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Ikt.sz.: KI/30721/2015/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2015. június 18. napján 14.00
órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Ujvári-Kövér Mónika bizottság elnöke
Benedek Zsolt bizottsági tag
Kismarty Anna bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Nagy Andrea bizottsági tag

Állandó meghívottak: dr. Gróza Zsolt irodavezető
dr. Mészáros Zoltán irodavezető

Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: dr. Fey Dorottya irodavezető-helyettes
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Grózáné Burka Éva pénzügyi és kerületfejlesztési referens
Wendl Viktória városüzemeltetési és közrendvéd. referens

Farkas Eszter szakértő
dr. Kispál Tibor képviselő
Nyíri Krisztina szakértő
Bodnár Julianna pályázati referens

Jegyzőkönyvvezető: Mayer Szilvia

Ujvári-Kövér Mónika
Köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. A jelenléti ívet igaz,
még nem láttam, de mindenki teljes létszámban megjelent, tehát a Bizottság tagjai. Tehát
megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Módosító javaslat tudtommal nem érkezett a
bizottsági ülés megkezdéséig. Először szavazásra bocsájtanám, hogy aki a kiküldött meghívóban
szerepelő módon egyetért azzal, hogy ezekről a napirendi pontokról tárgyaljunk, az kérem,
kézfelemeléssel jelezze ezt. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

261/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Napirendi pontok elfogadása

1.) Bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.) A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa u.
11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

3.) 2015. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

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

5.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Bizottsági szakértői beszámolók

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:

„1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Szombati Enikő szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal”

Ujvári-Kövér Mónika
A legelső napirendi pont bizottsági szakértői beszámolók. Előterjesztőként én szerepelek, nem
kívánok kiegészítést tenni, megnyitom a napirend vitáját. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás
van-e? Úgy látom, hogy nincs, akkor lezárom a napirend vitáját és a múltkori kérésnek
megfelelően ugye a határozati javaslatokról, tehát négy határozati javaslat született és akkor külön
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fogunk ezekről a kérdésekről szavazni. Aki az egyes határozati javaslatban leírtakkal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen.

262/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika
Aki a kettes határozati javaslatban leírtakkal egyetért? Egyhangú.

263/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Szombati Enikő szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika
Aki a hármas határozati javaslatban leírtakkal egyetért? Szintén egyhangú.

264/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika
És aki a négyes határozati javaslatban leírtakkal egyetért? Szintén egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.

265/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti
beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület

Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

„1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa
u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának
festésére vonatkozó megállapodást.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
társasházi megállapodást.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Ujvári-Kövér Mónika
A kettes számú napirendi pont gyakorlatilag tűzfallal kapcsolatos előterjesztésről beszélünk.
Előterjesztőként szintén én szerepelek, azt gondolom, hogy minden anyag kiküldésre került,
bővebb kiegészítést nem igényel, így megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás?
Moldován képviselő úr, parancsoljon.

Moldován László
Megnéztem az anyagot és lehet, hogy a figyelmemet elkerülte, de nem látom, hogy a közterület-
használati kérelem az ez után fog megtörténni?

Ujvári-Kövér Mónika
A válasz, hogy igen, tehát, hogy ezt követően.

Moldován László
A második kérdésem, hogy megnéztem ezt a falrészt és ott az alján, ott van egy ilyen reklám.
Azzal mi fog történni? Egy elég nagy festett reklám. Arra ráfestenek vagy mi a helyzet ezzel?

Ujvári-Kövér Mónika



5 / 23

Én erre pontosan nem tudok válaszolni, de én nem tudom, hogy a bizottsági koordinátorként vagy
Csaba, akkor megkérem, ha erre tud választ adni, akkor segítsen.
Szerencse Csaba
Bocsánat, ez egy ilyen, milyen típusú reklám?

Moldován László
Azt hiszem valami étteremé, vagy nem tudom.

Szerencse Csaba
De ez így kiemelkedik a homlokzatból, ugye?

Moldován László
Nem, nem, nem, abszolút rá van festve a tűzfalra.

Ujvári-Kövér Mónika
Erre én nem tudok választ adni, szerintem későbbiekben meg fogjuk kérni akkor tehát vagy
Szerencse Csaba részéről vagy Grózáné Burka Éva részéről, hogy ezt a kérdést válaszoljuk már
meg. Én egyébként azt gondolom, hogy mivel a teljes felületre vonatkozik, nyilván a társasház is
tudta, hogy mit vállal, a céggel feltehetően egy hosszú egyeztetési folyamat volt, mire odáig
eljutottunk, hogy ez az előterjesztés megszülessen. Biztos, hogy meg van a válasz. Azt gondolom,
hogy nyilván nem fog egy folt kimaradni a felfestett képbe, hogy megtartsuk a korábbi reklámot,
hiszen ugye itt szigeteléstől kezdve mindenről szó van, tehát. De amennyiben ez nem kielégítő,
akkor tényleg, akkor kérném a két koordinátort, hogy mindenképpen válaszoljuk már meg
Moldován képviselő úrnak ezt a kérdését, hogy megnyugtatóan tudjon zárulni mindenki számára
ez a kérdés.

Moldován László
Most kielégítő, de aztán szeretnék konkrét választ is. Köszönöm.

Ujvári-Kövér Mónika
Ennek örülök, rendben. Úgy látom, hogy további kérdés, hozzászólás nincs, ez esetben lezárom a
napirend vitáját. És jelezném, hogy kettő határozati javaslatról van szó. Szavazásra bocsájtom, aki
egyetért az egyes határozati javaslatban leírtakkal, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. Aki nem ért
vele egyet, vagy aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett akkor elfogadásra került.

266/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa u. 11.
sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa
u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa u. 11. sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának
festésére vonatkozó megállapodást.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika
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Aki a kettes határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik? Tehát egy tartózkodás mellett szintén elfogadásra került. Köszönöm szépen.
267/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 34394 hrsz-ú, természetben az Akácfa u. 9/B. sz. alatti társasházi lakóépület Akácfa u. 11.
sz. alatti társasház felé néző tűzfalszakaszának festése

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és
Kerületfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező
társasházi megállapodást.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
2015. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:

“1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága alábbi táblázatban szereplő pályázók által benyújtott pályázatokat
érvénytelennek nyilvánítja:

Jk.
ssz.

Pályázó neve Érvénytelenség oka

2
Izabella u. 35. sz.
Társasház

közgyűlési határozat nem megfelelő: nincs
meg a 2/3-os többség; nincs nyilatkozat az
műszaki állapot fenntartásáról,
üzemeltetéséről

1
Péterfy Sándor u. 47. sz.
Társasház

közgyűlési határozat nem megfelelő: nincs
meg a 2/3-os többség; nem megfelelő
munkaleírás

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2015. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton nyertes
pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó Bekerülés költsége Igényelt támogatás

3.
Dembinszky u. 4.
Társasház

368 498 Ft 184 249 Ft

4.
Nagydiófa u. 34.
Társasház

500 000 Ft 250 000 Ft

5. Síp u. 12. Budapesti Zsidó 509 270 Ft 250 000 Ft
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Hitközség

6.
Rottenbiller u. 10.
Társasház

524 410 Ft 250 000 Ft

összesen: 1 902 178 Ft 934 249 Ft
Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal”

Ujvári-Kövér Mónika
Következő napirendi pont ugye a 2015. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat
eredményének megállapítása. Ugye többek közt a mai bizottsági ülés ezt hivatott eldönteni.
Előterjesztőként én szerepelek, azt gondolom, hogy szintén minden információ itt van, de ugye
mivel a pályázatok kibontásánál is személyesen is részt vettem, illetve két képviselő társunkkal
részt vettünk, mindenféle kérdésre tudunk válaszolni. További kiegészítést nem kívánok tenni.
Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás? Nincs. Köszönjük szépen, akkor lezárom a
napirend vitáját és két határozati javaslatról szavazunk. Aki az egyes határozati javaslatban
leírtakkal egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

268/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága alábbi táblázatban szereplő pályázók által benyújtott pályázatokat
érvénytelennek nyilvánítja:

Jk.
ssz.

Pályázó neve Érvénytelenség oka

2
Izabella u. 35. sz.
Társasház

közgyűlési határozat nem megfelelő: nincs
meg a 2/3-os többség; nincs nyilatkozat az
műszaki állapot fenntartásáról,
üzemeltetéséről

1
Péterfy Sándor u. 47. sz.
Társasház

közgyűlési határozat nem megfelelő: nincs
meg a 2/3-os többség; nem megfelelő
munkaleírás

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika
Aki a kettes határozati javaslatban leírtakkal egyetért, szintén kézfelemeléssel jelezze, kérem.
Szintén egyhangúlag elfogadásra került. Nagyon szépen köszönöm.

269/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2015. évi kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton nyertes
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pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó Bekerülés költsége Igényelt támogatás

3.
Dembinszky u. 4.
Társasház

368 498 Ft 184 249 Ft

4.
Nagydiófa u. 34.
Társasház

500 000 Ft 250 000 Ft

5.
Síp u. 12. Budapesti Zsidó
Hitközség

509 270 Ft 250 000 Ft

6.
Rottenbiller u. 10.
Társasház

524 410 Ft 250 000 Ft

összesen: 1 902 178 Ft 934 249 Ft

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:

„1. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Sztradi Kft. VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 1-től 2015.
július 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

2. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Netraw Bt. VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Netraw Bt. (székhely/lakcím: 1061 Budapest,
Dalszínház u. 10. 3. em. 5/A.) KI/27218/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június
15-től 2015. november 1-ig 1 db, 1 m x 2,7 m, azaz összesen 3 m2 nagyságú guruló kocsi
elhelyezéséhez, kávé árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital
nem árusítható.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

3. számú előterjesztés – határozati javaslat
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……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Bernimpex Bt. VII. kerület, Garay tér 5. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bernimpex Bt. (székhely/lakcím: 2241 Sülysáp,
Malom u. 34.) KI/28158/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. július 1-jétől 2015.
december 31-ig, 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

4. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Az S.Plissken Kft. VII. kerület, Klauzál u. 30. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S.Plissken Kft. (1116 Budapest, Gyakorló u. 12.
1. em. 7.) KI/28150/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 18-ától
2015. szeptember 30-ig 1,25 m x 4 m, azaz 5 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

5. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Ilk Gáborné egyéni vállalkozó VII. kerület, Dob u. 46/B. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gáborné egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1148 Budapest, Adria sétány 10/B. III. em. 7.) KI/5529-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú, virág
árubemutató elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

6. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Laforget Fabrique Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Laforget Fabrique Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) KI/5923-2/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek közterület-használati díj, illetve közigazgatási bírság tartozása
áll fenn.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

7. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Magyar Piac Szövetkezet VII. kerület, Rózsák tere 6-11. szám előtti közterület használatának
ügye
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Piac Szövetkezet (2063 Óbarok, Vázsony
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puszta 11.) KI/349-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Rózsák tere 6-11. sz. épületek előtti közterület díjmentes használatához, 2015. május 30. és
2015. november 21. között, szombati napokon 20 m x 150 m, azaz 3000 m2 nagyságú területen
helyi termelői piac megtartása céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

8. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A City Circle Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a City Circle Kft. (székhely/lakcím: 1102 Budapest,
Ónodi u. 11.) KI/29214/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 15-től
2015. szeptember 15-ig, szórólaposztás (1 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

9. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Go Mobility Kft. VII. kerület, közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Go Mobility Kft. (székhely/lakcím: 1117 Budapest,
Baranyai u. 12.) KI/29436/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához 2015. június
20-tól 2015. szeptember 30-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú guruló kocsiról (tricikli) történő
gyümölcs, gyümölcslé, és kézműves szörp mozgóárusításához, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás
során mindenkor biztosítani kell gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

10. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Food-Tál Kft. VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Food-Tál Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 16. fsz. 1.) KI/3763-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 21-től 2015. július 31-ig 1,2 m x 0,4 m, azaz 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése
céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

11. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Az Elbé Team Kft. VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbé Team Kft. (székhely/lakcím: 1095 Budapest,
Mester u. 51. fsz. 5.) KI/5845-2/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott 113/2015.
(03.24.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 7 m x 1 m, azaz összesen 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából adott hozzájárulását a használat időtartama
tekintetében 2015. április 11-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal
12. számú előterjesztés – határozati javaslat

……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Jófalat Delux 2013 Kft. VII. kerület, Klauzál u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Jófalat Delux 2013 Kft. (székhely/lakcím: 1094
Budapest, Tűzoltó u. 78-80.) KI/3764-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 12-től 2015. május 31-ig 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú, valamint 2015. június 1-jétől
2015. október 31-ig 3 m x 5 m, azaz 15 m2 körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

13. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Limat Bar & Pub Kft. VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Limat Bar & Pub Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 33.) KI/24793-2/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott 245/2015.
(05.19.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület
előtti közterület használatához, 1 m x 1 m, azaz összesen 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése
céljából adott hozzájárulását a használat időtartama tekintetében 2015. június 3-tól 2015.
november 30-ig terjedő időszakra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

14. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Finger’s Fast Food Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Finger’s Fast Food Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/24503-4/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott
212/2015. (05.07.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám
alatti épület előtti közterület használatához, reklámtábla elhelyezése céljából adott hozzájárulását
a közterület mérete tekintetében 2015. június 1. napjával 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságra
módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

15. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Finger’s Fast Food Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Finger’s Fast Food Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/24503-3/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterületen elhelyezett vendéglátó terasz 22 óra
és 24 óra közötti nyitva tartásához nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

16. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Sierra Coffee Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme



12 / 23

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sierra Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1075 Madách
Imre út 10.) KI/18009-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 1-jétől
2015. szeptember 30-ig 6 m x 1 m, azaz 6 m2, valamint 6 m x 2 m, azaz 12 m2, mindösszesen 18 m2

nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

17. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Szeptember 13 Bt. VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 114/A.) KI/22488-3/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott
222/2015. (05.07.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti
épület előtti közterület használatához, 1,3 m x 6 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából adott hozzájárulását a használat időtartama
tekintetében 2015. június 1-től 2015. július 31-ig terjedő időszakra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

18. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Magyar LMBT Szövetség VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar LMBT Szövetség (székhely/lakcím: 1132
Budapest, Csanády u. 4/B.) KI/29115/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére nem járul hozzá
a Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához, egyéb elkerített terület
(„Információs Pont” sátor) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

19. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Horváth Tibor egyéni vállalkozó VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál u. 23.) KI/5926-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

20. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… 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/12405-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2, 1,7 m x 2,6
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m, azaz 5 m2, 1 m x 2,6 m + 3,4 m x 6 m, azaz 23 m2, mindösszesen 33 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, illetve biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

21. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… 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/1562-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2, valamint 1,34 m x 6 m, azaz 9 m2,
összesen 13 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, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

22. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
A Repülő Puli Kft. VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál u. 13.) KI/18787-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. július 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

23. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Az S-C VILL Kft. VII. kerület, Almássy u. 1. sz. alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/19993-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. július
1-jétől 2015. szeptember 30-ig, 2 db, egyenként 3 m x 5 m, azaz összesen 30 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

24. számú előterjesztés – határozati javaslat
……..év. (…hó….nap). számú ………… Bizottsági határozat:
Az Elbé Team Kft. VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbé Team Kft. (székhely/lakcím: 1095 Budapest,
Mester u. 51. fsz. 5.) KI/5845-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
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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”

Ujvári-Kövér Mónika
A negyedik napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Ugye ez a szokásos napirendi pontunk. Előterjesztőt kérdezem, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Győrvári Attila
Köszönjük szépen, nem kívánunk.

Ujvári-Kövér Mónika
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e a leírtakhoz? Ezek
szerint mindenki megkapta a választ az előterjesztésből a kérdéseire. Akkor le is zárom a napirend
vitáját. És ha jól láttam 24 határozati javaslatról van szó. Én egy olyan javaslattal kívánok először
élni, hogy a 24 határozati javaslatról egyben szavazzunk. Aki egyetért ezzel, kérem,
kézfelemeléssel jelezze, aki nem ért vele egyet, aki tartózkodik? 3, tehát akkor 4-3, jól nézem?

Benedek Zsolt
Azonos szövege van a javaslatoknak végig? Ezt nem néztem végig, bocsánat.

Ujvári-Kövér Mónika
Ezt akkor még egyszer, mi a kérdés?

Benedek Zsolt
Csak, hogy azonos szöveg van-e a javaslatokban végig?

Ujvári-Kövér Mónika
Hát azonos szöveg, mire érti konkrétan? Van, ahol hozzájárul, van, ahol nem, de egyetlen egy
kérdés van, nincs A és B változat.

Benedek Zsolt
Jó, jó, világos. Akkor ebben az esetben én igennel szavazok, elnézést, nem tudtam végignézni.

Ujvári-Kövér Mónika
Jó, akkor ez változott. Köszönjük szépen. Akkor gyakorlatilag egyben tudunk szavazni erről a …
igen, 5 igen, és 2 tartózkodás mellett egyben szavazunk. Akkor szavazásra bocsájtom, aki a 24
határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. Ez pedig
egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

Elfogadott határozati javaslatok szövegei:

270/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi Indítvány

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
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Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-24. határozati javaslatokról egyben szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.

271/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi Indítvány
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-24. terjedő határozati javaslatok szövegét elfogadja.

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

272/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sztradi Kft. VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. március 1-től 2015.
július 31-ig 1 m x 1 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.

273/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Netraw Bt. VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Netraw Bt. (székhely/lakcím: 1061 Budapest,
Dalszínház u. 10. 3. em. 5/A.) KI/27218/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
június 15-től 2015. november 1-ig 1 db, 1 m x 2,7 m, azaz összesen 3 m2 nagyságú guruló kocsi
elhelyezéséhez, kávé árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital
nem árusítható.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

274/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bernimpex Bt. VII. kerület, Garay tér 5. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bernimpex Bt. (székhely/lakcím: 2241 Sülysáp,
Malom u. 34.) KI/28158/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
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kerület, Garay tér 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. július 1-jétől 2015.
december 31-ig, 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

275/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az S.Plissken Kft. VII. kerület, Klauzál u. 30. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S.Plissken Kft. (1116 Budapest, Gyakorló u. 12.
1. em. 7.) KI/28150/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 18-ától
2015. szeptember 30-ig 1,25 m x 4 m, azaz 5 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

276/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ilk Gáborné egyéni vállalkozó VII. kerület, Dob u. 46/B. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gáborné egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1148 Budapest, Adria sétány 10/B. III. em. 7.) KI/5529-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. július 1-jétől 2015. december 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú, virág
árubemutató elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

277/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Laforget Fabrique Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Laforget Fabrique Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 3.) KI/5923-2/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek közterület-használati díj, illetve közigazgatási bírság tartozása
áll fenn.
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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.

278/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Magyar Piac Szövetkezet VII. kerület, Rózsák tere 6-11. szám előtti közterület
használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Piac Szövetkezet (2063 Óbarok,
Vázsony puszta 11.) KI/349-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Rózsák tere 6-11. sz. épületek előtti közterület díjmentes használatához,
2015. május 30. és 2015. november 21. között, szombati napokon 20 m x 150 m, azaz 3000 m2

nagyságú területen helyi termelői piac megtartása céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

279/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A City Circle Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a City Circle Kft. (székhely/lakcím: 1102
Budapest, Ónodi u. 11.) KI/29214/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
június 15-től 2015. szeptember 15-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.

280/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Go Mobility Kft. VII. kerület, közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Go Mobility Kft. (székhely/lakcím: 1117
Budapest, Baranyai u. 12.) KI/29436/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához
2015. június 20-tól 2015. szeptember 30-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú guruló kocsiról
(tricikli) történő gyümölcs, gyümölcslé, és kézműves szörp mozgóárusításához, azzal a kikötéssel,
hogy az árusítás során mindenkor biztosítani kell gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m
szabad járdafelületet.

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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281/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Food-Tál Kft. VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Food-Tál Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 16. fsz. 1.) KI/3763-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 21-től 2015. július 31-ig 1,2 m x 0,4 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.

282/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Elbé Team Kft. VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbé Team Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/5845-2/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott
113/2015. (03.24.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám
alatti épület előtti közterület használatához, 7 m x 1 m, azaz összesen 7 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából adott hozzájárulását a használat
időtartama tekintetében 2015. április 11-től 2015. május 31-ig terjedő időszakra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

283/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Jófalat Delux 2013 Kft. VII. kerület, Klauzál u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Jófalat Delux 2013 Kft. (székhely/lakcím: 1094
Budapest, Tűzoltó u. 78-80.) KI/3764-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 12-től 2015. május 31-ig 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú, valamint 2015. június 1-jétől
2015. október 31-ig 3 m x 5 m, azaz 15 m2 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.

284/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Limat Bar & Pub Kft. VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Limat Bar & Pub Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 33.) KI/24793-2/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott 245/2015.
(05.19.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti
közterület használatához, 1 m x 1 m, azaz összesen 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése
céljából adott hozzájárulását a használat időtartama tekintetében 2015. június 3-tól 2015.
november 30-ig terjedő időszakra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

285/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Finger’s Fast Food Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Finger’s Fast Food Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/24503-4/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott
212/2015. (05.07.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám
alatti épület előtti közterület használatához, reklámtábla elhelyezése céljából adott hozzájárulását a
közterület mérete tekintetében 2015. június 1. napjával 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

286/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Finger’s Fast Food Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Finger’s Fast Food Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/24503-3/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterületen elhelyezett vendéglátó terasz 22
óra és 24 óra közötti nyitva tartásához nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

287/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sierra Coffee Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sierra Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1075
Madách Imre út 10.) KI/18009-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
június 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 6 m x 1 m, azaz 6 m2, valamint 6 m x 2 m, azaz 12 m2,
mindösszesen 18 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
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kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

288/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Szeptember 13 Bt. VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 114/A.) KI/22488-3/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott
222/2015. (05.07.) számú határozatában foglalt, Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti
épület előtti közterület használatához, 1,3 m x 6 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából adott hozzájárulását a használat időtartama
tekintetében 2015. június 1-től 2015. július 31-ig terjedő időszakra módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

289/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Magyar LMBT Szövetség VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar LMBT Szövetség (székhely/lakcím:
1132 Budapest, Csanády u. 4/B.) KI/29115/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére nem
járul hozzá a Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához, egyéb elkerített
terület („Információs Pont” sátor) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

290/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Horváth Tibor egyéni vállalkozó VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál u. 23.) KI/5926-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal



21 / 23

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

291/2015.(06.18.) 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/12405-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2, 1,7 m x 2,6
m, azaz 5 m2, 1 m x 2,6 m + 3,4 m x 6 m, azaz 23 m2, mindösszesen 33 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, illetve biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

292/2015.(06.18.) 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/1562-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
július 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2, valamint 1,34 m x 6 m, azaz 9
m2, összesen 13 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, továbbá 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.

293/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Repülő Puli Kft. VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/18787-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. július 1-jétől
2015. szeptember 30-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
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.

294/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az S-C VILL Kft. VII. kerület, Almássy u. 1. sz. alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/19993-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. július
1-jétől 2015. szeptember 30-ig, 2 db, egyenként 3 m x 5 m, azaz összesen 30 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.

295/2015.(06.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Elbé Team Kft. VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbé Team Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/5845-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 m x 7 m, azaz 7 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.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika
Az utolsó napirendi pont ötös: Egyebek. Kérdés, hozzászólás van? Istenigazából jövő héten
találkozunk ugye a testületi ülést megelőzően. Gondolom, mindenki megkapta az időpontot.
Amennyiben nincs, akkor bezárom a mai ülést és köszönöm szépen a részvételt.

Budapest, 2015. június 18.

Ujvári-Kövér Mónika Nagy Andrea



23 / 23

elnök tag

A jegyzőkönyvet készítette:
Mayer Szilvia
Budapest, 2015. június 23.


