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Ikt.sz.: KI/38110/2015/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. szeptember 23. napján
08.30 órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak: dr. Mészáros Zoltán irodavezető
dr. Máté Katalin irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: dr. Lampert István irodavezető-helyettes
dr. Várhelyi Zsuzsanna irodavezető-helyettes
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Fey Dorottya irodavezető-helyettes
Wendl Viktória városüzemeltetési és közrendv. ref.

Farkas Eszter szakértő
Szabó Réka környezetvédelmi referens
Nyíri Dóra ügyvezető
Soós László kertészeti projekt koordinátor
Fehér Dóra közterületi referens
dr. Kispál Tibor képviselő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári- Kövér Mónika:
Köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság rendkívüli ülésén.
Szerencse Csaba:
…Benedek Zsolt, Kismarty Anna pedig igazoltan van távol.
Ujvári- Kövér Mónika:
Jó. Kismarty Anna Képviselő Asszony igazoltan van távol, Benedek Zsolt Képviselő Úr meg
megérkezik majd időközben bízzunk benne. Én azt javaslom, hogy kezdjük el a bizottsági ülést,
hiszen ½ 9 már elmúlt. Tájékoztatom Önöket, hogy a bizottsági ülés megkezdéséig módosító
javaslat nem érkezett hozzám, mint mondtam a mellékelt jelenléti ív szerint határozatképesek
vagyunk, és arra kérem a bizottsági tag képviselő társaimat, hogy szavazzunk először, hogy aki
egyetért azzal, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokról tárgyaljunk, az
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kézfelemeléssel jelezze ezt. Köszönöm, egyhangúlag elfogadásra került.

A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

432/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

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

2.) Döntés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT
Kft. között zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására kötendő
feladatellátási szerződés jóváhagyásáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

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

Zárt ülés keretében:

4.) 2015. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott pályázat

eredményének megállapítása

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

1.sz. NAPIRENDI PONT
Augusztus havi bizottsági szakértői beszámolók

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

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

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti augusztus
havi beszámolóját elfogadja.
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3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti
augusztus havi beszámolóját elfogadja.

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

Ujvári- Kövér Mónika:
Az első napirendi pont az augusztus havi bizottság szakértői beszámolók. Előterjesztőként én
szerepelek, azt gondolom, hogy minden benne van az előterjesztésben, kiegészítést nem igényel.
Azért megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a
napirend vitáját és 4 határozati javaslat van, egyesével fogunk szavazni. Aki egyetért az egyes
határozati javaslatban foglaltakkal kérem, kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra
került.

433/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Augusztus havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári- Kövér Mónika:
Aki a kettes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúlag
elfogadásra kerül.

434/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Augusztus havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti augusztus
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
Ujvári- Kövér Mónika:
Aki a hármas határozati javaslattal egyetért kérem, kézfelemeléssel jelezze azt, egyhangúlag
elfogadásra került.

435/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Augusztus havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári- Kövér Mónika:
Aki a négyes határozati javaslattal egyért szintén kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került, köszönöm szépen.

436/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Augusztus havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

2.sz. NAPIRENDI PONT
Döntés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között
zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására kötendő feladatellátási szerződés

jóváhagyásáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:
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„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező, Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki
és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1071 Budapest, Damjanich u.
12., Képviseli: Nyíri Dóra ügyvezető, adószáma: 24095275-2-42, cégjegyzék száma: 01-09-
990216) között Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló
zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában kötendő feladatellátási
szerződést és annak mellékleteit elfogadja.”

Ujvári- Kövér Mónika:
Következő napirendi pont „Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
és az EVIKINT Kft. között zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására kötendő
feladatellátási szerződés jóváhagyásáról.” Előterjesztő Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda
vezetője, kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítés.
dr. Máté Katalin:
Nem köszönöm Elnök Asszony.
Ujvári- Kövér Mónika:
Köszönjük szépen, amennyiben nincs szóbeli kiegészítés, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés,
hozzászólás van-e? Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne. 2 kérdésem lenne. Az egyik az, hogy a tűzfalak növényesítése az EVIKINT
hatáskörébe tartozik, illetve látom, hogy fenntartással foglalkozik az EVIKINT de, ha lenne tűzfal
növényesítve, akkor annak a fenntartása az az EVIKINT-hez tartozna-e? Nem tudom kinek kell
feltennem a kérdést.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Igen.
Ujvári- Kövér Mónika:
Iroda képviseletében.
Moldován László:
Viszont maga a kialakítása, a tűzfal kialakítása, akkor az kihez tartozik, hogy legyen ilyen?
Szabó Réka:
Az önkormányzati tulajdonú zöld felületeket tartja fenn az EVIKINT Kft.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Igen, de most itt a kialakítást kérdezi a Képviselő Úr. Új zöldfelület kialakítása?
Moldován László:
Igen.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Arra szerintem nincsen kizárólagos joga az EVIKINT Kft-nek. Beszerzési eljárást kell lefolytatni,
ami döntés kérdése, hogy az EVIKINT Kft-t meghívjuk-e vagy sem, ő lesz az egyetlen
ajánlattevő, mint saját, 100%-os tulajdonos, vagy hát közvetlenül 100% tulajdonunkban lévő cég,
vagy sem.
Moldován László:
Jó, köszönöm. És a mellékletben látok olyat, hogy extenzív fenntartású területek kaszálása 8800
m2 majdnem, az árajánlatok között a mellékletben. Az lenne a kérdésem, hogy ez hol van
Erzsébetvárosban ez a…
Szabó Réka:
Ez két terület, a 15-ös tömbnek a területe, illetve a Százház utcai teleknek a területe.
Moldován László
Jó, köszönöm.
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Ujvári- Kövér Mónika:
További kérdés? Kispál Képviselő Úr.

dr. Kispál Tibor:
Köszönöm szépen. Nekem is kérdésem lett volna ez, viszont van nekünk a Városligetben egy
ilyen sportrészlegünk. Azt sehol nem találtam említés szintjén sem, az nem tartozik hozzánk?
Ugye azért ott van nekünk egy Zugló területéhez tartozó területet a Városligetben egy
sport…(érthetetlen szövegrész).
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Az nem a VII. kerületi Önkormányzat tulajdonában van.
dr. Kispál Tibor:
Tulajdon és a fenntartás az két különböző dolog.
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Ezt tudom.
dr. Kispál Tibor:
Tehát mi béreljük ugye, vagy nem tudom milyen módon zajlik most annak a használata, ugye azt
sport célra mi használjuk. Zuglónak az Önkormányzati Közigazgatási területén van, de azért az
ottani rendért, tehát annak a karbantartásáért…
Győrvári Attila:
Van annak egy üzemeltetője.
dr. Kispál Tibor:
Tehát azt ők csinálják?
dr. Várhelyi Zsuzsanna:
Igen. A VII. kerületi Önkormányzat amennyire én tudom, csak sport céllal szintén jogosult
használni, tehát azt nem kizárólagosan használjuk.
dr. Mészáros Zoltán:
Nem azt mi kaptuk, a Fővárosi Önkormányzat egy nagyon régi megállapodás alapján bérlője,
tehát használja és van arra egy cég, és van ott egy cég, aki nagyon régóta üzemelteti.
dr. Kispál Tibor:
Tehát akkor az nem a mi…
dr. Mészáros Zoltán:
Nem, az ő feladata mindennek rendbetartása, a tervezése, az iskolákkal való kapcsolat, hogy
menjenek oda.
dr. Kispál Tibor:
Jó, köszönöm szépen.
Ujvári- Kövér Mónika:
További kérdés hiányában lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom, ehhez a napirendi
ponthoz egy határozati javaslat tartozik. Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem
kézfelemeléssel jelezze, egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

437/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Kft.
között zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására kötendő feladatellátási
szerződés jóváhagyásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a jelen határozat mellékletét képező, Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az EVIKINT Intézményi Műszaki
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Gondnoki és Településüzemeltetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1071 Budapest,
Damjanich u. 12., Képviseli: Nyíri Dóra ügyvezető, adószáma: 24095275-2-42, cégjegyzék
száma: 01-09-990216) között Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátása tárgyában kötendő
feladatellátási szerződést és annak mellékleteit elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C. 48. lph.) KI/1562-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2015. november 30-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 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.”

2.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/27933-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felőli oldal) alatti épület
előtti közterület használatához, 2015. október 1-jétől 2015. november 30-ig 3 m x 13 m, azaz 39
m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

3.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1036 Budapest, Lajos u. 127. III. 18.) KI/12405-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2015. október 31-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, illetve 2015.
november 1-jétől 2015. december 31-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2 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
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1,5 m szabad járdafelületet.”

4.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/548-13/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. november 1-
jétől 2015. november 30-ig 2 db 1,8 m x 2,1 m, azaz 8 m2, illetve 2015. december 1-jétől 2016.
február 29-ig 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a járdaszakaszon található fát határoló
rácson dobogó nem helyezhető el.”

5.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legjobbkocsma.hu Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51.) KI/3351-5/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. szeptember 1-
jétől 2015. szeptember 30-ig 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.”

6.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbé Team Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/5845-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
szeptember 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 8,6 m, azaz 9 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.”

7.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/19560-2/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2016. február 29-ig 4,85 m x 1,5 m, azaz 8 m2, és 2,45 m x
0,85 m, azaz 3 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.”

8.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391-6/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Kertész u.
46. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról
és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.) számú rendelet 4. § (2) bekezdés w) pontjára.”
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9.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STI Holding Kft. (székhely/lakcím: 2000
Szentendre, Rózsa u. 20.) KI/32268-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől
2015. december 31-ig 1,1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”

10.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/18787-6/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől
2015. október 31-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.”

11.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/17580-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. augusztus 24-étől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 2 m, azaz 2 m2

nagyságú, dobogón kialakított vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

12.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dohány u. 5/A.) KI/33208-1/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2016. február 29-ig 1,08 m x 8,9 m, azaz 10 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó teraszt
úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani
kell. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Carnia Kft. vendéglátó terasz 2016.
március 1-től 2016. október 31-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.”

13.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/3388-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
szeptember 1-jétől 2015. december 31-ig, 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.”

14.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lido Gelato Zrt. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Fehérvári út 116/C.) KI/22918-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
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használatához, 2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig 2 m x 3 m, azaz 6 m2, 1,5 m x 2 m,
azaz 3 m2, és 1,8 m x 1,1m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

15.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/19993-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
október 1-jétől 2015. október 31-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.”

16.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajtár Erzsébet Erika ev. (székhely/lakcím: 5600
Békéscsaba, Csillag u. 17.) KI/36276/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatához 2015. szeptember 1-jétől 2015. december 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
tricikliről történő hot-dog mozgóárusításához. Az árusítás során biztosítani kell gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.”

17.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hagyományos Ízvarázs Kft. (székhely/lakcím:
1068 Budapest, Király u. 80.) KI/35939/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá.”

18.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohamed Tawfik Amr Ali Moustafa egyéni
vállalkozó (székhely/lakcím: 1163 Budapest, Cziráki u. 15-17. fsz. 5.) KI/37503/2015/VI. számú
kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatához hozzájárul 2015. október 1-től 2016. augusztus 31-ig, 0,4 m x 1,5 m, azaz 1 m2

nagyságú guruló vitrin elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vitrin az üzlet
homlokzatától legfeljebb 0,5 m távolságra helyezhető el.”

19.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/27748-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. szeptember 1-jétől 2015. november 30-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 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.”

20.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
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Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
augusztus 1-től 2015. október 31-ig 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése
céljából.”

21.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kerim Büfé Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Nefelejcs u. 5.) KI/3756-5/2015/VI. számú kérelméhez részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
szeptember 14-től 2016. február 29-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése
céljából.”

22.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fotoland Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 20. fsz. 1.) KI/37886/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál tér 5.,6.,7., és Nyár u. 32., 34., 36., 38. és 25-27., 29., 31., 33. szám alatti
épületek előtti közterületen 2015. október 3. napján megrendezésre kerülő civil börze, non-profit
rendezvényhez kapcsolódóan, a rendezvény területén egybefüggően, és kizárólagosan 2 m x 3 m,
azaz 6 m2 nagyságú terület vendéglátás célú használatához.”

23.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lauritzen Instore Kft. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Kondorosi út 3.) KI/36573/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál tér 11., és Budapest VII. kerület, Akácfa u. 42-48. számok alatti
épületek előtti közterület használatához, 2015. október 2-től 2015. október 4-ig, szórólaposztás (2-
2 fő) céljából.”

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem az előterjesztőt, szóbeli kiegészítést kíván-e tenni.
dr. Fey Dorottya:
Nem kívánunk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Moldován
Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem ilyen általános kérdésem lenne most csak, hogy tudom, hogy a teraszok és a gyalogos
forgalom számára 1,5 m területet kell hagyni mindenképpen, akkor tudjuk megadni az engedélyt,
de, hogy ezt milyen rendelet szabályozza, mert én nem találtam semmilyen helyi rendeletben ezt.
dr. Fey Dorottya:
Az OTÉK-ban van benne.
Moldován László:
Hol, micsoda?
dr. Fey Dorottya:
OTÉK. országos településrendezési és építési szabályzatról szóló…
dr. Mészáros Zoltán:
Ez egy kormányrendelet.
dr. Fey Dorottya:
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Abban van benne…
Moldován László:
Jó, köszönöm, csak ennyi.

Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük. Nekem csak annyi technikai megjegyzésem lenne, habár most itt az önkormányzat
által kiadott, kinyomtatott anyagra ez nem igaz, de a kiküldött anyagokban 3 napirendi pontnál is
az előterjesztésből szerintem mondatok hiányoztak, az 1. 6. 12. és pont azok a mondatok
hiányoztak ilyen megszakított, tehát olyan, mintha befejezetlen lenne, vagy az oldaltörés volt
rossz a kiküldött, tehát az informatikusok által kiküldött anyagban, ami pont az Önkormányzat
intézkedését, vagy a Hatósági Iroda intézkedését tartalmazta, így nehéz volt meghatározni a
dolgokat, de nagyon szívesen a bizottsági ülés után megmutatom, azonban ebben a kinyomtatott
anyagban benne van, tehát most ugye a bizottsági ülés előtt tudtam informálódni
megfelelőképpen, ezt csak kiegészítésként szeretném mondani, hogy figyeljünk már oda, hogy
megfelelőképpen fel tudjunk készülni a bizottsági ülésre. Parancsoljon Képviselő Úr.
Moldován László:
Még lenne egy, elfelejtettem az előbb feltenni a kérdésemet. Úgy emlékszem a testületi ülésen
elfogadtuk Hutiray Alpolgármester Úr beterjesztésével ezt a 30 napos időszakaszt, hogy egy
kérelmet 30 napon belül nem fogunk elbírálni, tehát csak a kérelem az tartalmazhatja, hogy a
kérelem beadásától számított 30 nap után kaphassa meg. Ezt nem tudom, hogy mikor lép életbe,
merthogy én itt továbbra is azt látom, hogy mit tudom én szeptemberi (érthetetlen szövegrész)
használatba vételi engedélyt, tehát nem látom nyomát sem, de tényleg nem emlékszem, hogy ez
mikortól lépett életbe.
Győrvári Attila:
Pontosan arra én nem emlékszem, hogy ilyen jellegű módosítás lenne és ez biztos, hogy nincs.
Olyan eddig is volt és ez most is benne van a rendeletben, egyrészt az október 1-vel lép hatályba a
módosítás, minden módosítás egyébként. Az eddig is szerepelt a rendeletben, hogy 30 nappal
előbb kell benyújtani a kereskedelmi jellegű közterület-használatra vonatkozó kérelmeket, annak
az elbírálására vonatkozóan nyilván vannak egyébként magasabb szintű jogszabályok,
amelyekben (érthetetlen szövegrész) eljárási szabályok. Ezt így külön rendelet nem szabályozza és
a jövőben sem fogja szabályozni.
Moldován László:
… egy ilyen saláta beterjesztéssel, tartalmazta ezt is, hogy ezután csak 30 nappal később, tehát ez
nem fog előfordulni, mint ami most is, hogy szeptember 23-án tárgyalunk meg egy olyan
kérelmet, ami szeptember 30-áig, mondjuk augusztus 1-től szeptember 30-ig kéri a közterület-
használati kérelmet. Én egy kicsit meg vagyok döbbenve (érthetetlen szövegrész), mert én úgy
emlékszem, de akkor meg fogom nézni.
dr. Fey Dorottya:
Ez a 30 nap benne volt amúgy, de ez a kérelem benyújtására vonatkozik, nem az elbírálásra.
Nyilván, ha valaki 30 napon belül, vagy nem tartja be, eleve benne van a rendeletben is, hogy
magasabb közterület-használati díjat fizet, pontosan ezzel próbáljuk rászorítani arra, hogy tartsa be
30 napot. A kérelem benyújtására vonatkozik, nem azt jelenti, hogy azt mi nem bíráljuk el.
Moldován László:
Értem, csak így meg szerintem formálisan a mi dolgunk, mert ha augusztus 1-től szeptember 30-ig
kérte a közterület-használati engedélyt, mi most szeptember 23-án mi most elutasítjuk, akkor
például mi van.
Győrvári Attila:
Ezt ugye, mint ahogy azt már korábbi, pont a legutóbbi bizottsági ülésen is elmondtam, hogy
egyrészt a közterület-használat, mint olyan, az folyamatos ellenőrzés alatt van, a közterület
felügyelet folyamatosan ellenőrzi kiemelten a vendéglátó teraszokat. Egyébként a Hatósági és
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Ügyfélszolgálati Iroda munkatársai is ellenőrzik, ezek egyébként, ahogy Elnök Asszony is mondta
pont erre utalva, ezek szerepelnek is az előterjesztésekben. Ha mondjuk, nem járul hozzá a
Bizottság most egy, mondjuk szeptember 1-vel, szeptember 1-e valóban van benne, akkor
természetesen előlép az a része az eljárási szabályoknak, hogy akkor Ő a közterületet
jogosulatlanul használta, adott vendéglátó teraszt, és akkor közigazgatási bírság kiszabásának van
helye, illetve a rendelet alapján az adott időre vonatkozóan a közterület-használati díjat, illetve
annak kétszeresét is be lehet hajtani az adott használón. Visszatérve az első kérdésre, azt a rendelet
nem szabályozza, hogy a Bizottság, egyrészt, hogy a Bizottság milyen döntést hozhat arra
vonatkozóan, mert az természetesen a Bizottságnak joga, hogy mikortól engedélyezi a közterület-
használatot, egyrészt, másrészt pedig az nincs szintén szabályozva a rendeletben, és ez az október
1-i módosításban sem szerepel, hogy a közterület-használatot mikortól lehet kérelmezni a
benyújtáshoz képest. Olyan van, ez így megfordítva van benne, hogy 30 nappal előbb kell
benyújtani, természetesen ezt is minden alkalommal el szoktuk mondani, hogy az egy bizottsági
döntés, hogy a Bizottság azt mondja, hogy legkorábban, mert annál korábban ugye most sincs, a
benyújtás napjától lehet engedélyezni. Tehát olyan nincs, hogy valaki beadja mondjuk augusztus
31-én és 1-vel kéri, ilyen sosem volt, ez most sincs és ilyen nem is lehetséges nyilván. Vagy azt
mondja a Bizottság, ugye itt elhangzott több verzió korábban, hogy bizottsági ülés napjával,
következő hónap 1-vel, nyilván bizottsági döntés kérdése. Folyamatosan dolgozunk azon, hogy
lehetőség szerint minél inkább az legyen, hogy ne visszamenőleg, nyilván ez bizonyos
szempontból elkerülhetetlen ezt azért mondtam eddig is, és most is mondom, mert ha Ő beadja
egy bizonyos napon és a bizottsági ülés 2 hét múlva van és a Bizottság nem dönt ugye a jövőben,
hogy nem kívánja a bizottsági döntés napja előtt engedélyezni ezt, amíg ilyen döntés nincs, addig
nyilván Ő azzal a nappal kérte, mi úgy tudjuk előterjeszteni.
Moldován László:
Értem, jó. Akkor lehet, hogy rosszul emlékszem a Hutiray Úr előterjesztésére, meg fogom nézni
és akkor…
Győrvári Attila:
Egyébként ez az Ő törekvése is, én beszéltem vele erről konkrétan, nyilván folyamatosan
szoktunk, mert ez minden bizottságnál felmerül. Mindig próbálunk kitalálni, ezért került bele egy
évvel ezelőtt ez a 30 napos határidő is. Valaki betartja, nyilván valaki nem tartja be.
Moldován László:
Jó, értem, lehet csak az én (érthetetlen szövegrész) zavarja.
Győrvári Attila:
De egyébként ezen folyamatosan dolgozunk, hogy próbálunk olyan intézkedéseket hozni, meg
olyan módosításokat, ami rászorítja, csak az a baj, hogy a rászorítás az mindig olyan, hogy vagy
sikerül rászorítani valakit, vagy nem sikerül rászorítani. Ettől függetlenül egyébként a Bizottság
mindig dönthet úgy, hogy egy adott naptól, akár mondjuk a bizottsági döntés napjától.
Moldován László:
Értem, jó. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen, azt gondolom, hogy a válasz kielégítő volt. Lezárom a napirend vitáját és egy
olyan javaslattal kívánok élni, hogy a napirendi ponthoz 23 határozati javaslat tartozik, hogy a 23-
ról egyben szavazzunk, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. 4 igen, aki tartózkodik, egy
tartózkodás mellett elfogadásra került, köszönöm szépen.

438/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány
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Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-23-ig terjedő határozati javaslatokról egyben szavaz.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
És akkor szavazásra bocsátom, hogy aki egyetért a 23 előterjesztéshez tartozó határozati
javaslattal kérem kézfelemeléssel jelezze azt, egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

439/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1 - 23. terjedő határozati javaslatok szövegét elfogadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

440/2015.(09.23.) 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. 48. lph.) KI/1562-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2015. november 30-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

441/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Gozsdu Trattoria Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/27933-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felőli oldal) alatti épület
előtti közterület használatához, 2015. október 1-jétől 2015. november 30-ig 3 m x 13 m, azaz 39
m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

442/2015.(09.23.) 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/12405-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2015. október 31-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, illetve 2015.
november 1-jétől 2015. december 31-ig 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

443/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rich Mokka Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/548-13/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. november 1-
jétől 2015. november 30-ig 2 db 1,8 m x 2,1 m, azaz 8 m2, illetve 2015. december 1-jétől 2016.
február 29-ig 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a járdaszakaszon található fát határoló
rácson dobogó nem helyezhető el.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

444/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Legjobbkocsma.hu Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legjobbkocsma.hu Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51.) KI/3351-5/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 25. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. szeptember
1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,37 m x 6 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

445/2015.(09.23.) 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/5845-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. szeptember 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 8,6 m, azaz 9 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

446/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gozsdu Gasztronómia Kft. VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/19560-2/2015/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti közterület használatához,
2015. október 1-jétől 2016. február 29-ig 4,85 m x 1,5 m, azaz 8 m2, és 2,45 m x 0,85 m, azaz 3
m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

447/2015.(09.23.) 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/18391-6/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Kertész u.
46. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról
és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.) számú rendelet 4. § (2) bekezdés w) pontjára.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

448/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az STI Holding Kft. VII. kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STI Holding Kft. (székhely/lakcím: 2000
Szentendre, Rózsa u. 20.) KI/32268-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől
2015. december 31-ig 1,1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

449/2015.(09.23.) 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/18787-6/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől
2015. október 31-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
450/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Random Concept Kft. VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/17580-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. augusztus 24-étől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 2
m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón kialakított vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

451/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Carnia Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dohány u. 5/A.) KI/33208-1/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2016. február 29-ig 1,08 m x 8,9 m, azaz 10 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó
teraszt úgy kell elhelyezni, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet
biztosítani kell. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Carnia Kft. vendéglátó
terasz 2016. március 1-től 2016. október 31-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem
járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

452/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kis Akácfa Söröző Kft. VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/3388-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
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hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. szeptember 1-jétől 2015. december 31-ig, 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

453/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lido Gelato Zrt. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lido Gelato Zrt. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Fehérvári út 116/C.) KI/22918-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig 2 m x 3 m, azaz 6 m2, 1,5 m x 2 m,
azaz 3 m2, és 1,8 m x 1,1m, azaz 2 m2, mindösszesen 11 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

454/2015.(09.23.) 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/19993-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
október 1-jétől 2015. október 31-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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

455/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Rajtár Erzsébet Erika egyéni vállalkozó VII. kerület közterület használatára vonatkozó
kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajtár Erzsébet Erika ev. (székhely/lakcím: 5600
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Békéscsaba, Csillag u. 17.) KI/36276/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatához 2015. szeptember 1-jétől 2015. december 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
tricikliről történő hot-dog mozgóárusításához. Az árusítás során biztosítani kell gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

456/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hagyományos Ízvarázs Bt. VII. kerület, Király u. 5. (Király u. – Rumbach Sebestyén u.
sarok) szám alatti épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hagyományos Ízvarázs Kft. (székhely/lakcím:
1068 Budapest, Király u. 80.) KI/35939/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

457/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Mohamed Tawfik Amr Ali Moustafa egyéni vállalkozó VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6.
szám alatti épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohamed Tawfik Amr Ali Moustafa egyéni
vállalkozó (székhely/lakcím: 1163 Budapest, Cziráki u. 15-17. fsz. 5.) KI/37503/2015/VI. számú
kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatához hozzájárul 2015. október 1-től 2016. augusztus 31-ig, 0,4 m x 1,5 m, azaz 1 m2

nagyságú guruló vitrin elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vitrin az üzlet
homlokzatától legfeljebb 0,5 m távolságra helyezhető el.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

458/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A BBQ Körúti Vendéglátó Kft. VII. kerület, Akácfa u. 12-14. sz. alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/27748-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
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használatához 2015. szeptember 1-jétől 2015. november 30-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

459/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Seres és Társa Kft. VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
augusztus 1-től 2015. október 31-ig 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése
céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

460/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kerim Büfé Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kerim Büfé Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Nefelejcs u. 5.) KI/3756-5/2015/VI. számú kérelméhez részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
szeptember 14-től 2016. február 29-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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

461/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Fotoland Kft. VII. kerület, Klauzál tér 5.,6.,7., és Nyár u. 32., 34., 36., 38. és 25-27., 29.,
31., 33. szám alatti épületek előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fotoland Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 20. fsz. 1.) KI/37886/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
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Budapest VII. kerület, Klauzál tér 5.,6.,7., és Nyár u. 32., 34., 36., 38. és 25-27., 29., 31., 33.
szám alatti épületek előtti közterületen 2015. október 3. napján megrendezésre kerülő civil börze,
non-profit rendezvényhez kapcsolódóan, a rendezvény területén egybefüggően, és kizárólagosan 2
m x 3 m, azaz 6 m2 nagyságú terület vendéglátás célú használatához.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

462/2015.(09.23.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lauritzen Instore Kft. VII. kerület, Klauzál tér 11. szám és Akácfa u. 42-48. szám előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lauritzen Instore Kft. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Kondorosi út 3.) KI/36573/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál tér 11., és Budapest VII. kerület, Akácfa u. 42-48. számok alatti
épületek előtti közterület használatához, 2015. október 2-től 2015. október 4-ig, szórólaposztás (2-
2 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A nyílt ülésünk utolsó napirendi pontja az Egyebek. Kérdezem, hogy valakinek valamilyen
kérdése, hozzászólása van-e. Amennyiben nincs, akkor zárt ülést rendelek el.

Budapest, 2015. szeptember 23.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. szeptember 28.


