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Ikt.sz.: KI/40272/2015/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. október 19. napján 15.00
órakor tartott rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak: dr. Gróza Zsolt irodavezető
dr. Somogyi Csaba igazgató
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Fey Dorottya irodavezető-helyettes
Wendl Viktória városüzemeltetési és közrendv. ref.
Farkas Eszter szakértő
dr. Kovács István szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári- Kövér Mónika:
Köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. Szeretném jelezni,
hogy Nagy Andrea és Kismarty Anna Képviselő Asszonyok előre jelezték, hogy nem tudnak a
mai ülésen részt venni, de a mellékelt jelenléti ív szerint megállapítom, hogy határozatképesek
vagyunk. Az ülés megkezdéséig egy módosító indítvány érkezett, illetve annyi kiegészítéssel
szeretnék még élni, mielőtt szavazunk a napirendi pontról, hogy Rendőr Kapitány Úr jelezte, hogy
egyéb hivatali elfoglaltsága miatt sajnos sem Ő, sem a helyettese nem tud eljönni a bizottsági
ülésre, ezért azzal a javaslattal kívánok élni, hogy a korábbi kettes napirendi pontként szereplő
beszámolót a mai napon ne tárgyaljuk. Van-e ehhez képest valakinek valamilyen megjegyzése
mert, ha nincs, akkor szavazásra bocsátom, ezekkel a kiegészítéssekkel. Aki egyetért, hogy a
kiküldött napirendi pontnak megfelelően tárgyaljunk a mai napon, az kézfelemeléssel jelezze.
Benedek Zsolt:
Kapitány Úr kérte, hogy halasszuk el, vagy ennek mi az oka?
Ujvári- Kövér Mónika:
Igen, Kapitány Úr azt jelezte, hogy nem tudnak jönni és Ő ajánlotta, igen.
Benedek Zsolt:
Ja jó,oké, tökéletes.
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Ujvári- Kövér Mónika:
Akkor szavazhatunk, miután ez elhangzott és akkor erre választ kaptunk, akkor újra javaslom,
hogy a kiegészítésekkel együtt, aki egyetért azzal, hogy a kiküldött napirendi pontoknak
megfelelően tárgyaljunk az kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú, ha jól látom.

A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

464/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Módosított napirendi pontok elfogadása

1.) Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.) Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi III. negyedéves munkájáról,

a célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi III. negyedéves

üzemeltetéséről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Csaba igazgató

3.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

4.) 2015. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

5.) 2015. évi II. növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

6.) Testületi anyagok megtárgyalása

7.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Szeptember 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 szeptember
havi beszámolóját elfogadja.”
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2.
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti szeptember
havi beszámolóját elfogadja.”

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

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

Ujvári- Kövér Mónika:
Az első napirendi pont a szeptember havi bizottság szakértői beszámolók. Előterjesztőként én
szerepelek, nem kívánok kiegészítéssel élni, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás
van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom. Az egyes napirendi
pontnál 4 db határozati javaslat lesz, a korábbi kérésnek megfelelően ezekről külön szavazunk.
Aki egyetért az 1-es határozati javaslattal kérem, kézfelemeléssel jelezze azt, egyhangú.
Köszönöm szépen.

465/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók

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

466/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti szeptember
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 hármas határozati javaslattal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze azt, egyhangú.

467/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti
szeptember 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 egyetért, szintén kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag
elfogadásra került, köszönöm szépen.

468/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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2.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi III. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi III. negyedéves üzemeltetéséről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága jelen
határozat mellékletét képező beszámolóját az Igazgatóság 2015. évi III. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről elfogadja.”

Ujvári- Kövér Mónika:
Az új 2-es számú napirendi pont az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatóságának III. negyedéves
munkájáról való beszámoló. Köszöntjük körünkben dr. Somogyi Csaba Igazgató Urat, kérdezzük,
hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Somogyi Csaba:
Nincs, köszönöm szépen.
Ujvári- Kövér Mónika:
Jó, köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován
Képviselő Úr parancsoljon.
Moldován László:
Az előző beszámolóban szóba került, hogy a buli negyedben elég nehéz fenntartani a rendet,
illetve a szabályszegőkkel szemben az intézkedés. Mikor arra kérdeztünk rá, hogy láthatóan 10 óra
után üvöltöznek, szemetelnek, akkor miért nem lehet eljárni, akkor azt a választ kaptuk, hogy
általában ezek külföldiek és nem értik, hogy mit akarnak közterület-felügyelők, illetve a rendőrök.
Most zárójelbe teszem azt, hogy nyilván, ha van két közterület-felügyelő és egy 15 fős csoporttal
szemben nyilván nehéz eljárni, de nekem az lenne a kérdésem, hogy mi az akadálya annak, hogy
mondjuk az 5 világnyelven, vagy nem tudom, hogy a buli negyedben milyen más nyelvek
fordulnak elő gyakrabban, le lenne írva és ezt tök komolyan kérdezem, hogy le lenne írva teljesen
egyszerű, Ön szabályt sértett, és oda van írva, hogy csendháborítás miatt, vagy szemetelés miatt
stb. stb. Mert akkor arra nem hivatkozhatnak, hogy nem tudják, hogy mit követtek el, vagy én
értettem félre valamit akkor…
dr. Somogyi Csaba:
Igen, szerintem gyakorlatilag igen és volt is egy levélváltásunk ennek kapcsán. A helyettesem volt
itt az ülésen, és amit Ő mondott az félre érthető volt. Gyakorlatilag Ő nem azt mondta, hogy nem
járunk el az éppen hangoskodó, vagy szabálysértővel személyekkel szemben, hanem azt mondta,
hogy lehet (érthetetlen szövegrész) velük szemben az eljárás. Eljárunk, persze, hogy eljárunk, de a
felügyelőknek mindig mérlegelniük kell a helyszínen, hogy mi a legjobb intézkedési mód.
Intézkedési módok közé tartozik az úgynevezett figyelmeztetés is egyébként, amit legtöbb esetben
alkalmazunk a külföldiekkel szemben, ami pont arról szól, hogy odamegyünk hozzájuk és
megkérjük őket, hogy hagyják abba ezt a magatartást, maradjanak csöndben. Vannak egyébként
olyan (érthetetlen szövegrész) akik beszélnek külföldiül, ezt viccesen szoktam mondani, angolul
főleg, van aki németül, van olyan akinek középfokú nyelvvizsgája van, tehát nem okoz gondot ezt
elmondani, de én úgy gondolom, hogy gesztusokból, vagy akár egy olyan fellépés, amiből nagyon
jól tudják a külföldiek, hogy miről van szó, és ezt alkalmazzuk is egyébként itt Belső-
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Erzsébetvárosban, működik is, eredményes is egyébként, mert jellemzően szót fogadnak és
abbahagyják azt a magatartást, ami egyébként zavarja az állampolgárokat.

Moldován László:
Jó, akkor lehet, hogy én értettem félre.
dr. Somogyi Csaba:
Nem, félreérthető volt ez azért.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönjük szépen. A jegyzőkönyv számára szeretném megjegyezni, hogy közben megérkezett
Kismarty Anna Képviselő Asszony, tehát plusz egy fővel majdnem teljes létszámban vagyunk. Én
kivételesen most nem szeretnék sok kérdést feltenni a buli negyeddel kapcsolatban, mert általában
írásos formában is sok kérdés tisztázásra kerül Igazgató Úrral, és ezt köszönöm szépen. Egyedül
egy kérdésem lenne, hogy ebben a beszámolóban szerepel az, hogy a munkájukat segítette a Civil
Biztonsági Szolgálat. Miután a Civil Biztonsági Szolgálat, meg egyáltalán a zaj kommandó
sajnálatos módon az ígért határidőre nem indult el, egyáltalán szeretném kérdezni, hogy hol
fogható meg a Civil Biztonsági Szolgálat, vagy melyek azok a pontok, amelyekben együtt tudnak
működni és segítik egymás munkáját.
dr. Somogyi Csaba:
Így van. Gyakorlatilag ugye most már harmadik, negyedik hete 30 fővel ugye kint vannak a Civil
Biztonsági Szolgálat tagjai. Ugyanazt a tevékenységet végzik egyébként, mint a felügyelők, tehát
járőröznek Belső-Erzsébetvárosban. Rájuk inkább jellemző a (érthetetlen szövegrész) a módszere,
hiszen nekik semmilyen más hatósági jogkör nincs a kezükben, hogy fellépjenek csak az, hogy
rendre utasítsanak és felhívják a külföldiek figyelmét arra, ha olyan magatartást tanúsítanak, akkor
azt fejezzék be. Igazából a mi közreműködésünk annyiban áll, hogy amennyiben szükségünk van
egymás segítségére, akkor azt jelezzük egymásnak. Tehát, hogyha szükség van helyszínen
felügyelői intézkedésre, akkor hívnak minket. Nekünk esetleg szükségünk van a segítségre, mert
mondjuk egy olyan intézkedésbe bonyolódtak bele a srácok, ahol szükség lenne még emberi erőre,
akkor mi hívjuk őket. Tehát gyakorlatilag mi így tudunk velük együttműködni, sehogy másképp.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen, egyéb kérdés? Moldován Képviselő Úr?
Moldován László:
Nekem lenne még egy kérdésem, tényleg tájékozódás céljából teszem fel a kérdést. Rendszeresen
előfordul velem, hogy megyek az utcán és akkor olyan 4 közterület-felügyelő sétál valahova. Azt
kérdezem, hogy ők négyesével sétálnak, vagy éppen találkoztak, vagy, komoly a kérdés, lehet,
hogy vicces.
dr. Somogyi Csaba:
Ha 4 felügyelőt lát, akkor valószínűleg abból egy vagy kettő tanuló. Nálunk rendszeresen
gyakorlati idejüket töltik azok a felügyelők, akik majd felügyelők lesznek és iskolába járnak, és
ilyenkor nem tudunk mást csinálni, mint azokhoz… akik végzett felügyelők, és ilyenkor a
tanulókkal mennek a felügyelők és ezt látja.
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Amennyiben nincs több kérdés, lezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom, aki egyetért a
napirendi ponthoz tartozó egyetlen határozati javaslattal az kérem, kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönjük szépen.

469/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi III. negyedéves munkájáról, a
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célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi III. negyedéves üzemeltetéséről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága jelen
határozat mellékletét képező beszámolóját az Igazgatóság 2015. évi III. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 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 Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391-6/2015/VI. és KI/18391-10/2015/VI. számú kérelmeihez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. augusztus 1-től 2016. április 30-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
reklámtábla elhelyezése céljából.

2.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffé Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/24565-7/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott 419/2015.
(09.07.) sz. határozatát a közterület nagysága tekintetében akként módosítja, hogy a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. október 1-jétől
2015. december 31-ig, 5 m x 3 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

3.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pubformance Kft. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Vár u. 3.) KI/4326-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
október 1-jétől 2016. március 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett 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
szabad járdafelületet biztosítani kell.

4.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096 Budapest,
Haller u. 4.) KI/22923-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől 2016. március
31-ig, 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell.

5.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CVG Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király
u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/19226-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. „C” udvar közterület használatához, 2015. november 1-jétől
2016. február 29-ig, 4,1 m x 3,6 m, azaz 15 m2, valamint 4,5 m x 1 m, azaz 5 m2 és 1,2 m x 3,6 m,
azaz 5 m2, összesen 10 m2, mindösszesen 25 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.

6.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (székhely/lakcím: 1205 Budapest,
Albert u. 16.) KI/4328-2/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől 2015.
december 31-ig, 0,6 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.

7.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/24814-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. sz. (Madách sétány felőli oldal) előtti közterület
használatához, 2015. október 1-től 2015. október 31-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

8.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fsz. 3.) KI/24987-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig, 3,32 m x 4,7 m, összese 16 m2

nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A Városüzemeltetési Bizottság úgy
dönt továbbá, hogy a Moonrise Kft. vendéglátó terasz 2016. március 1-től 2016. április 30-ig
történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

9.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál u. 23.) KI/5926-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. október 1-jétől
2015. december 31-ig, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell.
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10.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/27933-3/2015/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. december 1-jétől 2016. január 31-ig, 3 m x 13 m, azaz 39 m2

nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

11.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066 Budapest,
Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/22397-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. november 1-től 2016. október 31-ig, 5 m x 4 m, azaz 20 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.

12.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Médiaház Budapest Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/5142-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához,
2015. november 1-jétől 2015. december 31-ig, 10 m x 18 m, azaz 180 m2 nagyságú, építési
állványzaton elhelyezett reklám felülettel ellátott védőháló elhelyezése céljából.

13.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vizes8as Pub Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Hankóczy Jenő u. 16/B. III. 1.) KI/38922/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 19. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett 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 szabad járdafelületet biztosítani kell.

14.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/5659-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2015. február 29-ig 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy a Biodepoenerg Kft. vendéglátó terasz 2016. március 1-től 2016. október 31-ig
történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.
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15.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/24361-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig, 1,5 m x 8 m, azaz 12 m2 nagyságú körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szabad járdafelületet biztosítani kell.

16.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör,
Csalogány u. 6.) KI/18405-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. október 1-jétől
2016. január 31-ig, 1,5 m x 5 m, azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából.

17.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kreml Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 65.) KI/18430-4/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. szeptember 10-től 2015.
november 30-ig, 2 db, egyenként 1 m x 1,6 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú reklámtábla
elhelyezése céljából.

18.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az EveNue Costumes Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Tátra u. 5/A.) KI/37628/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Barcsay u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a kérelmezett megállító tábla közterületen történő elhelyezését a VII. ker. Erzsébetváros
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (II.23.) sz. önkormányzat rendelet
(KVSZ) 5. § (1) bekezdés a) pontja a kerület egész területén tiltja.

19.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lakrév Kft. (székhely/lakcím: 1213 Budapest,
Kőrösi Sándor u. 9.) KI/36072-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál tér 12. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. október 9-től
2015. december 31-ig, 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet
biztosítani kell.

20.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Füzesy Tímea Judit egyéni vállalkozó
(székhely/lakcím: 1032 Budapest, Bécsi út 52. I. 19.) KI/38919/2015/VI. számú kérelmére részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2 db egyenként 1 m x 1 m, azaz
összesen 2 m2 nagyságú, árubemutató baba elhelyezése céljából.
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21.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dolce Assortimento Kft. (székhely/lakcím: 1114
Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5.) KI/33146-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Síp u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához
2015. október 1-jétől 2016. március 31-ig, 1 db 0,6 m x 0,3 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla
elhelyezése céljából.

22.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/22085-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. október 1-től 2015. december 31-ig, 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szabad járdafelületet biztosítani kell.

23.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hagyományos Ízvarázs Bt. (székhely/lakcím: 1068
Budapest, Király u. 80.) KI/35939-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2016. január 15-ig, 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú területen idényjellegű
árusítás (gesztenye és forró kompót) céljából.

24.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rossalini Fashion Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Pázsit út 2. I. 9.) KI/6170-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2016. január 31-ig, 1,34 m x 3,6 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

25.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffee Shop Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Petőfi S. u. 11. IV. 20.) KI/35918-1/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület
tulajdonában lévő közterületek használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy Kérelmező –
a vonatkozó jogszabályi előírás ellenére – a kereskedelmi hatóságnál a kereskedelmi tevékenység
folytatására vonatkozó bejelentéssel nem élt.

26.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a La Parisienne Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 5.) KI/30323-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felőli oldal) alatti épület előtti
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közterület használatához, 2015. november 1-jétől 2016. január 31-ig, 2 m x 10 m, azaz 20 m2

nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet.

27.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/4499-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. november
1-jétől 2016. február 29-ig, 1 m x 2,4 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy a Gastrofresh Kft. vendéglátó terasz 2016. március 1-től 2016. március 31-ig
történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

28.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vuk és Tás Kft. (székhely/lakcím: 2120 Dunakeszi,
Kölcsey u. 10.) által 2012. október 10. napján benyújtott közterület-használati kérelem alapján
indult eljárás felfüggesztéséről szóló 485/2012. (12.10.) sz. bizottsági döntését visszavonja,
továbbá a közterület-használat tárgyában meghozott 16/2013. (01.22.) sz. bizottsági határozatát a
kérelem benyújtásakor hatályban lévő 28/2012. (VI.13.) önk. rendelet szerint megállapított 3.500
Ft/m2/hónap+ÁFA közterület-használat díj összegével kiegészíti. A Városüzemeltetési Bizottság
megállapítja továbbá, hogy a Vuk és Tás Kft. a részére fentiek szerint meghatározott közterület-
használati díjat már korábban megfizette, ezért a jelen döntésével az eljárását lezárja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Kérdezem az Irodavezető Asszony helyettesét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni.
dr. Fey Dorottya:
Nem kívánunk, köszönjük.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Kérdés, hozzászólás van-e? Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem az lenne a kérdésem, hogy többször volt szó róla, hogy azokkal a kérelmezőkkel szemben,
akik renitensek visszamenőlegesen többször is, azokkal nem biztos, hogy meg fogjuk szavazni az
ő kérelmüket és, hogy itt úgy látom, hogy itt van néhány ilyen. Viszont az Iroda úgy tette fel a
kérdést, hogy hozzájárulást javasol, végül is. Hogy akkor ez azt jelenti, hogy most mi akkor
beszéljük meg, hogy javasoljuk-e az Iroda részéről tulajdonképpen?
dr. Fey Dorottya:
Igen, ez azt jelenti, nyilván a Bizottság dönt minden esetben, hogy támogatja-e, vagy nem…
Moldován László:
Így van, így van.
dr. Fey Dorottya:
Mi az előzményeket tárjuk a Bizottság elé, és ennek fényében a Bizottságnak kell dönteni. Ha
jogszabály valami miatt nem engedi, mondjuk a terasz létesítését, nyilván akkor szoktuk mi is a
nem támogatást javasolni, de a Bizottság dönthet, hogy nem fogadja el…
Moldován László:
Jó, értem tulajdonképpen akkor nem is erről szólt a kérdésem, hanem akkor felhívnám a Bizottság



13 / 37

tagjainak a figyelmét, hogy én javasolnám, hogy most éljünk evvel, hogy azokat, szerintem három
vagy négynél van, hogy azokat beszéljük meg, hogy mi legyen velük, tehát hogy ne az legyen,
hogy azokat automatikusan elfogadjuk, több nem szavazva az Iroda javaslatát, hanem azt hiszem,
hogy 3 vagy 4 ilyen idézőjelben renitens kérelmező van, azokról beszéljünk külön és szavazzunk
külön.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó majd a végén javaslatot fogok tenni a szavazásra. Én személy szerint 2 előterjesztés van, nem 3
vagy 4, ahogy végig olvastam 2 volt az, amit nevezzünk renitenseknek, és pont ezért szeretném
kérni, hogy ebből a 2 elterjesztésből egy kicsit értelmezzük, hogy mi történt, mert már előfordult
olyan, hogy kevesebb információ birtokában utólag kellett korábbi döntésünket visszavonni. Az
egyik a 15. számú előterjesztés, amikor, ha jól értem annyi történt, hogy sikerült gyakorlatilag
háromszor akkora teraszt építenie a tulajdonosnak, vagy bérlőnek, mindegy, aki a teraszt
létrehozta. 12 nm helyett 35, ezt így jegyzeteltem, de mindjárt pontosan kikeresem, és ezen
túlmenően csak ebben az évben, ha minden igaz jól emlékszem háromszor is közigazgatási bírság
került kiszabásra, mert 10 óra után nyitva tart, és ennek ellenére akkor ő továbbra is, elnézést 25
nm tekintetében, tehát pontosítok, mindegy szóval csak azt szeretném megtudni, hogy akkor, ha
jól látom 12 nm, tehát ehhez képest mennyi volt, igaz- e ami itt leírásra kerül, mert hogy
gondolom igaz, hogy a 10 óra utáni nyitva tartás miatt folyamatosan közigazgatási bírság került
kiszabásra, és akkor még egy dolog, nem értem, ha már korábban is nagyobbat épített, és ugyanez
a 22. számú előterjesztésnél, ennek ellenére a mostani kérelemben is egy 12 nm szerepel, tehát ő
következetesen tartja magát, hogy 12 nm-t szeretne, vagy egyáltalán mi történik ezzel a terasszal.
Így akkor ezt a 15. és 22. előterjesztést ezt pontosítsuk már.
dr. Fey Dorottya:
A tizenötös előterjesztésnél 25 nm-ről döntött a Bizottság még áprilisban, az szeptember 30-áig
szólt. Most kért kisebb teraszt 12 nm-t…
Moldován László:
Rossz az idő
dr. Fey Dorottya:
Tessék? Az elmúlt időszakban voltak ezek a jogsértések. Tehát ő megkapta szeptember 30-áig a
hozzájárulást, a Bizottság most dönt az ügyében. 25 volt neki, és ahhoz képest használt 35-öt, és
most már csak 12-t használna.
Ujvári-Kövér Mónika:
És a korábbi túl használatra akkor bírság került kiszabásra, de most ennek ellenére, hogy a 12
helyett 35-öt használt, ennek ellenére, 25 helyett 35-öt, ennek ellenére most a harmadát szeretné
majd csak a télre, vagy bármire való tekintettel valószínű. De ez a 22 óra után nyitva tartás ez egy
élő dolog, tehát hogy folyamatosan ezzel probléma volt.
dr. Fey Dorottya:
Az egyik bírság az arról szólt. Meg a terasz mérete miatt volt még neki.
Ujvári-Kövér Mónika:
És a 22-es számú előterjesztésnél?
dr. Fey Dorottya:
Hát az ugyanaz, csak annyi volt, hogy 23 nm volt az eredeti terasz, amiről a Bizottság döntött,
ahhoz képest használt ugye többet, és ezek egymás melletti, ugyanúgy kinéző teraszok amúgy és
most ugyanúgy 12 nm-t szeretnének ők is a téli időszakban.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Én egyébként ezt a két előterjesztést láttam, és a javaslatom az is lesz, de majd nyilván először
kérdezem, hogy van-e még kérdés, hozzászólás, de előzetesen azért elmondanám, hogy az én
javaslatom az, hogy az összesen ugye 28 határozati javaslatról beszélünk, hogy 1-14-ről
szavazzunk egyben, 15-ről külön, 16-21-ról szintén szavazhatunk egyet, 22 külön és akkor 23-28.
Ne legyen sok… Moldován Képviselő Úr.
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Moldován László:
4-sel volt nem problémám, csak ott van még egy ilyen, hogy (érthetetlen szövegrész) köteleztük a
kérelmezőt, 3 nm helyett 50 nm-t. Igazán az a kérdésem, hogy ez egy alkalommal volt, mert akkor
azt mondom, hogy akkor ez még belefér. De igen a 14-es és a 22-es az nálam sem.
Ujvári-Kövér Mónika:
4-es.
dr. Fey Dorottya:
(érthetetlen szövegrész) 4 nm helyett használ 5-öt.
Moldován László:
És most csak 3-at kér.
dr. Fey Dorottya:
Igen, igen, tehát ott végül is az az 1 nm volt.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Kérdés, hozzászólás van? 4-es.
Moldován László:
Nem én a 3-ra emlékeztem
Ujvári-Kövér Mónika:
4, 15, 22. mondtam én, de
Moldován László:
Azt hiszem nekem is a 22 meg a 15 benne volt, és akkor a 4 volt még.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 4-esről is szavazhatunk külön, tehát…Kérdés, hozzászólás van-e a továbbiakban, mert akkor
lezárom a napirend vitáját és csak azért, hogy mindegyikről kvázi, amit úgy problémásnak látunk,
arról külön szavazzunk. Akkor az én javaslatom az lesz, hogy 1-3-ról szavazunk egybe, aztán 4-
ről, aztán 5-14-ről, aztán külön 15-ről, aztán 16-21-ről és a végén 22, 28. Elfogadható ez mindenki
számára, vagy egyéb javaslat van?
Benedek Zsolt:
Össze lehet vonni szerintem a 4,15, 22-őt és akkor nem kell 8-at szavaznunk, hanem kettőt.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, én személy szerint zárójelben jegyzem meg, hogy én a 15-öt és a 22-őt nem ugyanolyan
horderejűnek érzem, tehát én nem ugyanúgy fogok erről szavazni, de szavazhatunk egybe is.
Benedek Zsolt:
Ja jó, oké.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ez elfogadható mindenki számára? Akkor javaslom, hogy kezdjünk el szavazni. Akkor először,
aki egyetért az 1-3 előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal, kérem kézfelemeléssel jelezze
azt. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

470/2015.(10.19.) 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. és KI/18391-10/2015/VI. számú kérelmeihez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület
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használatához 2015. augusztus 1-től 2016. április 30-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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

471/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Caffé Kador Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffé Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/24565-7/2015/VI. számú kérelmére a korábban megadott 419/2015.
(09.07.) sz. határozatát a közterület nagysága tekintetében akként módosítja, hogy a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. október 1-jétől
2015. december 31-ig, 5 m x 3 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

472/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pubformance Kft. VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pubformance Kft. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Vár u. 3.) KI/4326-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 26. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
október 1-jétől 2016. március 31-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett 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 szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 4-es számú előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került, köszönöm.
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473/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tucskateam Kft. VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096
Budapest, Haller u. 4.) KI/22923-3/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől 2016.
március 31-ig, 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aztán az 5-14-ről szavazunk. Aki az 5-14-es számú előterjesztéshez tartozó határozati javaslattal
egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen.

474/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CVG Kft. VII. kerület, Király u. 13. „C” udvar közterület használatára vonatkozó
kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CVG Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/19226-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. „C” udvar közterület használatához, 2015. november 1-jétől
2016. február 29-ig, 4,1 m x 3,6 m, azaz 15 m2, valamint 4,5 m x 1 m, azaz 5 m2 és 1,2 m x 3,6 m,
azaz 5 m2, összesen 10 m2, mindösszesen 25 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

475/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ideál Gift Kft. VII. kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (székhely/lakcím: 1205
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Budapest, Albert u. 16.) KI/4328-2/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. október 1-jétől 2015.
december 31-ig, 0,6 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

476/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Serléhűtő 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 Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/24814-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. sz. (Madách sétány felőli oldal) előtti közterület
használatához, 2015. október 1-től 2015. október 31-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

477/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Moonrise Kft. VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fsz. 3.) KI/24987-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig, 3,32 m x 4,7 m, összese 16 m2

nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A Városüzemeltetési Bizottság úgy
dönt továbbá, hogy a Moonrise Kft. vendéglátó terasz 2016. március 1-től 2016. április 30-ig
történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

478/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Horváth Tibor egyéni vállalkozó VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 23.) KI/5926-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
október 1-jétől 2015. december 31-ig, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

479/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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/27933-3/2015/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. december 1-jétől 2016. január 31-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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

480/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A K és P 1998 Bt. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/22397-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. november 1-től 2016. október 31-ig, 5 m x 4 m, azaz 20 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

481/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Médiaház Budapest Kft. VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Médiaház Budapest Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/5142-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához,
2015. november 1-jétől 2015. december 31-ig, 10 m x 18 m, azaz 180 m2 nagyságú, építési
állványzaton elhelyezett reklám felülettel ellátott védőháló elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

482/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Vizes8as Pub Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 19. sz. alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vizes8as Pub Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Hankóczy Jenő u. 16/B. III. 1.) KI/38922/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 19. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett 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 szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

483/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Biodepoenerg Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/5659-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2015. február 29-ig 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt
továbbá, hogy a Biodepoenerg 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 (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
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Aki a 15-ös számú előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egy, aki tartózkodik,
3, és aki nem, kettő nem mellett akkor ez nem került elfogadásra.
Benedek Zsolt:
Ki szavazott?

484/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Telep-Art Galéria Kft. VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/24361-4/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2015. december 31-ig, 1,5 m x 8 m, azaz 12 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (1 igen, 2 nem szavazattal, 3 tartózkodással) nem
fogadta el.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aztán a következő a 16-21. Aki egyetért a 16-21-es határozati javaslatokkal, kérem,
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm.

485/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mihber 2014 Kft. VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mihber 2014 Kft. (székhely/lakcím: 2141
Csömör, Csalogány u. 6.) KI/18405-5/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
október 1-jétől 2016. január 31-ig, 1,5 m x 5 m, azaz 8 m2 nagyságú, reklámfelirattal ellátott
napernyő elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

486/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kreml Kft. VII. kerület, Király u. 65. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kreml Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 65.) KI/18430-4/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. szeptember 10-től 2015.
november 30-ig, 2 db, egyenként 1 m x 1,6 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú reklámtábla
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

487/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az EveNue Costumes Kft. VII. kerület, Barcsay u. 6. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az EveNue Costumes Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Tátra u. 5/A.) KI/37628/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Barcsay u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a kérelmezett megállító tábla közterületen történő elhelyezését a VII. ker. Erzsébetváros
Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 4/2004. (II.23.) sz. önkormányzat rendelet
(KVSZ) 5. § (1) bekezdés a) pontja a kerület egész területén tiltja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

488/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lakrév Kft. VII. kerület, Klauzál tér 12. szám előtti közterület használatára vonatkozó
kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lakrév Kft. (székhely/lakcím: 1213 Budapest,
Kőrösi Sándor u. 9.) KI/36072-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál tér 12. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. október 9-től
2015. december 31-ig, 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú, zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet
biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

489/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Füzesy Tímea Judit egyéni vállalkozó VII. kerület, Dohány u. 20. szám előtti közterület
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használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Füzesy Tímea Judit egyéni vállalkozó
(székhely/lakcím: 1032 Budapest, Bécsi út 52. I. 19.) KI/38919/2015/VI. számú kérelmére részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-jétől 2016. szeptember 30-ig, 2 db egyenként 1 m x 1 m, azaz
összesen 2 m2 nagyságú, árubemutató baba elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

490/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Dolce Assortimento Kft. VII. kerület, Síp u. 2. szám előtti közterület használatára

vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dolce Assortimento Kft. (székhely/lakcím: 1114
Budapest, Kosztolányi Dezső tér 5.) KI/33146-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Síp u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához
2015. október 1-jétől 2016. március 31-ig, 1 db 0,6 m x 0,3 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 22-es számú előterjesztéssel egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egy, aki nem, aki
tartózkodik, akkor 5 tartózkodás mellett nem járultunk hozzá.

491/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kultúr Lokál Kft. VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/22085-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. október 1-től 2015. december 31-ig, 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (1 igen, 0 nem szavazattal, 5 tartózkodással) nem
fogadta el.
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Ujvári-Kövér Mónika:
És a végén pedig a 23 és jól emlékeztem a 28-as számú előterjesztésekről egyben szavazunk, aki
egyetért ezzel, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

492/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hagyományos Ízvarázs Bt. VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hagyományos Ízvarázs Bt. (székhely/lakcím:
1068 Budapest, Király u. 80.) KI/35939-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2016. január 15-ig, 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú területen idényjellegű
árusítás (gesztenye és forró kompót) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

493/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rossalini Fashion Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület

használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rossalini Fashion Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Pázsit út 2. I. 9.) KI/6170-7/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
november 1-jétől 2016. január 31-ig, 1,34 m x 3,6 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

494/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Coffee Shop Kft. VII. kerület közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffee Shop Kft. (székhely/lakcím: 1052
Budapest, Petőfi S. u. 11. IV. 20.) KI/35918-1/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület tulajdonában lévő közterületek használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
Kérelmező – a vonatkozó jogszabályi előírás ellenére – a kereskedelmi hatóságnál a kereskedelmi
tevékenység folytatására vonatkozó bejelentéssel nem élt.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

495/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A La Parisienne Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felőli oldal) alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a La Parisienne Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 5.) KI/30323-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felőli oldal) alatti épület
előtti közterület használatához, 2015. november 1-jétől 2016. január 31-ig, 2 m x 10 m, azaz 20
m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

496/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gastrofresh Kft. VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület

használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/4499-6/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. november 1-jétől 2016. február 29-ig, 1 m x 2,4 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Gastrofresh Kft. vendéglátó terasz 2016.
március 1-től 2016. március 31-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

497/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Vuk és Tás Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vuk és Tás Kft. (székhely/lakcím: 2120
Dunakeszi, Kölcsey u. 10.) 2012. október 10. napján benyújtott közterület-használati kérelme
alapján indult eljárásban meghozott 485/2012. (12.10.) sz. eljárás felfüggesztéséről szóló döntését
visszavonja, továbbá a közterület-használat tárgyában meghozott 16/2013. (01.22.) sz. határozatát
kiegészíti azzal, hogy a közterület-használat díját 3.500 Ft/m2/hónap összegben állapítja meg.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros

Önkormányzata a 2015. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton nyertes

pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.

ssz.
Pályázó Bekerülés költsége

Támogatás összege

(legfeljebb)

1. Kazinczy u.8. sz Társasház 320 177 Ft 160 088 Ft

összesen: 320 177 Ft 160 088 Ft

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a 2015. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat
eredményének megállapítása. Előterjesztőként én szerepelek, szóbeli kiegészítést nem kívánok
tenni, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, bezárom a napirend vitáját
és szavazásra bocsátom, aki egyetért a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslattal, kérem,
kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

498/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2015. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton nyertes
pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó Bekerülés költsége
Támogatás összege

(legfeljebb)

1.
Kazinczy u.8. sz
Társasház

320 177 Ft 160 088 Ft

összesen: 320 177 Ft 160 088 Ft

A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat átcsoportosítására.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

5.sz. NAPIRENDI PONT
2015. évi II. növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a Dohány
utca 84. sz. Társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja a szükséges látványterv vagy kertterv
hiánya miatt.

2.A.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2015. évi II. növényesítési pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:
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Jk.
ssz.

Pályázó Társasház
Támogatás
összege

(legfeljebb)

2 Jósika utca 22. 75 000 Ft

3 Dembinszky utca 33. 225 000 Ft

4 Rottenbiller utca 35. 75 000 Ft

5 Akácfa utca 43. 175 000 Ft

  összesen: 550 000 Ft

2.B.

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

Jk.
ssz.

Pályázó Társasház
Támogatás
összege

(legfeljebb)

2 Jósika utca 22. 100 000 Ft

3 Dembinszky utca 33. 250 000 Ft

5 Akácfa utca 43. 200 000 Ft

  összesen: 550 000 Ft

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a
Rottenbiller utca 35. sz. Társasház részére nem nyújt támogatást mivel a támogatás
kifizetésére nem áll rendelkezésre fedezet.

1.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a Dohány
utca 84. sz. Társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja a szükséges látványterv vagy kertterv
hiánya miatt.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

2.A.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2015. évi II. növényesítési pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:
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Jk.
ssz.

Pályázó Társasház
Támogatás
összege

(legfeljebb)

2 Jósika utca 22. 75 000 Ft

3 Dembinszky utca 33. 225 000 Ft

4 Rottenbiller utca 35. 75 000 Ft

5 Akácfa utca 43. 175 000 Ft

  összesen: 550 000 Ft
A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat átcsoportosítására.

2.B.

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

Jk.
ssz.

Pályázó Társasház
Támogatás
összege

(legfeljebb)

2 Jósika utca 22. 100 000 Ft

3 Dembinszky utca 33. 250 000 Ft

5 Akácfa utca 43. 200 000 Ft

  összesen: 551 000 Ft

A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat átcsoportosítására.

2. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a
Rottenbiller utca 35. sz. Társasház részére nem nyújt támogatást mivel a támogatás
kifizetésére nem áll rendelkezésre fedezet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

3.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a Dob utca
20. sz. Társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mert nem felel meg a pályázati felhívás 1.
sz. melléklet 1.2. pontjában leírtaknak – mely szerint a pályázók évente nyújthatnak be új
pályázatot.

Ujvári-Kövér Mónika:
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Következő napirendi pont a 2015. évi II. növényesítési pályázat eredményének megállapítása.
Előterjesztőként én szerepelek, itt annyit szeretnék megjegyezni, hogy egy módosító indítvány
érkezett a napirendi ponthoz, mégpedig ez gyakorlatilag mindenki megkapta ezt a módosító
indítványt, de szóban el szeretném mondani, hogy arról szó, hogy plusz egy társasházi pályázat
érkezett be, ami kvázi érvénytelen annak eredményeként, hogy már az első féléves pályázaton is
részt vett, illetve a 2/A 2/B határozati javaslat egy mondattal került kiegészítésre. Megnyitom a
napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem ezzel az egy mondattal van bajom mert, ha jól látom, akkor a 2/A és a 2/B is pont azt
célozza, hogy beleférjünk az előirányzatba. Akkor miért kell átcsoportosítani a Polgármesternek?
Wendl Viktória:
Ezt, ha jól tudom azért kell, mert tartalék előirányzaton van ilyenkor ez a pénz, amiről a Bizottság
dönt és innen kerül át egy másik táblába, nem tudom pontosan megmondani. Tehát ez arra
vonatkozik, ez nem arra vonatkozik, hogy…ez az összeg…
Moldován László:
Az első ütemben nem használták el az egész keretet…
Wendl Viktória:
Ez mindig ezek a pályázati pénzek egy úgynevezett tartalék előirányzaton vannak és onnan,
amikor dönt a Bizottság, akkor átkerül máshova, nem tudom pontosan megmondani. Tehát ez erre
vonatkozik.
Moldován László:
Akkor a kéményseprő pályázatnál miért nem kellett ilyen?
Wendl Viktória:
Melyiknél?
Moldován László:
A kéményseprőnél.
Wendl Viktória:
Nem tudom. Azt nem tudom, hogy hogy van, mert az másik Iroda, tehát arról végképp nincs
információm.
Moldován László:
Értem. Csak jó lenne tudni, hogy…
Wendl Viktória:
Ha lenne itt a Pénzügyi Irodáról valaki, vagy a Csaba lehet, hogy tudja egyébként. Csaba, te nem
tudod, hogy pontosan miért kellett ezt a…
Moldován László:
Miért kell átcsoportosítani, mikor épp (érthetetlen szövegrész)
Szerencse Csaba:
Ez egy pénzügy technikai megoldás, az Irodavezető Asszony, Fitosné Zemanovics Zsuzsanna
arról tájékoztatott engem, hogy ezt minden esetben így kell eljárni, hogyha a tartalékkeretből
hívunk le összeget. Ennek konkrétan nincsen semmilyen gyakorlati következménye, vagy bármi,
ezt így kell csinálni.
Moldován László:
Értem. A kéményseprő pályázatnál nem a tartalékkeretből hívtuk le?
Szerencse Csaba:
Én nem tudom, mert az a PKB-hoz tartozik.
Benedek Zsolt:
Nem. Azt szerintem (érthetetlen szövegrész).
Moldován László:
Jó. Nincs nagyon jelentősége, csak…
Ujvári-Kövér Mónika:
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Jó. Ezt sikerült tisztázni, kérdezem akkor Képviselő Urat. Nem biztos, hogy Képviselő Úr
számára megnyugtató módon, de szavazásnál még kifejtheti még ezzel kapcsolatban hosszan a
véleményét.
Moldován László:
Nem olyan nagy probléma.
Ujvári-Kövér Mónika:
Egyéb kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és…
Moldován László:
De csak módosító volt, bocsánat. Még a vita.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen akkor a módosító… de egy dolgot még meg szeretnék jegyezni, mert formailag most a
módosító indítvány kvázi úgy érkezett be, hogy ugye az 1-es, amiben ilyen szempontból nincs
változás, a 2 a 2/B és a 3-as is a módosító indítványban szerepel, tehát én egy olyan javaslattal
fogok élni, hogy szavazzunk a módosító indítvány határozati javaslatairól külön, utána meg
szavazzunk egyben és akkor gyakorlatilag mindenről szavaztunk. Ha ez mindenki számára
elfogadható, de lehet, hogy nem lesz ez így jó. Parancsoljon.
dr. Gróza Zsolt:
Csak kiegészítésként a Képviselő Úr kérdésére, most én meglepődtem, mert azt mondja a Kollega
Nő, hogy ez a mondat nem azért került bele, mert most ide be kellett kerüljön, hanem ennek
mindig itt kellett volna lennie minden egyes határozatnál, de ezek szerint a Pénzügyi Iroda szerint
ez a megfelelő eljárás.
Moldován László:
Akkor a jövőben mindig itt bent lesz ez jó.
Ujvári-Kövér Mónika:
Parancsoljon Képviselő Úr.
Moldován László:
Egy kérdésem lenne, hogy két alternatíva van előttünk, hogy mind a 4 pályázat esetében 25.000
Ft-tal csökken, vagy pedig az utolsó beérkezett az ne kapjon támogatást, viszont én azt látom,
hogy itt a pályázati felhívásban egyértelműen azt írja, hogy ha meghaladja a támogatási igényt,
abban az esetben a pályázatok benyújtási idejének sorrendjében kerül megítélésre a támogatás a
pályázóknak. Tehát én már azt támogatnám, az egyest, tehát mindegyiket csökkentsük 25.000 Ft-
tal, én azt látom a pályázati felhívás alapján, hogy erre nincs lehetőségünk, hanem az utolsó
beérkezettet el kell felejteni sajnos.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor az illetékes Irodát megkérdezzük, hogy mi az álláspontja ebben a kérdésben.
Wendl Viktória:
A Jegyzői Irodával egyeztettem erre vonatkozóan, és Ők úgy értelmezték ezt a 8.1-et, amit én ide
be is idéztem szerintem…
Moldován László:
Itt van igen.
Wendl Viktória:
Csak előttem nincs. Az is benne van, hogy az egyes pályázók az igényelt összegeknél kevesebbet
is kaphatnak a Városüzemeltetési Bizottság döntése alapján. Az már nincs benne, akkor ezt
viszont. Ez a pályázati felhívásban benne van ez is, meg ennek a folytatása, a másik lehetőség,
hogy a pályázati beérkezés sorrendjébe.
Moldován László:
Tehát ott is ez a két lehetőség van.
Wendl Viktória:
Igen, és akkor a Jegyzői Iroda álláspontja az volt, hogy ez a két variáció ez megfelelne a pályázati
felhívásban leírtaknak.
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Moldován László:
Jó, köszönöm.

Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Egyéb kérdés? Nincs, akkor lezárom a napirend vitáját és először a módosító indítványról
fogunk szavazni, mégpedig annak 3 részéről. Aki a módosító indítvány 1-es határozati
javaslatával egyetért, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került,
köszönöm.

499/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat

Módosító indítvány- A Városüzemeltetési Bizottság 2015. október 19-ei rendkívüli ülésének
6. napirendi pontjához

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a Dohány
utca 84. sz. Társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja a szükséges látványterv vagy kertterv
hiánya miatt.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aztán itt következik ugye a 2/A és a 2/B határozati javaslat. A 2/A, amikor csökkentésre kerül az
összeg. Aki a módosító indítvány 2/A határozati javaslatával ért egyet, kérem, kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, kvázi a 2/B az okafogyottá vált.

500/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Módosító indítvány- A Városüzemeltetési Bizottság 2015. október 19-ei rendkívüli ülésének
6. napirendi pontjához

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

Jk.
ssz.

Pályázó Társasház
Támogatás
összege

(legfeljebb)

2 Jósika utca 22. 75 000 Ft

3 Dembinszky utca 33. 225 000 Ft

4 Rottenbiller utca 35. 75 000 Ft
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5 Akácfa utca 43. 175 000 Ft

  összesen: 550 000 Ft

A Városüzemeltetési Bizottság felkéri a Polgármestert az előirányzat átcsoportosítására.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A módosító indítvány 3-as határozati javaslatáról szavazunk, aki egyetért azzal, ami itt leírásra
került, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen.

501/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Módosító indítvány- A Városüzemeltetési Bizottság 2015. október 19-ei rendkívüli ülésének
6. napirendi pontjához

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a Dob utca
20. sz. Társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mert nem felel meg a pályázati felhívás 1.
sz. melléklet 1.2. pontjában leírtaknak – mely szerint a pályázók évente nyújthatnak be új
pályázatot.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Most pedig a módosító indítvánnyal kiegészítve egyben szavazunk a napirendi pontról. Aki
egyetért ezzel, az kérem, kézfelemeléssel jelezze ezt. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadásra
került.

502/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi II. növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a Dohány
utca 84. sz. Társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja a szükséges látványterv vagy kertterv
hiánya miatt.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal

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

503/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi II. növényesítési 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 II. növényesítési pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó Társasház
Támogatás
összege

(legfeljebb)

2 Jósika utca 22. 75 000 Ft

3 Dembinszky utca 33. 225 000 Ft

4 Rottenbiller utca 35. 75 000 Ft

5 Akácfa utca 43. 175 000 Ft

  összesen: 550 000 Ft

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

504/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi II. növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2015. évi II. növényesítési pályázaton a Dob utca
20. sz. Társasház pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, mert nem felel meg a pályázati felhívás 1.
sz. melléklet 1.2. pontjában leírtaknak – mely szerint a pályázók évente nyújthatnak be új
pályázatot.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Mielőtt tovább lépnénk, egy dolgot szeretnék megerősíteni, mert itt a munkatársak jelezték, hogy
amikor a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda napirendi pontjánál szavaztunk a különböző
előterjesztésekről, milyen sorrendben és milyen csoportokban, azt nem feltétlenül ügyrendiként
értették. Én úgy láttam, hogy valaki még a kezét is emelte, tehát az elfogadás kvázi, hogy ezt
elfogadjuk az, mint máskor is erről kvázi külön szoktunk szavazni ez mindenki számára
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elfogadható, senkinek nem lesz ezzel fenntartása, és akkor ügyrendiként értelmezzük ezt, jó?
Köszönöm szépen.

6.sz. NAPIRENDI PONT
A testületi anyagok megtárgyalása

1.

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes
rendeleteinek módosításáról

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a testületi anyagok megtárgyalása. Először a testületi ülés 1-es számú
napirendi pontjával kezdjük, mégpedig Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének egyes rendeleteinek módosításáról. Kérdezem, hogy van-e
kérdés, hozzászólás ehhez a napirendi ponthoz? Speciel nekem lenne kettő, de azt hiszem, hogy
megint oda lyukadtunk, ahova szoktunk, hogy a testületi üléshez tartozó napirendi pontok
esetében nem tudom, hogy van-e valaki, aki ezekre a kérdésekre tud válaszolni.
dr. Gróza Zsolt:
Ez a költségvetés, tehát a Pénzügyi Iroda részéről?
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen. Mégpedig pontosan az építmény adóval kapcsolatban lett volna egy kérdésem, meg a
Wesselényi utca 17. szám alatti televízió műszaki berendezésének beszerzése kapcsán. Valaki tud
ezekre a kérdéseinkre válaszolni?
Benedek Zsolt:
Mondja el Elnök Asszony, aztán megpróbálunk rá válaszolni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Az én egyik kérdésem az lenne, hogy a Wesselényi utca 17. szám alatti televízió műszaki
berendezésének beszerzésének ugye itt majdnem egy plusz 20 millióról van szó, konkrétan ez mi
célt szolgál, miután jelen pillanatban televízió, mint olyan nincs az én értelmezésemben. A másik
pedig az építmény adóval kapcsolatos módosítást, azt abszolút el tudom fogadni, össz-vissz csak
az lenne a kérdés, hogy nem életvitelszerűen használják lakás céljára ennek az ellenőrzését, hogy
kívánja eszközölni az illetékes iroda? Tehát ez a két kérdésem vetődött volna fel, hogy a
gyakorlatban ez hogy működik.
Benedek Zsolt:
A nem életvitel céljára szolgáló szerintem az maximum olyan lehet, vagy azt tudom elképzelni
róla, hogy esetleg valamilyen idegenforgalmi tevékenység zajlik, tehát ki van adva valamire. Azt
viszont az Önkormányzatnak az adócsoportja ellenőrzi, ha jól tudom. Tehát ennek megvan a…
dr. Gróza Zsolt:
A Hatósági Irodával együtt.
Benedek Zsolt:
Igen, igen.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Az esetben is, most ez kicsit párbeszéddé alakul, mikor, mert az, hogy valaki egy hostelt, bármit
alakít ki, annak valóban megvan, tehát a Hatósági Irodával is normális a kapcsolat. Tehát nyilván
folyamatosan ez ellenőrzésre kerül, de adott esetben, hogyha valaki bérbe kiadja, jó esetben
bejelentette és fizet utána adót, de az nem nálunk jelenik meg, tehát azt honnan fogjuk ilyen
esetekben tudni. Merthogy szerintem ez az építmény adó módosítás ez pont azt célozza, mert
egyéb esetben ugye az idegenforgalmi adó megfizetésre került, tehát ez egy ellenőrizhető dolog,
de amikor bérbe valaki kiadja, és pont erre szolgál ez a dolog amennyire én olvastam, merthogy
fel volt ott sorolva, hogy milyen tevékenységeket ott végez, vagy nem ott végez. Ezt hogy lehet
ellenőrizni?
dr. Gróza Zsolt:
Egyféleképpen biztos, hogy bejelentés alapján kimennek és megnézik, ami egy ad hoc jellegű. Az,
hogy ez rendszeresen, intézményesen hogy fog menni, az nyilván a Hatósági Iroda és az Adó
tudná megmondani.
Ujvári-Kövér Mónika:
És ez a Wesselényi utca 17. szám alatti?
Moldován László:
(érthetetlen szövegrész)
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem tudjuk, jó.
Benedek Zsolt:
Nem tudjuk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor…
Moldován László:
Testületi ülésen meg kell kérdezni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Testületi ülésen, igen. Csak ugye, ha bizottsági ülésen is felvetődik, hogy támogatjuk, nem
támogatjuk, akkor gondolom, azért vetődik fel, hogy kérdésekre tudjunk válaszolni. Most nem
mondom azt, hogy utoljára, mert már sokszor kértem, én most is szeretném kérni, ha tárgyalunk a
testületi ülésekről, legalább egy ember jöjjön már le, még akkor is, ha Frakcióvezető Úr
megpróbált itt ebben a dologban segíteni, mégis azt gondolom, hogy a Hivatal részéről ez egy
elvárható dolog lenne, hogy valaki tudjon a kérdéseinkre válaszolni, de ezt a kérdést már többször
megfutottuk és nem sikerült ezt teljesíteni. Akkor csak szavazásra bocsátom, aki tárgyalásra és
elfogadásra javasolja az 1-es számú napirendi pontot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze azt 4, aki
tartózkodik, 2 tartózkodás mellett került elfogadásra.

505/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének egyes
rendeleteinek módosításáról

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.
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2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 2-es számú napirendi pont. Kérdés, hozzászólás? Nincs, köszönöm szépen. Akkor
szavazásra bocsátom, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 2-es számú napirendi pontot, a
testületi ülés 2-es számú napirendi pontját, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

506/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
önkormányzati rendelete a fás szárú növények védelméről

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 6-os számú napirendi pont. Kérdés, hozzászólás netán tán? Nincs, mert itt
sincsenek az előterjesztők, és akkor szavazásra bocsátom, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja
a 6-os számú napirendi pontot, az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három, három. 6-os,
a Kispál Tibor és Devosa Gábor. 4? Nem, mégsem. Akkor én támogatom, most már a Kismarty
Anna Képviselő Asszony sem támogatja, akkor 3 igen, tartózkodás, vagy nem az álláspont?
Benedek Zsolt:
Tartózkodás.
Ujvári-Kövér Mónika:
4 tartózkodás mellett nem támogatjuk tárgyalásra és elfogadásra a 6-os számú napirendi pontot.

507/2015.(10.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …./2015.
(……) önkormányzati rendelete a rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság (2 igen, 0 nem szavazattal, 4 tartózkodással) nem fogadta el.
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7.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Így gyakorlatilag a testületi ülésen, a testületi ülés napirendi pontjain végig mentünk ezen és a
következő az utolsó a 8-as, az Egyebek napirendi pont. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, akkor
köszönöm szépen bezárom az ülést és akkor a szerdai napon találkozunk.

Budapest, 2015. október 19.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. október 27.


