgyi időszak nem éri el a hat
hónapot.
9.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob
u. 46/A. fsz. 3-5.) részére korábban, a 90/2019. (03.18.) számú határozatában megadott
hozzájárulását 2019. június 17. napjával – az érintett közterület használatára érkezett
bejelentésre, kérelemre való tekintettel – visszavonja, és egyben részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 4 m x 7 m, azaz 28 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. június 17-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
9.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob
u. 46/A. fsz. 3-5.) részére korábban, a 90/2019. (03.18.) számú határozatában megadott
hozzájárulását fenntarja, és az érintett közterület használatára vonatkozó, és a közterülethasználati hozzájárulás visszavonására irányuló kérelmet elutasítja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont, és talán itt egy picit időzni fogunk és bízunk benne, hogy akkor
megérkeznek hiányzó képviselő társaink. A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterülethasználattal kapcsolatos előterjesztései. Köszöntöm Irodavezető Asszonyt. Kérdezem, hogy van-e
szóbeli kiegészítése.
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Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, majd csak a szavazáshoz
kapcsolódóan? Nekem azért egy dolog lenne, ez a 9-es számú előterjesztés, tudja Irodavezető
Asszony, hogy beszéltünk erről, mert bizottsági elnökként is megkerestek. Csak azért, hogy tiszta
legyen az A) és a B) közötti határ. Ugye volt korábban kiadva egy közterület-használati engedély,
ami, ha jól értem állítja az üveges, ami nem nyert feltétlen bizonyosságot, hogy ez teljes
mértékben így van e. Ha jól értem a leírásból, hogy itt ezzel számos probléma van. Betakarja az
üzletét, stb. stb. Ő ugyan erre a területre kért közterület-használatot, már azért nem volt nekem az
A) meg a B) variáns, hogy ő azt mondja, hogy visszavonjuk a korábbit és neki adunk ki…
Csüllög Szilvia:
Ő nem kért, az üveges nem kért, neki az volt a problémája, talán írtuk is az előterjesztésben, hogy
évek óta nagyjából erre a területre van, vagy volt neki terasz és ott elég széles a járda és nem is a
homlokzathoz van, hanem az épület homlokzatával szemközt a járdán szélesedik ki a nagy terasza,
de ez az üveges ez valóban nem olyan régóta van ott és ő azt állította, hogy neki ez a terasz, ami
most a legutóbbi engedélyben 2 méterrel szélesebb területre kérték ők és engedélyezte a Bizottság,
mint ahogy az előző években volt. Kitakarja a kirakatát, a reklámját, nem lehet jól látni és
elolvasni, illetve, hogy ezeket az üvegtáblákat nem tudja úgy bevinni az üzletébe. A kollegáimat,
többször kimentek, megnézték, lefotózták. Mi úgy állapítottuk meg, hogy szerintünk a
láthatóságát nem befolyásolja ez, tehát jól megközelíthető, látszik a felirat, oda lehet jutni, tehát
azt nem… azt megítélni mondjuk nem tudjuk, hogy azt az üvegtáblát, mert valóban így
meghajlítani nem tudja. Tehát lehet, hogy nem tud úgy ráfordulni az ajtóra, mert ott a terasz széle.
Ezért lett ez a mi javaslatunk, hogy mivel nekik volt egy, ez amit most engedélyeztek, az A)-ban
benne van, ez a 4*7 méter ez volt neki az előző évben, ha lecsökkentené annyira a Bizottság,
akkor felszabadulna az ajtó, az üveges ajtaja előtti terület, tehát akkor gondolom én, akkor be
tudják vinni az üvegtáblákat.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ok, akkor nem ez a 28nm volt korábban, hanem (egyszerre beszélnek)
Csüllög Szilvia:
Korábban 28 volt, most a legutóbb kértek nagyobbat. Alapvetően (egyszerre beszélnek).
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor visszatérünk a kisebb méretre az A) variáns szerint, figyelembe vesszük valamilyen szinten
a panaszt és egyébként a közterület-használati engedély is megvan. Ez az A). A B) pedig az,
amikor…
Csüllög Szilvia:
Amikor megmaradna az, ami most van, tehát a 6*7 és elutasítjuk ezt a panaszt.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megértettem, ez így érthető, csak így hirtelen…
Szerencse Csaba:
Az Anna is igazoltan van távol.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor közben Kismarty Képviselő Asszony is jelezte, hogy igazoltan van távol. Rendben, akkor
ez így egyértelmű, csak hirtelen az, hogy a 28, ez akkor a korábbi évek kisebb méretű teraszát
jelenti, és akkor reméljük, hogy mindenki megelégedésére szolgál. Ha nincsen egyéb kérdés,
akkor lezárom a napirend, parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Elnézést kérek, otthon hagytam a cédulámat, amire felírtam, hogy hol mire kell tartózkodni,
úgyhogy ezen kívül mindegyikre tartózkodni fogok. Azért szólok, hogy egyszerűbb legyen.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor lehet egyben szavazni, ha jól értettem. Az én ügyrendi javaslatom az egyébként is az lett
volna, ha nincsen a Moldován Képviselő Úrnak egyéb javaslata, hogy az 1-8-ban együtt
szavazzunk, a 9-esnél, mivel van A) és B) variáns, így amúgy is külön kellett volna szavaznunk,
mert nem tudjuk a többivel együtt a szavazást. Ezzel mindenki egyetért, kérdezem? Aki igen, az
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
222/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztéseiÜgyrendi Indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-8-ig terjedő határozati javaslatokról egyben, a
9-es határozati javaslatról külön szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor lezártam a napirend vitáját és szavazni fogunk. Aki az 1-8 határozati javaslatban leírtakkal
egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett került
elfogadásra.
223/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 5.) KI/30737/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
224/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztanyo Kft. (székhely/lakcím: 1029
Budapest, Ördögárok u. 137.) KI/29327-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtt 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2
nagyságú közterület használatához 2019. július 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.
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Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
225/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a IDRART DRUMS Bt. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, István út 18.) KI/4167-3/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, István út 18. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
226/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lokoteam Kft. (székhely/lakcím: 1076 Budapest,
Thököly út 1-3.) KI/25981-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtt 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 1-től 2020. május 16-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
Lokoteam Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
227/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GDA Production Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Tivadar u. 2. III. 25.) KI/30034/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 2,5 m x 1 m, azaz 3 m2, és 2,5 m x
1,5 m, azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. július 1-től 2019.
szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
228/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GRILL & CHIPS FOOD Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 15. Ü-1. ép.) KI/22690-8/2019/VI. számú kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy a létesíteni kívánt terasz szélessége nem éri el az 1 métert.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
229/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Don Bruno Kft. (székhely/lakcím: 1136
Budapest, Tátra u. 20/B. I. 1.) KI/31393/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a kérelmezett méretű vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem lenne
biztosított a gyalogosforgalom számára szükséges 2 m szélességű szabad járdafelület.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
230/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Stifler Retro 2019 Bt. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Erdőkövesd u. 41.) KI/31143/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 20. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. július 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 2 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy a Stifler Retro 2019 Bt. kérelmére, részére nem járul hozzá a közterület-használati
díj részletetekben történő megfizetéséhez, tekintettel arra, hogy a tárgyi időszak nem éri el a hat
hónapot.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a 9-es A) határozati javaslatával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került, így a B) okafogyottá vált.
231/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob
u. 46/A. fsz. 3-5.) részére korábban, a 90/2019. (03.18.) számú határozatában megadott
hozzájárulását 2019. június 17. napjával – az érintett közterület használatára érkezett bejelentésre,
kérelemre való tekintettel – visszavonja, és egyben részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 4 m x 7 m, azaz 28 m2 nagyságú közterület használatához
2019. június 17-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
Döntés a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázatról
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy hiánypótlást követően az alábbi pályázók 2019. évi
kapufigyelő rendszer kialakítására benyújtott pályázatait támogatja:
Bontási
jkv.
sorszáma
2.
1.

Pályázó
Budapest VII.
Csengery u. 24. sz.
Társasház
Budapest VII.
Dohány u. 77. sz.
Társasház
ÖSSZESEN:

Támogatás összege
186.417 Ft

A támogatás
intenzitása
50%

250.000 Ft

50%

436.417 Ft
2.

A)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. Vörösmarty u. 20. sz.
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Társasháznak a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására benyújtott pályázatához
kapcsolódó hiánypótlás késedelmes benyújtására vonatkozó kérelmét elfogadja és a
pályázatát 190.500 Ft összeggel támogatja, a támogatás intenzitása 50 %.
B)Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapest VII. Vörösmarty u. 20. sz.
Társasháznak a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására benyújtott pályázatához
kapcsolódó hiánypótlás késedelmes benyújtására vonatkozó kérelmét nem fogadja el.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a döntés a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázatról. Ha jól
látom, itt kettő darab határozati javaslat van. Kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítés.
dr. Szász Eleonóra:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás hiányában lezárom a
napirend vitáját és először az 1-es határozati javaslatról fogunk szavazni. Aki az 1-es határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
232/2019. (06.17.) 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 hiánypótlást követően az alábbi pályázók 2019. évi
kapufigyelő rendszer kialakítására benyújtott pályázatait támogatja:
Bontási
jkv.
sorszáma
2.
1.

Felelős:
Határidő:

Pályázó
Budapest VII.
Csengery u. 24. sz.
Társasház
Budapest VII.
Dohány u. 77. sz.
Társasház
ÖSSZESEN:

Támogatás összege
186.417 Ft

A támogatás
intenzitása
50%

250.000 Ft

50%

436.417 Ft

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 2-es határozati javaslatnál két alternatíva van. Aki az A)-val egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, a B) okafogyottá vált, tehát nem szükséges erről
szavazni.
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233/2019. (06.17.) 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 a Budapest VII. Vörösmarty u. 20. sz. Társasháznak
a 2019. évi kapufigyelő rendszer kialakítására benyújtott pályázatához kapcsolódó
hiánypótlás késedelmes benyújtására vonatkozó kérelmét elfogadja és a pályázatát 190.500 Ft
összeggel támogatja, a támogatás intenzitása 50 %.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
4.sz. NAPIRENDI PONT
2019. évi hevederzár pályázat kiírása
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kerületben lévő lakások természetes személy bérlői,
tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati
intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár felszerelésére vonatkozó 2019. évi pályázati
felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a
pályázati kiírás közzétételéről.
Ujvári-Kövér Mónika:
Négyes határozati javaslat hevederzár pályázat kiírása 2019. évben. Irodavezető Asszonyt
kérdezem, kívánja-e kiegészíteni.
dr. Szász Eleonóra:
Nem, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nincsen szóbeli kiegészítés. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e.
Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Egy határozati javaslatról szavazunk. Mégpedig
aki egyetért az abban leírtakkal, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangúlag
elfogadásra került.
234/2019. (06.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2019. évi hevederzár pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kerületben lévő lakások természetes személy bérlői,
tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület fenntartásában lévő önkormányzati
intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár felszerelésére vonatkozó 2019. évi pályázati
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felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a
pályázati kiírás közzétételéről.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Ujvári-Kövér Mónika:
Végül Egyebekben van-e valakinek valamilyen megjegyzése. Nekem egyedül egy dolog lenne. A
Hatósági és Ügyfélszolgálati Irodával mindig intenzív kapcsolatban vagyunk, bármiféle lakossági
panasz kapcsán és köszönöm is a gyors reakciójukat, de megmondom őszintén, hogy muszáj
bizottsági ülésen felvetnem a legutolsó esetet, a Wesselényi 19. kapcsán. Megmondom őszintén
nem tudok szebben fogalmazni, minthogy megáll az eszem azon, hogy vannak olyan teraszok a
kerületben, vagy a belső-erzsébetvárosi részen, akik évek óta nincsen közterület-használati
engedélyük és, hogy ez működhet. Egyszerűen, vagy akkor tényleg, tehát sok mindent hallottam
már én is, sok mindent láttam, kisebb hely, nagyobb hely, nem zárnak be este 10 órakor, ez már
rendszeres, de az, hogy tisztán tudjuk, hogy 2014 óta nem rendelkezik valaki közterület-használati
engedéllyel és él, mint Marci hevesen és igazából nem büntetjük meg napi szinten őket, hogy
egyszer végre valahára ne röhögjenek a szemünkbe, megmondom őszintén, hogy ez olyan
felháborító, hogy napok óta nem tudok ezen úrrá lenni. Kérdezem is Irodavezető Asszonyt, mert
nyilván nem fogok tudni ezen a ponton válaszolni, hogy egyszerűen erre nincs valamiféle
megoldás. Mert volt máshol is olyan gyakorlat, hogy mondjam engem azért egy picit zavarna
hatóságként is, hogy nem is tudom milyen szót használjak, enyhén hülyének néznek minket.
Szerintem ilyen nincs. Nekünk ugye mi volt a szembetűnő. Szegény lakók, akiket ugye napi
szinten zavarja, tehát nekem az tűnt fel először, hogy ott nincs dobogó, merthogy az én
naivitásommal az fel sem vetődött, hogy valaki működhet úgy 4 vagy 5 éve, hogy nincsen terasz
engedélye. Tudom, és tényleg köszönöm az Irodának, lehet, hogy az Iroda mindent megtesz
egyébként, amit a szabályok megengednek neki, vagy az önkormányzati rendelet, de akkor a
szabály az teljes mértékben rossz. Ilyen szerintem nincs. Nem tudom, hogy van-e valami reakció,
mert nem tudtunk azóta beszélni, mert Irodavezető Asszony még hétvégén is mindig
rendelkezésre áll, meg péntek délután, meg minden, de megmondom őszintén, hogy döbbenten
olvastam a választ.
Csüllög Szilvia:
Mielőtt idejöttünk is erről beszélgettünk, merthogy a hétvégén is volt a szokásos éjszakai
ellenőrzési akció a társhatóságokkal és ezt a helyet is ellenőriztük. Most jelenleg más probléma is
van vele kereskedelmi, hatósági és tűzvédelmi hatósági szempontból, tehát nem csak a
jogosulatlan közterület-használat. Annyival kiegészíteném, hogy az, hogy évek óta, az nyilván
nem egy állandóan kint lévő terasz volt, hanem hol kitették, hol betették, hogy azért mindig
megakadt ennek a folyamata. Ami új elem és valóban ezzel az ERI is napi szinten foglalkozik,
ezek a kis járművek, amik szintén jogosulatlanul használja a parkolósávban, vagy bárhol, ahol
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elhelyezik ezeket a teraszokat, illetve valóban nincs neki. Azt most nem tudom megmondani,
számtalanszor is volt bírságolva és így tovább, a bírságok végrehajtás alá kerülnek, ahogy
végrehajthatóvá válik mindegyik. Tehát ez a folyamat ez van és mindig elmondjuk, hogy ez
(egyszerre beszélnek).
Ujvári-Kövér Mónika:
Irodavezető Asszony nem egy helyet szeretnék kipécézni, csakhogy a bizottsági tagok is értsék,
tehát itt egy olyan helyről van szó, aki először is jogosulatlanul használja a közterületet. Az, hogy
az egész járdát, tehát napi szinten lefényképezhetik a lakók, hogy az egész járdát befoglalja az a
legkevesebb. Az, hogy a házban legálisan vagy illegálisan ő kezdett el több hostelt működtetni és
egyébként nagy ívben nem foglalkozik a lakók nyugalmával, hogy úgy mondjam és a harmadik
egyébként még sorolhatnánk hosszasan, hogy a parkoló sávban tett ilyen tuk-tuk-at, mivel az neki,
tehát arra se parkolást nem fizet, semmit az ég egy adta világon. Ez egy három kerekű valami,
majd négy, tehát rátesz egy raklapszerű valamit, ami asztalként funkcionál négy lábbal és még
ezzel sem tudunk semmit sem kezdeni. Szerintem ilyen nincs.
Csüllög Szilvia:
Azt nem mondanám, hogy semmit, csak valóban nem azt, ami itt ilyen hathatós megoldás lenne,
hogy oda megyünk (egyszerre beszélnek).
Ujvári-Kövér Mónika:
Ja és fél tizenkettőkor ülnek ezen a tuk-tuk-on. Arról van minden este fénykép, mert szegény
lakók minden este küldik, hogy egyébként 23 óra 56-kor, tehát nem 21 óra 10-kor, meg 21 óra 58kor, hanem 23 óra 56-kor, mint Marci hevesen ott eszik-iszik rajta mindenki, ott szolgálják ki
őket. Tehát, ha ez nem elegendő ahhoz, hogy valamit lépjünk, akkor nem tudom, hogy mi.
Csüllög Szilvia:
Nyilván, ami megnyugtató lenne mindenki szempontjából az a döntések végrehajtása és a
meghatározott cselekmény végrehajtása. Tehát adott esetben elbontása ezeknek a jogosulatlanul
használt, hát itt nem terasz van, nem egy felépítmény van, mert csak egy filc darabon helyezte el
ezeket a bútorokat. Ez viszont a NAV-nak a hatásköre, tehát nem jegyzői hatáskör, azonban hál’
istennek az mutatkozik itt az elmúlt egy évben, másfél évben, hogy elég jól működik ez a
végrehajtás is. Bármilyen meghatározott cselekmény végrehajtása, ami átadtunk pozitív
visszajelzés nem érkezett, de a pénzbírságokat nem ő hajtja végre. Az a tervünk, pont ennek a
helynek és itt folyamatosan egyeztetünk az ERI-vel és ők is folyamatosan ellenőrzik, hogy legyen
annyi bizonyítékunk, hogy minél hamarabb tudjunk egy olyan döntést hozni, amit hogyha ők nem
támadnak meg, akkor végrehajtásra át tudjuk adni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Irodavezető Asszony, tényleg, itt most 2019-et írunk. Öt év alatt nem tudtunk összeszedni annyi
bizonyítékot, hogy adott esetben példát statuáljunk egy olyan terasszal, aminek nincsen
engedélye? Nem hogy dobogója nincs, tehát hogy nem szabályosan, semmiféleképpen nem
szabályosan működik.
Csüllög Szilvia:
Nem láttam az iratot, nyilván nincs itt előttem, azt tudom, hogy nem folyamatosan volt, amikor
beszedte, akkor újra indultak mindig ezek az eljárások. Sajnos ilyenek ezek a hatósági eljárások,
ha ő beszedte a teraszt, akkor azt már végrehajtotta, ha újra kirakta mondjuk májusban, akkor újra
kellett elindítani az egész eljárást. Sajnos ezeknél a közterület-használatoknál tényleg ez a,
ezeknek a szerencsétlensége ilyen szempontból, hogy csak meghatározott időre szól. Most azt
gondolom, hogy elég sok bizonyíték van, mondom most hétvégén is direkt kértem a kollegákat,
hogy azt külön nézzék meg. Itt magával a vendéglátó hellyel is, az mindig jobb, ez most csúnyán
hangzik, de az mindig jobb, ha a vendéglátó hellyel is probléma van, meg a közterület-használattal
is, mert azért, ha a helyet magát be tudjuk zárni, akkor nyilván ez a jogosulatlan közterület
használat is megszűnik. Ott azért eredményesebbek tudunk lenni mi is, úgyhogy ez most azt
remélem én is, meg azon leszünk, hogy minél hamarabb átadásra kerüljön, vagy minél hamarabb
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az elbontása vagy a meghatározott cselekmény végrehajtása átadásra kerüljön. Szóval tudjuk,
értjük a problémát. Ezek az ellentmondások megvannak sajnos a jogszabályban.
Ujvári-Kövér Mónika:
Én megértem, hogy szabályosan kell eljárni, de azt gondolom, hogyha ennek megy egyébként
híre, hogy aztán itt tényleg meg lehet mindent csinálni ebből a szempontból, akkor egyáltalán
csoda, hogy valaki kér tőlünk közterület-használati engedélyt és fizet utána. Mert ennyi erővel itt
boldog-boldogtalan kiteheti a, tehát valóban (egyszerre beszélnek) Irodavezető Asszony, minden
este küldtek az elmúlt két hétben, én értem, hogy felhívta a figyelmét az ERI-nek, nem is értem,
hogy miért kell felhívnia figyelmét, mikor megy ott és látja, hogy fél tizenkettőkor ott
bohóckodnak, mert bohóckodnak. Vagy, hogy nem szúrt napi szinten szemet, mert az hogy tegyük
fel én leparkolok és nincsen parkoló kártyám, az azonnal szemet szúr mindenkinek. Az, hogy egy
felépítmény van, miközben annyira kevés parkoló, tehát akkor megnyithatunk egy következő
problémát. Mennyi parkoló van Erzsébetvárosban? Az itt lakók egyébként napi szinten köröznek
két óra hosszát, hogy le tudjanak állni, miközben ezek egy-egy személyautónyi helyet elfoglalnak.
De nem is egyet tettek ám ki a szórakozóhely elé, hanem mindjárt ott van kettő. Azt mondták
most a lakók, hogy esküszik, hogy megpróbálják, hogy vesznek egy ilyet és oda állnak egy helyre
és fogadjunk, hogy holnap már nem lesz ott. És el tudom képzelni. Tehát, hogy nem értem, hogy
miért kell a figyelmet bárkire felhívni, nem kell ehhez még szerintem éjszakai járőrözés sem,
hogy odamegyek, és aztán mit csináltok itt fél tizenegykor, hát semmi keresni valótok nincs, főleg
nem úgy, hogy ott ülnek ezeken a felépítményeken aztán akkor még nekünk kell bizonygatni,
hogy nem. Tehát miért nem ő bizonygatja egyébként ő. Értem, hogy van jogszabály és nem, hogy
mondjam a jogszabályoknak a semmibevevésére biztatok senkit se, csak szerintem ez annyi sebből
vérzik, hogy nem tudom, hogy mit kell még csinálni ahhoz, hogy valami legyen. Lehet, ha a
hatóság is ez ellen erőteljesebben fellép, akkor más elgondolkozik rajta, hogy lehet-e ilyet tenni.
Mert ez azokkal szemben is inkorrekt, akik tök szabályosan beadják az engedélyüket, fizetnek is.
Fogok egy filcet, körbevágom, leteszem, aztán akkor csinálok egy teraszt. Elnézést. Tehát, engem
ez.. még nem is az volt, hogy elfelejtett dobogót felépíteni. Nincs is engedélye. Elnézést, de ez
engem annyira felháborít, és ez nem valami mondva csinált ügy, hanem amikor olvastam, akkor
nem hittem a szememnek, hogy ilyen létezik. Ennyire összetett problémával én ilyen
szempontból, bár sok mindent átbeszéltünk az elmúlt négy meg öt évben, de ez szerintem
döbbenetes, ami itt ennél a címnél történik.
Csüllög Szilvia:
Nyugodtan a lakókat meg lehet nyugtatni, hogy most már folyik az eljárás egyrészt, másrészt
szerintem az, utolsó mondatként, szerintem az is mutatja, hogy hál istennek ez egy kirívó eset,
hogy valaki engedély nélkül ilyen pofátlanul mondjuk működtessen, tehát azért az eljárásaink,
meg a végrehajtási eljárásaink viszonylag eredményesen tudnak zárulni hála istennek. Reméljük,
hogy ebben az esetben is ez fog történni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm. Egyéb? Közben Veres Képviselő Úr megérkezett (érthetetlen szövegrész) Köszönöm
szépen bezárom a mai ülésünket, legközelebb találkozunk.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
15 / 16

dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. június 18.

16 / 16

