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Ujvári-Kövér Mónika
Köszönti a megjelenteket. Megnyitja a Városüzemeltetési Bizottság ülését, megállapítja a jelenléti
ív alapján, hogy a Bizottság 6 fővel határozatképes. Kérdezi, hogy van- e valakinek hozzáfűzni
valója a kiküldött napirendi pontokhoz, ennek hiányában szavazásra teszi fel azt.
A Bizottság az alábbi határozatot hozza:
504/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A napirendi pontok elfogadása
1.)

Nyilvános
illemhelyek
téli
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

2.)

Rendőrség
támogatása
2014.
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető
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üzemeltetésének
decemberi

jutalmazás

megoldása
céljából

3.)

Rendőrségi túlszolgálat támogatása 2015. év január hónap 1. napjától 2015. év
március
hónap
31.
napjáig
Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

4.)

Javaslat
a
Városüzemeltetési
Bizottság
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

5.)

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
előterjesztése
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

6.)

Testületi anyagok megtárgyalása

7.)

Egyéb

2015.

évi

munkatervére
kapcsolatos

Zárt ülés keretében:
6.)

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
előterjesztése
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

kapcsolatos

7.) Egyéb
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Veres Zoltán megérkezik az ülésterembe.

1.sz. NAPIRENDI PONT
Nyilvános illemhelyek téli üzemeltetésének megoldása
Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási
Irodát, hogy vizsgálja meg a Rózsák terén és a Klauzál téren található nyilvános illemhelyek téli
időszakban történő üzemeltetésének műszaki feltételeit, valamint az elvégzendő munkálatok
költségigényét és azok alapján készítsen előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság részére.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 31.
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítést tenni. Ennek hiányában megnyitja a
napirend feletti vitát.
Moldován László
Támogatja ezt az előterjesztést. Véleménye szerint a későbbiekben el kell gondolkodni a
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nyilvános illemhelyek számának növelésén.
Ujvári-Kövér Mónika
Ez a napirendi pont arról szól, hogy költség kalkulációt végezzenek az üggyel kapcsolatban. Azt
gondolja megfontolandó, amit Moldován László Képviselő Úr felvetett. Egyéb kiegészítés
hiányában bezárja a napirend vitáját és szavazásra teszi fel a határozati javaslat szövegét.
505/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Nyilvános illemhelyek téli üzemeltetésének megoldása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási
Irodát, hogy vizsgálja meg a Rózsák terén és a Klauzál téren található nyilvános illemhelyek téli
időszakban történő üzemeltetésének műszaki feltételeit, valamint az elvégzendő munkálatok
költségigényét és azok alapján készítsen előterjesztést a Városüzemeltetési Bizottság részére.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: 2015. március 31.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
2.sz. NAPIRENDI PONT
Rendőrség támogatása 2014. decemberi jutalmazás céljából
Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
Rendőrkapitányság állományában lévő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Erzsébetváros lakosságát
magas szinten szolgáló hivatásos rendőrök és polgári alkalmazottak év végi ünnepek alkalmából
történő jutalmazása céljából támogatási szerződést köt.
Erzsébetváros Önkormányzata a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság személyi állományának
jutalmazása céljából nettó 2.500.000.-Ft összeg és a kapcsolódó járulékok erejéig nyújt
támogatást. A támogatás vissza nem térítendő.
A Bizottság felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.”
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni, ennek hiányában megnyitja a napirend
feletti vitát.
Moldován László
Azt gondolja, hogy a rendőrség támogatása állami feladat, és nem önkormányzati. Ennek ellenére
nagyon sok segítséget nyújt az önkormányzat a rendőrségnek gépkocsikkal, felszerelésekkel,
épület felújítással. Ez egy határon túlmegy. Nem gondolja, hogy ezeken felül még a személyi
állomány jutalmazása is az önkormányzat feladata volna, ezért nem támogatja azt.
Hutiray Gyula
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Az olyan közvélemény kutatások, amelyek megkérdezik a lakosságot, hogy melyek a
legfontosabb problémák az adott térségben, a legtöbb esetben a közrend szerepel első, illetve
második helyen. Kétségtelenül igazat ad Moldován László Képviselő Úrnak, hiszen a magyar
jogszabályok értelmében a rendőrség támogatása állami feladat, mindazonáltal azt gondolja, hogy
az önkormányzat számára fontos a rendőrség munkája, fontos a közrendvédelem. A támogatás
mértéke mindig vita téma.
Stummer János
Elmondja, hogy véleménye szerint itt van az ideje revideálni az önkormányzat alapállását a
kerületi rendőrkapitánysággal kapcsolatban. Az elmúlt években az önkormányzat körzeti
megbízotti irodákat újított fel a rendőrségnek, az utóbbi hónapokban került sor egy nagyobb
összegű támogatásra annak érdekében, hogy a Dózsa György úti épület felújításra kerüljön, ahogy
Moldován László Képviselő Úr említette rendőrautókat kaptak használatba az önkormányzattól a
kerületi rendfenntartó urak. Ennek ellenére az elmúlt években nem változott sok minden.
Erőszakos cselekményekről kapnak híreket, belső Erzsébetváros lakói nem tudnak éjszaka aludni,
a lakosok biztonságérzete nem változott. Mint Képviselő javaslatot tesz, hogy lépjenek eggyel
vissza, ezzel jelezve, hogy a Bizottság valós teljesítményt is elvár.
Moldován László
Elfogadja, hogy a rendőrség állományán belül vannak munkájukat nagyon jól végző személyek,
akik valóban jutalmat érdemelnek, azonban azt gondolja, hogy a rendőrség teremtse meg rá a
fedezetet.
Ujvári-Kövér Mónika
Csatlakozik az előtte szólókhoz. Ahogy tudomására jutott, ez egy korábbi gyakorlat volt. Valóban
érdemes lesz ezzel a kérdéssel részletesebben foglalkozni.
Fehér István
Elmondja, hogy a kapitányságvezető helyetteseként vesz részt a Bizottság ülésén. Szívesen
válaszol a kérdésekre.
Stummer János
Elmondja, hogy az előterjesztésből nem derül ki, hogy a 2.500.000 Ft-ot milyen beosztásban lévő
dolgozók fogják karácsonyi jutalom gyanánt megkapni.
Fehér István
Elmondja, hogy az eddig kialakult gyakorlat alapján a Polgármester Úr évente kétszer juttatott a
rendőrség részére adományt. Ez a 2.500.000 Ft 50 ember jutalmazását teszi lehetővé. Ebben a
jutalomban a parancsnokok nincsenek benne. A kapitányság 5 osztályra bomlik, az osztályvezetők
feladata, hogy a saját osztályukon belül jelöljék ki azokat a személyeket, akiket jutalomban
részesítenének. A névsort a kapitány hagyja jóvá. A névsor ellenőrizhető, ha a Bizottságnak efelől
vannak aggályai.
Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy nem a jutalmazás fontosságát kérdőjelezte meg a Bizottság, hanem részükről az
vitatott, hogy valóban az önkormányzat feladata-e a forrás biztosítása.
Stummer János
Szeretné, ha eljuttatnák a részére a jutalmazott személyek listáját.
Hutiray Gyula
Nem támogatja Stummer János Képviselő Úr igényét, miszerint név szerinti tájékoztatást szeretne
a jutalmazottak köréről. Reméli, hogy a Képviselő testület nem fog ilyen igénnyel élni.
Elfogadhatatlannak tartja ezt a gondolatot.
Stummer János
Elmondja, hogy mégiscsak közpénzről van szó. Kérdezi, hogy mire alapozza az Alpolgármester
Úr ezt az álláspontját.
Hutiray Gyula
Szeretné befejezni ezt a parlamenti kereteket feszegető diskurzust. A rövid válasza az, hogy a
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rendőrkapitány feladata ennek megítélése, kifejezheti az önkormányzat az Ő munkája iránti nem
tetszését, de nem mehet odáig, hogy az egyes rendőrök munkáját megítélje.
Moldován László
Egyetért a kompetenciát érintő kérdéssel. Az önkormányzat feladatát nem látja ebben a kérdésben.
Ujvári-Kövér Mónika
Elhangzott egy kérés Stummer János Képviselő Úr részéről, azonban a Bizottság ebben a
kérdésben nem tud dönteni, mivel nem érkezett a mai napon módosító indítvány. Lezárja a
napirend vitáját és szavazásra teszi fel a határozati javaslat szövegét.
506/2014.(12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Rendőrség támogatása 2014. decemberi jutalmazás céljából
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
Rendőrkapitányság állományában lévő, kiemelkedő teljesítményt nyújtó, Erzsébetváros lakosságát
magas szinten szolgáló hivatásos rendőrök és polgári alkalmazottak év végi ünnepek alkalmából
történő jutalmazása céljából támogatási szerződést köt.
Erzsébetváros Önkormányzata a BRFK VII. kerületi Rendőrkapitányság személyi állományának
jutalmazása céljából nettó 2.500.000.-Ft összeg és a kapcsolódó járulékok erejéig nyújt
támogatást. A támogatás vissza nem térítendő.
A Bizottság felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
3. sz. NAPIRENDI PONT
Rendőrségi túlszolgálat támogatása 2015. év január hónap 1. napjától 2015. év március hónap 31.
napjáig
Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, amely alapján a BRFK
VII. kerületi Rendőrkapitányság szabadidős rendőri állományából szervezett túlszolgálatának
finanszírozására 2015. január 1. és 2015. március 31. közötti időszakra bruttó 6.000.000.-Ft, azaz
bruttó hatmillió forint támogatást nyújt. A támogatás vissza nem térítendő.
A Bizottság felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Ujvári-Kövér Mónika
Kiegészítés hiányában megnyitja a napirend feletti vitát.
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Moldován László
Látja, hogy az előterjesztésben szereplő 6.000.000 Ft-os támogatás egy keretösszeg, amely az ott
szereplő időszakra vonatkozik, mégis nyugodt lenne, ha a kifizetés a teljesítés után történne.
Lampert István
Amit a rendőrség elszámol túlszolgálatot az alapján utal az önkormányzat.
Fehér István
A rendőri túlszolgálat mindenkinél eltérő, a szolgálati törvény alapján számolandó. A rendőrök
alapfizetése, a beosztás, a rendfokozat és az állandó pótlékok egy bizonyos szorzat alapján
számolhatóak ki. A pontos összeget előre megmondani nem lehet, ellentétben a térfigyelő
központban folytatott szolgálattal, ami megbízási díj alapján számolandó.
Moldován László
Kérdezi, hogy a megmaradt összegnek mi lesz a sorsa.
Lampert István
Ha a rendőrség nem számol el róla, akkor azt vissza kell utalni az önkormányzatnak.
Fehér István
A bevett gyakorlat szerint a megmaradt összeg esetében a Polgármester Úr dönti el, hogy a
rendőrségénél tartja-e más célra, vagy kéri az önkormányzat részére történő visszafizetést.
Általában mindig visszautalás történik.
Hutiray Gyula
Annyi kiegészítést tenne, hogy ez az időszak átmeneti, a költségvetés elfogadásáig szóló
időszaknak a költségvetési típusú rendezése.
Ujvári-Kövér Mónika
Lezárja a napirend vitáját és szavazásra bocsátja a határozati javaslat szövegét.
507/2014.(12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Rendőrségi túlszolgálat támogatása 2015. év január hónap 1. napjától 2015. év március
hónap 31. napjáig
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata megállapodást köt a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal, amely alapján a BRFK
VII. kerületi Rendőrkapitányság szabadidős rendőri állományából szervezett túlszolgálatának
finanszírozására 2015. január 1. és 2015. március 31. közötti időszakra bruttó 6.000.000.-Ft,
azaz bruttó hatmillió forint támogatást nyújt. A támogatás vissza nem térítendő.
A Bizottság felkéri a Polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Felelős:
Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
4.sz. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2015. évi munkatervére
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Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. január 20- tól – 2015. december 15- ig
terjedő időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Ujvári-Kövér Mónika
Előterjesztőként nem kíván szóbeli kiegészítést tenni. Megnyitja a napirend vitáját, hozzászólás
hiányában lezárja és szavazásra teszi fel a határozati javaslat szövegét.
508/2014.(12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2015. évi munkatervére
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. január 20- tól – 2015. december 15- ig
terjedő időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei 1-16-ig:
1.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bai De Shun Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) KI/32344-2/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig, 2 db, 0,5 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
árubemutató baba elhelyezése céljából.”
2.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (székhely/lakcím: 1205 Budapest,
Albert u. 16.) KI/34650-2/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. január 1-jétől 2015.
március 31-ig 0,6 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.”
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3.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Aaron 2000 Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Pillangó u. 22.) KI/29292-3/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách Imre sétány felöli oldal) alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig 3,2 m x 7,5 m - ((1,2 m + 0,6
m) x 1,8 m / 0,5 m), azaz 23 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2 db, 4 m x 4
m, azaz összesen 32 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából”.
4.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1060-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám előtti közterület használatához 2015. január 1-jétől 2015. február
28-ig 1,22 m x 3,94 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, továbbá nem járul hozzá a 2 db, 1 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy azok szabályos
kialakítása jelen körülmények között nem lehetséges.”
5.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1036 Budapest, Lajos u. 127. III. 18.) KI/3624-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. január 31-ig 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2, 2015. február 1jétől 2015. február 28-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2, valamint 2015. március 1-jétől 2015. március
31-ig 1,7 m x 2.9 m, azaz 5 m2, 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2, valamint 2,6 m x 3,4 m, és 0,4 m x 2,4 m,
azaz 10 m2, mindösszesen 20 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet biztosítani kell.”
6.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Garay Center Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, Rákóczi út 7.) KI/49241/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. Almássy tér, Almássy utca, Alsó erdősor, Asbóth u., Bajza u., Barát u., Bethlen
Gábor u., Csányi u., Csengery u., Cserhát u., Damjanich u., Dembinszky u., Dob u., Dohány u.,
Garay tér, Garay u., Hársfa u., Hernád u., Hevesi Sándor tér, Holló u., Huszár u., Hutyra Ferenc
u., István u., Izabella u., Jobbágy u., Jósika u., Kazinczy u., Kertész u., Kéthly Anna tér, Király u.
páratlan oldal., Kis Diófa u., Klauzál tér, Klauzál u., Kürt u., Madách Imre út, Madách Imre tér,
Marek József u. Munkás u., Murányi u., Nagy Diófa u., Nefelejcs u., Nyár u., Osvát u., Peterdy u.,
Péterfy Sándor u. Rejtő Jenő u., Rózsa u., Sajó u., Százház u., Szinva u., Szövetség u., Tivadar u.,
Verseny u. páros oldala, Vörösmarty u., Wesselényi u. helyszíneken a közterület használatához,
2015. január 12., 13., 19., 20., 21., 26., 27., február 9., 10., 11., 16., 17., 23., 24., március 3., 4.,
10., 11., 17., 18., 25., április 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., május 5., 6., 12., 13., 19., 26., 27.,
június 2., 9., 10., 16., 23., 24., 30., július 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., augusztus 5., 11., 12., 18.,
25., 26., 31., szeptember 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., október 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27.,
november 3., 4., 10., 11., 17., 18., 25., 30., december 1., 3., 7., 10. napjára szórólaposztás (1 fő)
céljából.”
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7.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/20322-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2014.
november 21-től 2014. december 31-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0.5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.”
8.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi László József egyéni vállalkozó
(székhely/lakcím: 1076 Budapest, Szinva u. 1. I. 5.) KI/47598/2014/VI. számú, idényjellegű
árusításra irányuló kérelmére indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszünteti,
tekintettel arra, hogy a hatóság a kérelmezett helyszín tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik, és
áttételnek nincs helye, így a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az
elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.”
9.
’A’ határozati javaslat
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) részére a 498/2014. (11. 24.) sz. határozatában, a Budapest VII. kerület,
Madách Imre téren található közterület használatához, azaz ott Adventi Vásár elnevezésű
rendezvény megtartásához adott hozzájárulását a következőkkel egészíti ki: - a rendezvény
területén 23:00 óra és 8:00 óra között kereskedelmi és zajjal járó tevékenység folytatása nem
engedélyezett, - üzemeltető köteles a rendezvény területén keletkezett hulladék intézményes
elszállításáról, valamint a rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról gondoskodni, - a
rendezvény területén, azaz a közterületen mobil illemhelyek elhelyezése nem engedélyezett.”
’B’ határozati javaslat
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) Budapest VII. kerület, Madách Imre téren a közterület használatának
ügyében hozott 498/2014. (11.24.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását visszavonja, tekintettel
arra, hogy Engedélyes nem tett eleget a közterület használatára és rendjére, különösen a
rendezvény kialakítására, illetve a terület tisztántartására vonatkozó alapvető feltételeknek.”
10.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cosca Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Rózsa u. 9/B.) KI/25333-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
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kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. január 1-jétől
2015. február 28-ig 1,5 m x 10 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 2 m x 10,5 m, azaz 21 m2
nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.”
11.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/23126-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig 1,3 m x 10,7 m, azaz 14 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”
12.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amidala Auto Bt. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szív u. 33.) KI/50419/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2014.
december 19-től 2015. március 15-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú ideiglenes asztalról történő
gesztenye árusításához.”
13.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Földijóóó Trade Kft. (1074 Budapest, Dohány u.
16-18. V. 2.) KI/50110/2014/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 3. sz. alatti épület előtti közterület használatához, 2014. december 18. és 2014.
december 24. között 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú területen, fenyőfa árusítás céljából.”
14.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/11983-4/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2014.
december 1-jétől 2015. február 28-ig 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.”
15.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Dohány u. 45.) KI/38099-2/2014/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek közigazgatási bírság tartozása van, valamint a közterületet jogellenesen, a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem megfelelő módon használja. „
16.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1112 Budapest,
Törökbálinti út 28. I. 1.) KI/3639-1/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
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január 1-jétől 2015. március 31-ig szórólaposztás (1 fő) céljából.”
17.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/50654/2014/VI. számú kérelméhez
kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig, szórólaposztás (1 fő)
céljából.”
18.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lilafüge Kft. (székhely/lakcím: 1047 Budapest,
Reviczky u. 38/C. IV. 13.) KI/50721/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. január 1-jétől 2015. április 30-ig 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs
árubemutató elhelyezése céljából.”
19.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lakrév Kft. (székhely/lakcím: 1213 Budapest,
Kőrösi Sándor u. 9.) KI/40109-1/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál tér 12. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
január 1-jétől 2015. április 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, zöldség-gyümölcs
árubemutató elhelyezése céljából.”
20.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Gulyás Zoltán egyéni vállalkozó (1162 Budapest,
Ferenc u. 143.) KI/22046--6/2014/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Almássy u. 1.
szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében hozott 461/2014. (11.07.) sz.
határozatában foglalt hozzájárulását 2014. december 10. napjával visszavonja.”
21.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet (székhely/lakcím: 1212 Budapest,
József A. u. 63. VII. 45.) KI/50845/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
január 1-jétől 2015. december 31-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú területen, árubemutató babák
elhelyezése céljából.”
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Csüllög Szilvia
Igen, annyiban szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a bizottsági ülés előtt a Bizottság tagjai
kézhez kaptak két módosító előterjesztést, ami két pontból áll. Az első a jelenleg is meglévő
Madách téri adventi vásárra vonatkozik, a másik az ERVA Zrt. könyvárusításra vonatkozó
kérelme.
Moldován László
Úgy emlékszik, hogy az előző Bizottság ülésén a kérelmet benyújtó Úr azt mondta, hogy egy
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vendéglátó egységgel van megbeszélve a mosdó használat. Közben mobil wc-ben gondolkodott,
mikor az előző ülésen egyértelműen kimondta a Bizottság, hogy azok kihelyezéséről szó sem
lehet.
Rosta László
Elmondja, hogy a korábbi megállapodás meghiúsulása miatt ideiglenesen kénytelenek voltak
mobil wc-t üzemeltetni. Úgy volt, hogy a mai napra elszállításra kerülnek, azonban technikai okok
miatt nem valósult meg. Holnap reggel nyolc órára eltűnnek a területről a mobil wc-k. Sikerült
egy másik vendéglátós hellyel szerződést kötniük, azonban a köztes időre szükséges volt a wc-k
kihelyezése.
Ujvári-Kövér Mónika
Bejelentés érkezett a mobil wc-k kihelyezése miatt, és arról is tájékoztatást kaptak, hogy még a
mai reggelen is kint voltak írásos ígéretével ellentétben. A múltkor tartott bizottsági ülésen a tagok
megelőlegezett bizalmat szavaztak Önök felé. Úgy gondolja, hogy nem kellett volna kikötni, hogy
a hulladék elszállítása megtörténjen, mert ez természetes egy rendezvény helyszínén, miközben
tudomása szerint mind a lakosság, mind a színház részéről számos panasz érkezett, hogy rágcsálók
rohangálnak, bűzös szagok keringenek. A Bizottságon múlik, hogy hogy dönt a kérdésben, de azt
gondolja, hogy a kiszabott feltételek magától értetődőek voltak.
Rosta László
Állítása szerint egy alkalommal adódott probléma a szemét elszállításával, egyébként minden nap
a takarítással kezdenek.
Moldován László
Ha a Pilis Feszt Kft-vel kapcsolatos előterjesztés kapcsán további kérdés nincs, akkor szeretne
hozzászólni egy másik kérdéshez. Nem tudott róla, hogy az ERVA Zrt. könyvárusítással is
foglalkozik.
Csüllög Szilvia
Elmondja, hogy kérelem érkezett az Irodához egy önkormányzati kiadvány árusítására
vonatkozóan. A holokauszt megemlékezés kapcsán egy Lévai Jenő művet kívánnak árusítani egy
1 nm nagyságú asztalon december 18. és január 18. közötti időszakban.
Hutiray Gyula
Kiegészítésként elmondja, hogy a január 18-ai záró időpont a gettó felszabadításának időpontja, a
december 18-ai kezdő dátum pedig azzal van összefüggésben, hogy a kortárs művészek kiállítási
tárgyai közül a közönség által kiválasztott mű díjátadója arra az időpontra esik.
Ujvári-Kövér Mónika
További hozzászólás hiányában ügyrendi javaslatot tesz.
Moldován László
Kérdezi, hogy nem a módosító indítványokról kell-e először szavazni.
Ujvári-Kövér Mónika
Köszöni Moldován László Képviselő Úrnak az észrevételt, a módosító indítványokról először
szavaz a Bizottság.
509/2014.(12.17.) sz. Módosító indítvány
A Pilis Feszt Kft. VII. kerület, Madách Imre téren található közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) részére a 498/2014. (11. 24.) sz. határozatában, a Budapest VII. kerület,
Madách Imre téren található közterület használatához adott hozzájárulását kiegészítve a KI/468006/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre
tér közterület használatához, 2014. december 16-tól 2015. január 11-ig, összesen 24 m2 nagyságú
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területen kereskedelmi tevékenységgel összefüggő árubemutatóhoz, összesen 8 m2 nagyságú
területen kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó berendezések elhelyezéséhez, továbbá
összesen 20 m2 nagyságú területen kereskedelmi tevékenységgel összefüggő vendéglátó
tevékenység (sörpad, könyöklő) folytatásához.
A Városüzemeltetési Bizottság a 8 m2 nagyságú, kereskedelmi tevékenység folytatására igényelt
közterület használatának díjmentessége iránti kérelmet – jogszabályi felhatalmazás hiányában –
elutasítja.
A Városüzemeltetési Bizottság a rendezvény területén egy maximálisan 12 m2 nagyságú színpad
felállításához hozzájárul.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
Szavazásra teszi fel a másik, 23. számú módosító indítvány szövegét.
510/2014.(12.17.) sz. Módosító indítvány
Az ERVA Nzrt. VII. kerület, Király u. 13., Klauzál tér, Dohány u. 2., Síp u. 12. és Kazinczy
u. 34. sz. előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ERVA Nzrt. (székhely/lakcím: 1071 Budapest,
Damjanich u. 12.) KI/51399/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. sz. alatti épület előtti közterület használatához 2014. december 18. és
20. napján, a Kazinczy u. 34. sz. alatti épület előtti közterület használatához 2014. január 8. és 15.
napján, a Klauzál téri sportpálya előtti közterület használatához 2014. december 21. és 28., január
4. ,11. és 18. napján, a Dohány u. 2. sz. alatti épület előtti közterület használatához 2014.
december 29. napján, valamint a Síp u. 12. sz. alatti épület előtti közterület használatához 2014.
december 30. napján, egyenként 1 m x 0,5 m, azaz 1 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú területen
ideiglenes asztalról történő könyv árusításához.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
Szavazásra teszi fel a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda határozati javaslatainak szövegét és
ügyrendi indítványt tesz.
511/2014.(12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
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Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-8., illetve a 10-21. napirendi pont határozati javaslatairól egyben, a
9. napirendi pont határozati javaslatáról külön szavaznak
Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
512/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-8. napirendi pont határozati javaslatait elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
513/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 9. napirendi pont határozati javaslatának A.) változatát elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
514/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 10-21. napirendi pont határozati javaslatait elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Az elfogadott határozatok szövegei:
515/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bai De Shun Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bai De Shun Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) KI/32344-2/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. december 31-ig, 2 db, 0,5 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
árubemutató baba elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
516/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ideál Gift Kft. VII. kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (székhely/lakcím: 1205
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Budapest, Albert u. 16.) KI/34650-2/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. január
1-jétől 2015. március 31-ig 0,6 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
517/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Aaron 2000 Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách Imre sétány felöli oldal) alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Aaron 2000 Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Pillangó u. 22.) KI/29292-3/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách Imre sétány felöli oldal) alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig 3,2 m x 7,5 m - ((1,2 m + 0,6
m) x 1,8 m / 0,5 m), azaz 23 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2 db, 4 m x 4
m, azaz összesen 32 m2 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.
518/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bellota Kft. VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1060-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám előtti közterület használatához 2015. január 1-jétől 2015. február
28-ig 1,22 m x 3,94 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, továbbá nem járul hozzá a 2 db, 1 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy azok
szabályos kialakítása jelen körülmények között nem lehetséges.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
519/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Varga András egyéni vállalkozó VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1036 Budapest, Lajos u. 127. III. 18.) KI/3624-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
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használatához, 2015. január 1-jétől 2015. január 31-ig 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2, 2015. február 1jétől 2015. február 28-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2, valamint 2015. március 1-jétől 2015. március
31-ig 1,7 m x 2.9 m, azaz 5 m2, 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2, valamint 2,6 m x 3,4 m, és 0,4 m x 2,4
m, azaz 10 m2, mindösszesen 20 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el,
valamint a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles 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.
520/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Garay Center Kft. VII. kerület területén található közterületek használatra vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Garay Center Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, Rákóczi út 7.) KI/49241/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. Almássy tér, Almássy utca, Alsó erdősor, Asbóth u., Bajza u., Barát u., Bethlen
Gábor u., Csányi u., Csengery u., Cserhát u., Damjanich u., Dembinszky u., Dob u., Dohány u.,
Garay tér, Garay u., Hársfa u., Hernád u., Hevesi Sándor tér, Holló u., Huszár u., Hutyra Ferenc
u., István u., Izabella u., Jobbágy u., Jósika u., Kazinczy u., Kertész u., Kéthly Anna tér, Király u.
páratlan oldal., Kis Diófa u., Klauzál tér, Klauzál u., Kürt u., Madách Imre út, Madách Imre tér,
Marek József u. Munkás u., Murányi u., Nagy Diófa u., Nefelejcs u., Nyár u., Osvát u., Peterdy
u., Péterfy Sándor u. Rejtő Jenő u., Rózsa u., Sajó u., Százház u., Szinva u., Szövetség u., Tivadar
u., Verseny u. páros oldala, Vörösmarty u., Wesselényi u. helyszíneken a közterület használatához,
2015. január 12., 13., 19., 20., 21., 26., 27., február 9., 10., 11., 16., 17., 23., 24., március 3., 4.,
10., 11., 17., 18., 25., április 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., május 5., 6., 12., 13., 19., 26., 27.,
június 2., 9., 10., 16., 23., 24., 30., július 7., 8., 14., 15., 21., 22., 28., augusztus 5., 11., 12., 18.,
25., 26., 31., szeptember 8., 9., 15., 16., 22., 23., 29., október 6., 7., 13., 14., 20., 21., 27.,
november 3., 4., 10., 11., 17., 18., 25., 30., december 1., 3., 7., 10. napjára 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.
521/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menta Catering Kft. VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/20322-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2014. november 21-től 2014. december 31-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda
szélétől 0.5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
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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.
522/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Mohácsi László József egyéni vállalkozó VII. kerület, Madách Imre tér 1. szám árkádsor
alatti terület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi László József egyéni vállalkozó
(székhely/lakcím: 1076 Budapest, Szinva u. 1. I. 5.) KI/47598/2014/VI. számú, idényjellegű
árusításra irányuló kérelmére indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszünteti,
tekintettel arra, hogy a hatóság a kérelmezett helyszín tekintetében hatáskörrel nem rendelkezik,
és áttételnek nincs helye, így a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az
elutasítási ok azonban az eljárás megindítását követően jutott a hatóság tudomására.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
523/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pilis Feszt Kft. VII. kerület, Madách Imre téren található közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) részére a 498/2014. (11. 24.) sz. határozatában, a Budapest VII. kerület,
Madách Imre téren található közterület használatához, azaz ott Adventi Vásár elnevezésű
rendezvény megtartásához adott hozzájárulását a következőkkel egészíti ki: - a rendezvény
területén 23:00 óra és 8:00 óra között kereskedelmi és zajjal járó tevékenység folytatása nem
engedélyezett, - üzemeltető köteles a rendezvény területén keletkezett hulladék intézményes
elszállításáról, valamint a rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról gondoskodni, - a
rendezvény területén, azaz a közterületen mobil illemhelyek elhelyezése nem engedélyezett.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
524/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Cosca Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cosca Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Rózsa u. 9/B.) KI/25333-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. január 1jétől 2015. február 28-ig 1,5 m x 10 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 2 m x 10,5 m, azaz 21 m2
nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése 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.
525/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pub Kocsma 2012 Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/23126-8/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig 1,3 m x 10,7 m, azaz 14 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
526/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Amidala Auto Bt. VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amidala Auto Bt. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szív u. 33.) KI/50419/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2014.
december 19-től 2015. március 15-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú ideiglenes asztalról történő
gesztenye árusításához.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
527/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Földijóóó Trade Kft. VII. kerület, Dohány u. 3. sz. alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Földijóóó Trade Kft. (1074 Budapest, Dohány u.
16-18. V. 2.) KI/50110/2014/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 3. sz. alatti épület előtti közterület használatához, 2014. december 18. és 2014.
december 24. között 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú területen, fenyőfa árusítás céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
528/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kis Akácfa Söröző Kft. VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
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használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/11983-4/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 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.
529/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Dohány Étterem Kft. VII. kerület, Dohány u. 45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Dohány u. 45.) KI/38099-2/2014/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek közigazgatási bírság tartozása van, valamint a közterületet jogellenesen, a
vonatkozó jogszabályi előírásoknak nem megfelelő módon használja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
530/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mr. NILSZ Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1112
Budapest, Törökbálinti út 28. I. 1.) KI/3639-1/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-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.
531/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Program Centrum Utazásszervező Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Program Centrum Utazásszervező Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/50654/2014/VI. számú kérelméhez
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kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-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.
532/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lilafüge Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lilafüge Kft. (székhely/lakcím: 1047 Budapest,
Reviczky u. 38/C. IV. 13.) KI/50721/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
január 1-jétől 2015. április 30-ig 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
533/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lakrév Kft. VII. kerület, Klauzál tér 12. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lakrév Kft. (székhely/lakcím: 1213 Budapest,
Kőrösi Sándor u. 9.) KI/40109-1/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál tér 12. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
január 1-jétől 2015. április 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, zöldség-gyümölcs
árubemutató elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
534/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Gulyás Zoltán egyéni vállalkozó VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Gulyás Zoltán egyéni vállalkozó (1162 Budapest,
Ferenc u. 143.) KI/22046--6/2014/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Almássy u. 1.
szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében hozott 461/2014. (11.07.) sz.
határozatában foglalt hozzájárulását 2014. december 10. napjával visszavonja.
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.
535/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tóth Elizabet egyéni vállalkozó VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet (székhely/lakcím: 1212 Budapest,
József A. u. 63. VII. 45.) KI/50845/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. január
1-jétől 2015. december 31-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú területen, árubemutató babák
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
Köszöni a Pilis Feszt részvételét.
Rosta László
Kérdezi, hogy milyen döntés született az engedély kapcsán.
Ujvári-Kövér Mónika
A határozatban foglalt kitételekkel együtt a Bizottság hozzájárul a tevékenység folytatásához a
Madách téren.
Szeretné kérni, ha a jövőben a testületi anyagok napirendi pont szerint a meghívóban
szerepelnének, ugyanis most derült ki, hogy a kiküldötthez képest van olyan napirendi pont, amit
meg kell tárgyalni. Ha a meghívóban ez pontosan szerepel, akkor nem fordulhat elő ilyen.
6.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi anyagok megtárgyalása
Ujvári-Kövér Mónika
Megnyitja a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás hiányában lezárja azt, és szavazásra teszi fel a
határozati javaslat szövegét.
536/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2014.
évi költségvetésről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
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A következő megtárgyalandó kérdés a Képviselő Testületi ülés 2. napirendi pontja. Megnyitja a
napirend vitáját, hozzászólás hiányában lezárja és szavazásra bocsátja az előterjesztést.
537/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014.
(…) önkormányzati rendelete Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 48/2012. (XII.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
A következő megtárgyalásra tűzött pont a Képviselő Testület 4. napirendi pontja, amely a 2015.
évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szól. Kérdezi, hogy szeretne-e valaki
kiegészítéssel élni.
Hutiray Gyula
Megjegyzi, hogy az előterjesztéshez kapcsolódik két módosító indítvány. Az egyik az, hogy a
vagyonrendeletbe bekerül, hogy az intézmények az alapító okiratban rendelkezésre bocsátott
vagyon elemekkel kapcsolatban az önkormányzati tulajdonjog fenntartása mellett vagyonkezelői
jogot gyakorolnak. Emellett pótlólag beemelésre került két előirányzat a Bethlen téri színház és a
Magonc óvoda ételliftjére vonatkozóan, vagyis az átmeneti időszakban is finanszírozható lesz.
Ujvári-Kövér Mónika
Megnyitja a napirend vitáját. A Klauzál tér Kreatív Belváros című pályázat fedezete 471.000.000
Ft, ami időarányosan értelmezhető. Az összegre nagyságára tekintettel kérdezi, hogy ez az
időarányos rész mennyit foglal magába.
Hutiray Gyula
A Fővárosi Önkormányzattal kötött Térköz Pályázat finanszírozza a Csányi utca 5-öt és egyéb
dolgokat, többek között a gettó működésére emlékező kiállítás költségeit is. Ami ebben az évben
kifizetésre kerül ebből azok tulajdonképpen előkészítő munkák és az említett kiállítás konkrét
lebonyolítása. Úgy gondolja, hogy ezek együttes összege nem haladja meg a 40.000.000 Ft-ot.
Ujvári-Kövér Mónika
További hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra bocsátja a
rendelettervezetet és a határozati javaslat szövegét.
538/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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539/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014. (...)
önkormányzati rendelete a 2015. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról
A Városüzemeltetési Bizottság a határozati javaslatot a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
A következő megtárgyalásra bocsátott kérdés a Képviselő testület 8. napirendi pontja. Szóbeli
kiegészítés hiányában megnyitja a napirend feletti vitát. Elmondja, hogy a napirendi pont
felvezetése arról szól, hogy a korábbi megállapodás meghosszabbításra kerül néhány
pontosítással. Azonban az ehhez tartozó határozati javaslatok nem erről szólnak. Az első azt
tartalmazza, hogy egy január 14-én kötött, és április 14-én módosított szerződést egységes
szerkezetbe foglalva elfogadjon a Bizottság, illetve a későbbiekben a Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottságra testálják, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzon. Így számára nem
derül ki, hogy a szóban forgó megállapodással mi lesz január 1-től.
Hutiray Gyula
Érti, amit mond az Elnök Asszony. Ha a közszolgáltatási szerződés lejár december 31-es
határidővel, akkor legalább az átmeneti költségvetés időszakára meg kell hosszabbítani. Az a
véleménye, hogy csak a költségvetési időszak elfogadásáig, tehát január, februárra lehet
szerződést módosítani, a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság szükségszerűen módosításként
jóváhagyja.
Ujvári-Kövér Mónika
Amennyiben jól gondolja a Pénzügyi és Kerületfejlesztési Bizottság a tegnapi napon ülésezett
utoljára ebben az évben.
Hutiray Gyula
Biztosan állítja, hogy a Képviselő Testület megtárgyalja a kamerarendszer bővítésére vonatkozó
szerződést.
Ujvári-Kövér Mónika
Ezt elfogadja, ugyanakkor nem ért egyet azzal, hogy a köztisztaságra vonatkozó kérdés bizottsági
hatáskörbe kerül, a Városüzemeltetési Bizottság szorosan érintett a kérdésben. A későbbiekben ki
fogja ebbéli véleményét fejteni. Egyéb hozzászólás hiányában lezárja a vitát és szavazásra teszi
fel a kérdést.
540/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között az
Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek köztisztasági és
településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó „Közszolgáltatási és feladatellátási szerződés”
módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az 1. határozati javaslatot a Képviselő-testületnek tárgyalásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással) elfogadta.
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541/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az ERVA Nonprofit Zrt. között az
Erzsébetváros Önkormányzata közigazgatási területén lévő közterületek köztisztasági és
településtisztasági feladatainak ellátására vonatkozó „Közszolgáltatási és feladatellátási szerződés”
módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az 2. határozati javaslatot a Képviselő-testületnek tárgyalásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
A következő napirendi a Képviselő Testület 15. napirendi pontja. Megnyitja a napirend feletti
vitát, kérdés és hozzászólás hiányában lezárja és szavazásra teszi fel a határozati javaslat szövegét.
542/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
A MAHIR Cityposter Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre tér 1. szám előtti közterület
használatához szükséges tulajdonosi hozzájárulás ügye
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
A soron következő napirendi pont a Képviselő Testület 16. napirendi pontja, az Erzsébetvárosi
Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Megnyitja a napirend vitáját, hozzászólás hiányában lezárja és szavazásra teszi fel a két határozati
javaslat szövegét.
543/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság az 1. határozati javaslatot a Képviselő-testületnek tárgyalásra
javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
544/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
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Az Erzsébetvárosi Közterület-felügyelet Alapító Okiratának és Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
A Városüzemeltetési Bizottság a 2. határozati javaslatot a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári-Kövér Mónika
A következő és egyben utolsó megtárgyalandó kérdés a Képviselő Testület 26. napirendi pontja.
Megnyitja a napirend vitáját, kérdés és hozzászólás hiányában lezárja és szavazásra teszi fel a
határozati javaslat szövegét.
545/2014. (12.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2015. évi belső ellenőrzési
tervének jóváhagyása
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra javasolja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
7. sz. NAPIENDI PONT
Egyéb
Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi, hogy a zárt ülés elrendelése előtt kíván-e valaki megjegyzést tenni. Nyomatékkal kéri a
félreértések elkerülése érdekében, hogy a Bizottság által megtárgyalásra kerülő napirendi pontok
név szerint kerüljenek bele a meghívóba.
Szerencse Csaba
Elmondja, hogy ennek kivitelezése a TMTR rendszeren múlik, de megküldi utólagosan, hogy
világos legyen.
Ujvári-Kövér Mónika
Egyéb hozzászólás hiányában a nyilvános ülést berekeszti és zárt ülést rendel el.
Budapest, 2014. december 17.

Ujvári-Kövér Mónika
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2014. december 19.
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