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Sáli Annamária:
Üdvözlök mindenkit, ezennel megnyitom a Városüzemeltetési Bizottság rendkívüli ülését.
Megállapítom, hogy két tag Borka-Szász Tamás és Benedek Zsolt hiányzik, de a Bizottság
határozatképes. Az ülés megkezdéséig lett volna lehetőség módosító indítvány előterjesztésére,
ami nem érkezett. Kérdezem a Bizottság tagjait, hogy a kiküldött napirendi pontokkal
kapcsolatban van-e észrevétel. Amennyiben nincs, javaslom a napirendi pontok elfogadását.
Kézfeltartással jelezzük az igent. Öt igen szavazattal el lett fogadva.
309/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

2.)

Egyebek
Előterjesztő: - 1/8

3.)

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

Zárt ülés keretében:
4.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása
Előterjesztő: - -

5.)

Egyebek
Előterjesztő: - -

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
1.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása
Sáli Annamária:
Az 1. napirendi pontunk a testületi előterjesztések megtárgyalása. Az 1. napirendi ponttal
kapcsolatban kérdezném, hogy van-e valakinek javaslata, észrevétele. Amennyiben nincsen,
tárgyalásra és elfogadásra javaslom az 1. napirendi ponthoz tartozó előterjesztést. Öt igennel
elfogadtuk.
310/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
1.
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 egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Sáli Annamária:
A 7. napirendi ponttal kapcsolatban kérdezném, hogy van-e észrevétel, javaslat. Amennyiben
nincsen, észrevétel, javaslat.
Juhász László:
Melyik az, bocsánat?
Sáli Annamária:
A közterületek használatáról és rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítása. Akkor aki
elfogadásra és tárgyalásra javasolja, kérem kézfeltartással jelezze. Ez 4 igen, aki nem támogatja,
aki tartózkodik, 1 tartózkodással elfogadtuk.
311/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
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7.
Javaslat a közterületek használatáról és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet
módosítására
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.
Sáli Annamária:
A 14-es napirendi pont az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet
módosítása. Észrevétel, hozzászólás. Igen?
Szegedi Gábor:
Én alapvetően tudom támogatni ezt az éjféli zárórát, amit Garai Dóra képviselő asszony
indítványozott. Egyetlen egy probléma van ezzel, hogy ugye január 1-ei bevezetés ez nagyonnagyon korai. Egyszerűen kell valamennyi időt hagyni a vendéglátó ipari helyiségeknek, hogy
erre fel tudjanak érdemben készülni. Ugye nyilván nekik vannak üzleti terveik, vannak
foglalkoztatottjaik, ez elég nagy szervezést igényel, amit nem hiszem, hogy elvárható, hogy egy
hónap alatt abszolváljanak, úgyhogy én ezt ezért nem tudom támogatni, de mindenképpen legyen
róla szó és legyen róla vita.
Sáli Annamária:
Rendben, akkor tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 14-es napirendi ponthoz tartozó
előterjesztést, az kézfeltartással jelezze. Ez 2 igen, 1 nem, 2 tartózkodás.
312/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
14.
Üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló 9/2013. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
nem javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 2 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással)nem fogadta el.
Sáli Annamária:
A 21-es napirendi pont zöldfelületek növelése, közműtérkép készítése. Hozzászólás, javaslat? Aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfeltartással jelezze. 5 igen.
313/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
21.
Zöldfelületek növelése, közműtérkép készítése
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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2.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek
Sáli Annamária:
2. napirendi pontunk Egyebek. Van-e valakinek esetleg észrevétele, javaslata. Akkor rátérhetünk a
3. napirendi pontra.
3.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Star Parking Kft. (székhely/lakcím: 1146
Budapest, Szabó József u. 6. Récsei Center lház.) KI/43189/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 10. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m,
azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 1-től 2020. május 31-ig,
megállító reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a megállító
reklámtáblát a közterületen található fától, illetve a vízelvezetést szolgáló rácsozattól
legfeljebb 0,5 méter távolságra, a járda vonalában azok elé, a közlekedés útvonaltól jól
elkülönítve kell elhelyezni.
2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Saadi Toufik ev. (megszűnt)
(székhely/lakcím: 1078 Budapest, István utca 11. II/2.) KI/42892/2019/VI. számú kérelmére,
részére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy Használó vállalkozása az egyéni
vállalkozókról vezetett közhiteles nyilvántartás szerint 2019.11.06.-tól megszűnt, így a
továbbiakban a kereskedelmi tevékenység folytatására nem jogosult.
3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052
Budapest, Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) részére, a Budapest VII. kerület, Dohány u.
1/A. és Dohány utca 1/B. szám alatti épületek előtti közterület használatára korábban
megadott, 150/2019. (04.08.) és 154/2019. (04.08.) számú határozatában foglalt
hozzájárulását jelen döntésének napjával visszavonja, tekintettel arra, hogy Használó a
közterület-használati engedélyében meghatározott fizetési kötelezettségének az abban
meghatározott határidőre nem tett eleget.
4.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/7133-7/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C”
udvar) előtt 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához 2020.
március 1-től 2020. szeptember 30-ig, valamint 1,5 m x 4,86 m + 2,45 m x 0,85 m, azaz 10
m2 nagyságú közterület használatához 2020. október 1-től 2021. február 28-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
4/8

gyalogosforgalom számára az 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10 %-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. Továbbá a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
4.B.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/7133-7/2019/VI. számú kérelmére,
részére nem járul hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu
„C” udvar) előtti közterület használatához, azaz ott 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m, azaz 16 m2
nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz 2020. március 1-től 2020. szeptember 30-ig,
valamint 1,5 m x 4,86 m + 2,45 m x 0,85 m, azaz 10 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó
terasz 2020. október 1-től 2021. február 28-ig történő elhelyezéséhez.
5.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BERLIN FELETT Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/1554-13/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 5,55 m x
3,65 m, azaz 21 m2, 1,65 m x 2,4 m, azaz 4 m2, és 5,86 m x 4,6 m, azaz 27 m2, összesen 52
m2 nagyságú közterület használatához 2020. január 1-től 2020. december 31-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10 %-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a BERLIN FELETT Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
5.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BERLIN FELETT Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/1554-13/2019/VI. számú kérelmére – attól a
közterület-használat időtartama tekintetében eltérően –, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt 5,55 m x 3,65 m, azaz 21
m2, 1,65 m x 2,4 m, azaz 4 m2, és 5,86 m x 4,6 m, azaz 27 m2, összesen 52 m2 nagyságú
közterület használatához 2020. január 1-től 2020. február 29-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10 %-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a BERLIN FELETT Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy az engedélyezett közterület-használat
nem éri el a legalább hat hónap időtartamot.
Sáli Annamária:
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Ezeket
egyenként fogjuk megszavazni. Aki az 1. számú előterjesztésre igennel szavaz, kérem jelezze. 5
igen.
314/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Star Parking Kft. (székhely/lakcím: 1146
Budapest, Szabó József u. 6. Récsei Center lház.) KI/43189/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 10. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m,
azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 1-től 2020. május 31-ig,
megállító reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a megállító
reklámtáblát a közterületen található fától, illetve a vízelvezetést szolgáló rácsozattól
legfeljebb 0,5 méter távolságra, a járda vonalában azok elé, a közlekedés útvonaltól jól
elkülönítve kell elhelyezni.
Felelős:
Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Sáli Annamária:
2. számú előterjesztés. 5 igen.
315/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Saadi Toufik ev. (megszűnt)
(székhely/lakcím: 1078 Budapest, István utca 11. II/2.) KI/42892/2019/VI. számú
kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti
közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy Használó vállalkozása az
egyéni vállalkozókról vezetett közhiteles nyilvántartás szerint 2019.11.06.-tól megszűnt, így
a továbbiakban a kereskedelmi tevékenység folytatására nem jogosult.
Felelős:
Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Sáli Annamária:
3. számú előterjesztés. Szintén 5 igen.
316/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052
Budapest, Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) részére, a Budapest VII. kerület, Dohány u.
1/A. és Dohány utca 1/B. szám alatti épületek előtti közterület használatára korábban
megadott, 150/2019. (04.08.) és 154/2019. (04.08.) számú határozatában foglalt
hozzájárulását jelen döntésének napjával visszavonja, tekintettel arra, hogy Használó a
közterület-használati engedélyében meghatározott fizetési kötelezettségének az abban
meghatározott határidőre nem tett eleget.
Felelős:
Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Sáli Annamária:
4. számú előterjesztés A) határozati javaslata, 4 igen, 1 nem.
317/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/7133-7/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C”
udvar) előtt 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához 2020.
március 1-től 2020. szeptember 30-ig, valamint 1,5 m x 4,86 m + 2,45 m x 0,85 m, azaz 10
m2 nagyságú közterület használatához 2020. október 1-től 2021. február 28-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10 %-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. Továbbá a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
Felelős:
Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
Sáli Annamária:
5. számú előterjesztés A.) határozati javaslata. 4 igen, 1 nem.
318/2019. (11.25.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BERLIN FELETT Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/1554-13/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám alatti épület (Gozsdu „C” udvar) előtt
5,55 m x 3,65 m, azaz 21 m2, 1,65 m x 2,4 m, azaz 4 m2, és 5,86 m x 4,6 m, azaz 27 m2,
összesen 52 m2 nagyságú közterület használatához 2020. január 1-től 2020. december 31-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10 %át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a BERLIN FELETT Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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Sáli Annamária:
Mielőtt zárt ülést rendelek el, kérdezem, hogy van-e valakinek hozzászólása. Amennyiben nem,
akkor zárt ülés rendelek el.

Sáli Annamária s.k.
elnök

Molnár István s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. november 27.
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