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193/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása
1.)

Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.)

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

3.)

2015. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.)

EVIKINT Kft. és Önkormányzatunk között 2015. október 30. napján létrejött
zöldfelület-fenntartási feladatellátási szerződés 1. sz. módosítása
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.)

Tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

6.)

2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Mészáros Zoltán Vagyongazdálkodási iroda - mb. irodavezető

7.)

2016. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető
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8.)

Testületi előterjesztések megtárgyalása

9.)

Egyebek

Zárt ülés keretében:
10.)

2016. évi hevederzár felszerelésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Mészáros Zoltán mb. irodavezető

11.)

Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
194/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2016.
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.
195/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti 2016.
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.
196/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
április havi beszámolóját elfogadja.
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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.
197/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Április havi bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016.
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.
198/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Ügyrendi indítvány
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-50-ig terjedő határozati javaslatokról egyben,
az 51-es, 52-es és 53-as határozati javaslatokról külön szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
199/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bervis Kft. VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bervis Kft. (székhely/lakcím: 1163 Budapest,
Jászhalom u. 40.) KI/24045/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. október 31-ig 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett 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. Továbbá a Bervis Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
200/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Meat & Sauce Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34. fsz.) KI/13091-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a
vendéglátó terasz közterület-használati díjának részletetekben történő megfizetéséhez nem járul
hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
201/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Hegedűs Ibolya egyéni vállalkozó VII. kerület, Kisdiófa u. 11. sz. alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hegedűs Ibolya ev. (adószáma: 60629249-1-42)
KI/21882/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kisdiófa u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016.
október 31-ig 0,4 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
202/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Escape Room Kft. VII. kerület, Asbóth utca közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Escape Room Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 15.) KI/24364/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Asbóth utca közterület használatához, 2016. május 18-tól 2016. december
31-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
203/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mihber 2014 Kft. VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141
Csömör, Csalogány u. 6.) KI/23468/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 7-től 2016. október 31-ig 1 m x 3,4 m, azaz 4 m2, és 1 m x 2,8 m, azaz 3 m2, összesen 7
m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1,5 m x 5 m, azaz
8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napernyő 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.
204/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Amoeno Kft. VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/20744-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 5-től
2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,3 m, azaz 3 m2, és 1,2 m x 9,3 m, azaz 12 m2, összesen 15 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett 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.
205/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Golden Flóra Bt. VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
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Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/4765/2016/VI. számú kérelméhez kötöttenm részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott
napernyő elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
206/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gozsdu Trattoria Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/5621-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. október 31-ig, 3 m x 13 m, azaz 39 m2 nagyságú,
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.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
207/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Caffe Kador Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/23779/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 9 m, azaz 27 m2, és 1 m x 1 m, azaz 1 m2,
összesen 28 m2 nagyságú, valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig, 3 m x 5 m, azaz 15
m2, és 1 m x 1 m, azaz 1 m2, összesen 16 m2 nagyságú nagyságú 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.
Továbbá a Caffe Kador Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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elfogadta.
208/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az STR EVENT and more Kft. VII. kerület, Dob u. 16. „C” udvarban található közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10. III. 3.) KI/19771-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. „C” udvarban található közterület
használatához, 2016. április 15-től 2017. február 28-ig, (4,9 m x 4,9 m) - (2,3 m x 3,8 m), azaz
16 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
kerül kialakításra. Továbbá az STR EVENT and more Kft. kérelmére, részére a közterülethasználati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
209/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pubformance Kft. VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pubformance Kft. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Vár u. 3.) KI/24296/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 18-től 2016. december 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett 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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
210/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Csonka Zsolt István egyéni vállalkozó VII. kerület, István u. 21. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Csonka Zsolt István ev. (adószám: 66489395-242) KI/23473/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
István u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 1,12 m x 8 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5
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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.
211/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Ramenka Noodle Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ramenka Noodle Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Kazinczy u. 9. U 2.) KI/23463/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 2,2 m, azaz 3 m2 nagyságú
fagylaltpult elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
212/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Perfect Fried Chicken Kft. VII. kerület, Akácfa u. 34. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Perfect Fried Chicken Kft. (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Akácfa u. 34.) KI/24614/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 34. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2017. április 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett 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.
Továbbá a Perfect Fried Chicken Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
213/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ugrinter Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
8 / 32

használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ugrinter Kft. (székhely/lakcím: 2081
Piliscsaba, Szent István út 105.) KI/22042-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használata
tekintetében, a vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
214/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Vrindávan Bt. VII. kerület, Király u. 29. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vrindávan Bt. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 29.) KI/23717/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 29. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,8 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett 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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
215/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Italian Street Food Kft. VII. kerület, Holló u. 16. – Király u. 15. sarok, illetve Kazinczy
u. 19. szám alatti épületek előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Italian Street Food Kft. (székhely/lakcím:
1135 Budapest, Kisgömb u. 25-27.) KI/24171/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Holló u. 16. – Király u. 15., illetve Kazinczy u. 19. szám alatti épületek előtti
közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelemben megjelölt
méretekkel kialakított jármű elhelyezésével egyik helyszínen sem maradna meg a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelület.
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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216/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tiaret Kft. VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/23474/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig 0,8 m x 3,3 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szabad járdafelületet – a parkolósávot jelző vonal és a terasz széle között – biztosítani kell,
illetve a terasz teljes, magánterülettel együttes szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb,
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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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217/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A C V G Kft. VII. kerület, Király u. 13. „C” udvarban található közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6070-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 13. „C” udvarban található közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 3 db, 4 m x 4 m, azaz összesen 48 m2 nagyságú,
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
218/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Indiai Étterem Kft. VII. kerület, Dob u. 53. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/23579/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május
1-től 2016. szeptember 30-ig 0,8 m x 2,9 m, azaz 3 m2, és 0,9 m x 8,6 m, azaz 8 m2,
mindösszesen 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5
m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
219/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Nagy Gyöngyi Magdolna egyéni vállalkozó VII. kerület, István u. 10. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi ev. (adószám: 67192801-1-42)
KI/24212/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
István u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, 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.
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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.
220/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rossalini Fashion Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rossalini Fashion Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Pázsit út 2. I. 9.) KI/2303-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. július 31-ig 1,34 m x 3,6 m, azaz 5 m2 nagyságú, 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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
221/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Moso & Sztranyo Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztranyo Kft. (székhely/lakcím: 1032
Budapest, San Marco u. 74.) KI/23460/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2 nagyságú, 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.
222/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tandturist Kft. VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tandturist Kft. (székhely/lakcím: 1025
Budapest, Felső Zöldmáli út 14.) KI/23778/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú,
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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
223/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kultúr Lokál Kft. VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/5142-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a
vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
224/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Lakatos Szilvia Emma egyéni vállalkozó VII. kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Szilvia Emma ev. (adószáma: 670275381-42) KI/18648-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 29től 2016. május 2-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú virágárusítás céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a tevékenység a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
225/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Az Ace Production Kft. VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ace Production Kft. (székhely/lakcím: 1132
Budapest, Visegrádi u. 17. fsz. 5.) KI/22121-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 15-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 9 m, azaz 11 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó teraszt a homlokzat jobb oldala felé eső területen kell elhelyezni, 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.
226/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Három Dob utca 57 Kft. VII. kerület, Klauzál tér 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Három Dob utca 57 Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 2.) KI/2331-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – a
korábban megadott 41/2016. (02.15.) számú határozatában foglalt hozzájárulás használati
méreteinek és a kérelmezett időszak módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Klauzál tér 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. február 1-től 2016. április
30-ig 1,2 m x 10,4 m, azaz 13 m2 nagyságú, továbbá 2016. június 1-jétől 2016. szeptember 30-ig
1,2 m x 2,5 m, azaz 3 m2, és 1,2 m x 3,1 m, azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett 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.
227/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A London Stone Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a London Stone Kft. (székhely/lakcím: 1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 11.) KI/1072-2/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
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hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek a közterület használatával összefüggő közigazgatási
bírság tartozása áll fenn.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
228/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lol Trade Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lol Trade Kft. (székhely/lakcím: 1068
Budapest, Király u. 80.) KI/22789-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 173/2016. (04.13.) számú határozatában foglalt hozzájárulás használati méreteinek
módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016. november 30-ig 2 db, 1,25 m x 1,6 m,
azaz összesen 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett 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 Lol Trade Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
229/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A J&J Hungary Business Group Kft. VII. kerület közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a J&J Hungary Business Group Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Révay köz 4.) KI/25354/2016/VI. számú kérelméhez kötötten,
részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában
lévő közterületek használatához 2016. május 15-től 2016. október 15-ig, 2 db 0,9 m x 2,25 m,
azaz 3 m2, összesen 6 m2 nagyságú fagylalt, üdítő, guruló kocsiról történő mozgóárusításához,
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 szabad járdafelületet.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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230/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Apropó 2015 Kft. VII. kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Apropó 2015 Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 39.) KI/24622/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 10 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett 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.
231/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A PartyCode Hungary Kft. VII. kerület, Király u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a PartyCode Kft. (székhely/lakcím: 1138
Budapest, Váci út 186.) KI/24619/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a kérelemben megjelölt méretekkel kialakított információs pult elhelyezése esetén nem
marad meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szabad járdafelület.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
232/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Figura Film Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Figura Film Kft. (székhely/lakcím: 1138
Budapest, Révész u. 29. III. 303.) KI/23916/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. június 1-től 2017. május 31-ig 2,2 m x 2,2 m, azaz 5 m2 nagyságú,
palacsintázó pavilon elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a
3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
233/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Roxer Kommunikációs Ügynökség Kft.
(székhely/lakcím: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos u. 40.) KI/24177/2016/VI. számú kérelmére,
részére a Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához nem járul hozzá.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
234/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MAZS Alapítvány VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Wesselényi utca közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAZS Alapítvány (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Síp u. 12.) KI/25942/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Wesselényi utca közötti szakaszának
közterület-használatához, 2016. június 4. és 5. napján Judafest Zsidó Kulturális és Gasztronómiai
Fesztivál elnevezésű rendezvény megtartásához, és ehhez kapcsolódóan 2016. június 5. napján
28 db, 1,6 m x 0,8 m, azaz 2 m2 (összesen 56 m2 ) nagyságú elárusító pult elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
235/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Madang Borneo Kft. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Madang Borneo Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Nagy Diófa u. 30-32.) KI/25973/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő
közterületek használatához 2016. május 11-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m2 nagyságú területen
(1 fő) helyszínen készült fotók kézből történő mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
járdafelületet.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
236/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Digital Vision Bt. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, Kőfaragó u. 3.) KI/5374-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek
használatához 2016. június 1-től 2016. augusztus 31-ig, 2 db 1,1 m x 0,7 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 2 m2 nagyságú pékáru kézi guruló kocsiról történő mozgóárusításához, 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 szabad járdafelületet.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
237/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Italian Street Food Kft. VII. kerület, Király u. 15. (Holló u. sarok) szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Italian Street Food Kft. (székhely/lakcím:
1135 Budapest, Kisgömb u. 25-27.) KI/24171/2016/VI. számú kérelmére, attól részben eltérően,
részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület (Holló utca
felé eső rész) előtti közterület használatához 2016. május 18-tól 2016. július 31-ig, 1,5 m x 2 m,
azaz 3 m2 nagyságú területen meleg étel, fagylalt, kávé motoros piaggioról történő árusításához,
azzal a kikötéssel, hogy a járdafelületet a gyalogosforgalom számára szabadon kell hagyni,
továbbá meleg étel helyben készítése nem engedélyezett.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
238/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Dohány utca
közötti szakaszának közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület
(székhely/lakcím: 1073 Budapest, Kertész u. 48.) KI/20745-3/2016/VI. számú kérelméhez
kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Dohány utca
közötti szakaszának közterület használatához, ott 2016. május 7. napján a Madarak és Fák Napja
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elnevezésű kulturális, nonprofit rendezvényhez kapcsolódóan 3 db, utcaszakaszonként 2 m2,
összesen 6 m2 nagyságú elárusító pult elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

19 / 32

239/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Shift Event Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Shift Event Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 41.) KI/25978/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához 2016. június 17. napján, 5 m x
15 m, azaz 75 m2, és 3 m x 10 m, azaz 30 m2, összesen 105 m2 nagyságú területen, „Bringával a
vörös szőnyegen” elnevezésű divatbemutató reklám célú rendezvény megtartása és technikai
eszközök tárolása céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
240/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tömörgumi Bt. VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tömörgumi Bt. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 103. I. 8.) KI/12939-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 5-től 2016. szeptember 30-ig, 1 db gépjármű várakozóhelyen, 2 m x
5 m, azaz 10 m2 nagyságú területen, gumiabroncs iparszerű javítása céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a közterületen a leszerelt alkatrészek, autógumi, valamint a szereléssel kapcsolatos
szerszámok nem tárolhatók.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
241/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A TIBONI Bt. VII. kerület, Király u. 21. (Kazinczy u. 56. sarok) szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TIBONI Bt. (székhely/lakcím: 1043 Budapest,
Kassai u. 9. IV. 28.) KI/25958/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület, Király u. 21. (Kazinczy u. felé eső sarok) szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2016. június 3., 4., 10., 11., 17., 18., 24., 25., július 2., 7., 8., 9., 14.,
15., 16., 21., 22., 23., 28., 29., 30., augusztus 4., 5., 6., 11., 12., 13., 18., 19., 20., 25., 26., 27.
napjára szórólaposztás (1 fő) céljából.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
242/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rawwao Kft. VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rawwao Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8. fsz. 1.) KI/25369/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. május 1-től 2016. november 30-ig, 3 m x 2 m, azaz 6 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Rawwao 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.
243/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Király Teaház Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Teaház Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 18.) KI/21942-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
május 9-től 2016. szeptember 30-ig 2 db, 1 m x 1,5 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú, 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 egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
244/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Anjunapops Kft. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Anjunapops Kft. (székhely/lakcím: 8000
Székesfehérvár, Trencséni u. 13.) KI/26139/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő
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közterületek használatához 2016. május 25-től 2016. október 31-ig, 2 db 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 2 m2 nagyságú területen jégkrém bicikliről történő mozgóárusításához, azzal a
kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a bicikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.
Felelős:
Határidő:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
245/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az SDCA Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/2401-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. május 9-től 2016. szeptember 30-ig 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2, 1,65 m x 4,2
m, azaz 7 m2, 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, 1,65 m x 6 m, azaz 10 m2, és 1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2,
mindösszesen 32 m2, valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2,
1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2, és 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, mindösszesen 15 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, 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 az
SDCA 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.
246/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Dream Walk Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dream Walk Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/24277-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. június 9-től 2016. augusztus 31-ig, 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú,
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
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
247/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A New Europe Online Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely/lakcím:
1149 Budapest, Egressy út 23-25.) KI/26220/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. május 9-től 2017. január 31-ig, 2 db 0,5 m x 1 m, azaz összesen 2 m2 guruló
kirakat elhelyezése céljából úgy, hogy azt a fal síkjától maximálisan 0,5 méter távolságban kell
tartani.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
248/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A „City Tour Hop on Hop off” Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/23712/2016/VI. számú kérelmére, attól
részben eltérően, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 2016. április 8-tól 2016. június 30-ig, szórólaposztás (1 fő)
céljából.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
249/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Berxwedan Kft. VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 5.) KI/19132/2016/VI. számú kérelméhez kötötten – attól részben eltérően
–, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2017. február 28-ig, 2 db várakozóhelyen (1,5 m x 10 m), és 1
m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságban a járdaszakaszon, dobogón kialakított és körülhatárolt
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vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest
közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, illetve a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
kerül kialakításra.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 3 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
250/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A KLA-FA 1992 Játékkészítő Bt. VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KLA-FA 1992 Játékkészítő Bt.
(székhely/lakcím: 1074 Budapest, Dohány u. 20.) KI/23022/2016/VI. számú kérelmére, részére
nem járul hozzá a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület
használatához, azaz ott 2 db várakozóhelyen, valamint a járdaszakaszon vendéglátó terasz
elhelyezéséhez, tekintettel az érintett utcaszakasz forgalomtechnkai sajátosságaira.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
251/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Holy Bagel Kft. VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 15.) KI/6091-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. június
1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2 db várakozóhelyen (1,5 m x 8 m), dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az
úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m távolságra, és kizárólag a várakozóhely
területén helyezhető el, 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 ( 0 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem
fogadta el.
252/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Holy Bagel Kft. VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatára
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vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 15.) KI/6091-2/2016/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához, azaz ott 2 db
várakozóhelyen vendéglátó terasz elhelyezéséhez.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
253/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
EVIKINT Kft. és Önkormányzatunk között 2015. október 30. napján létrejött zöldfelületfenntartási feladatellátási szerződés 1. sz. módosítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft.
között 2015. szeptember 30. napján Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására
irányuló feladatellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt 1. sz. módosítását jóváhagyja.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
254/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2016. évi növényesítési pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:
Jk.
ssz.
2
5
9
13
14
15

Pályázó Társasház
Dob u. 51.
Erzsébet krt. 8.
Klauzál u. 13.
Rákóczi út 6.
Rottenbiller u. 40.
Városligeti fasor 31.
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Támogatás
összege
(legfeljebb)
25 000 Ft
50 000 Ft
250 000 Ft
250 000 Ft
50 000 Ft
100 000 Ft

16

Wesselényi u. 65.
összesen:

50 000 Ft
775 000 Ft

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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255/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága az alábbi táblázatban felsorolt pályázók által benyújtott
pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja:
Jk.
ssz.

Pályázó Társasház

6
7

Hernád u. 27.
Kisdiófa u. 3.

8
10
12

Klauzál tér 4.
Marek J. u. 16.
Murányi u. 51.

Érvénytelenség oka
szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz vagy terv hiányzik
növények ápolására vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő,
jkv hiányzik, szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz és kertterv hiányzik
szükséges rajz és kertterv hiányzik

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
256/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága az alábbi táblázatban felsorolt pályázók által benyújtott
pályázatokat érvényesnek nyilvánítja és a nyertes pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő
összegek szerint támogatja:
Jk.
ssz.
1
3
4
11

Pályázó Társasház
Bethlen G. u. 4.
Dob u. 53.
Dózsa Gy. út 66.
Munkás u. 16.
összesen:

Támogatás
összege
(legfeljebb)
150 000 Ft
50 000 Ft
175 000 Ft
20 000 Ft
395 000 Ft

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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257/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó
pályázati felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
2. A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a
Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását, vagy a TVI által
esetlegesen javasolt kiegészítéseknek, módosításoknak a felhíváson, illetve annak
mellékletein történő átvezetését és a Magyar Államkincstár visszaigazolását követő 3.
munkanapon az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2016. évi költségvetésben rendelkezésre álló
keret erejéig gondoskodjék a pályázat kiírásáról. A pályázatok benyújtására nyitva álló idő a
pályázati kiírást követő 30. napig tart.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
258/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
1.
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi szakmai
beszámolója
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
259/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
2.
2016. évi költségvetésről szóló 3/2016. (II. 18.) 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.
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260/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi zárszámadása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
261/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
4.
Éves ellenőrzési jelentés a 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységről
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
262/2016. (05.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
8.
Az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága Alapító Okiratának módosítása
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.

Budapest, 2016. május 18.
Ujvári-Kövér Mónika

Szerencse Csaba

elnök

koordinátor

A kivonatot készítette:
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dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. május 18.
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