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Ikt.sz.: KI/39973/2016/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest, VII. kerület Erzsébetvárosi Polgármesteri Hivatal Ülésterem
Budapest, VII. kerület Erzsébet körút 6. I. emelet Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága 2016. október 17. napján 15.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Nagy Andrea bizottsági tag
Benedek Zsolt bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Kismarty Anna bizottsági tag

Állandó meghívottak: dr. Kiss Szabolcs r.alezredes
dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Csüllög Szilvia irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Kovács István szakértő
Tóth Csaba szakértő
Devosa Gábor képviselő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Köszöntök mindenkit, a Hatósági Iroda munkatársait, a Jegyzői Iroda munkatársait, Kapitány
Urat, Devosa Képviselő Urat. Megállapítom, hogy határozatképes az ülésünk. Ujvári-Kövér
Mónika Elnök Asszony igazoltan van távol, mindenki tudja, hogy kisbabáját a világra hozta,
kislánya lett, aki nem tudná. Jó, első dolgunk a napirendi pontok. Első a szeptember havi
bizottsági szakértői beszámolók, második a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-
használattal kapcsolatos előterjesztései, hármas a testületi előterjesztések megtárgyalása kettes
napirendi pontja, illetve az Egyebek. Elfogadják-e a napirendi pontokat, aki igen az kérem, emelje
fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

382/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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2.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

4.) Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 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 2016.
szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti 2016.
szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2016.
szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016.
szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.

Nagy Andrea:
Az első a szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók, Ujvári-Kövér Mónika az előterjesztő,
kiegészíteni valója nincs. A napirendi pontot megnyitom, aki hozzá kíván szólni, azt átadom a
szót. Nem, akkor a napirendi pont vitáját lezárom. Felteszem szavazásra a kérdést, négy határozati
javaslat van, aki az egyes határozati javaslatot elfogadja, emelje fel a kezét.

383/2016. (10.17.) 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 2016.
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szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a kettes határozatot elfogadja, emelje fel a kezét.

384/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Farkas Eszter szakértő melléklet szerinti 2016.
szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a hármas határozati javaslatot elfogadja, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen.

385/2016. (10.17.) 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 2016.
szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a négyest elfogadja, egyhangú köszönöm szépen.

386/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Szeptember havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016.
szeptemberi havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök



4 / 10

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József ev. (adószám: 66514332-1-42)
KI/37652/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 65.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. december 3-tól 2016. december 7-ig,
2016. december 16-tól 2016. december 24-ig, 2016. december 27-től 2016. december 31-ig 1,5 m
x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú, asztalról történő ünnep előtti alkalmi árusításhoz (ajándéktárgy,
papíráru, játékáru), azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Henellas Kft. (székhely/lakcím: 1181 Budapest,
Üllői út 495.) KI/38825/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. október 1-től
2016. 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 1,1 m, azaz 2 m2,
mindösszesen 11 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/5621-3/2016/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően –,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. november 1-től 2017. február 28-ig, 3 m x 13 m, azaz 39 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. vendéglátó terasz
2017. március 1-től 2017. április 30-ig történő elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul
hozzá.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/23779-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. október 1-től
2017. április 30-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú guruló kocsi elhelyezése céljából.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kreml Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
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Király u. 65.) KI/12631-3/2016/VI. számú jogorvoslati kérelme alapján, az abban foglaltakkal
részben egyetértve, a Budapest VII. kerület, Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület-
használatára benyújtott kérelmét elutasító 328/2016. (08.01.) sz. döntésének rendelkező része,
azaz a korábbi kérelem elutasítására vonatkozó döntés fenntartásával annak indokolási részét –
az erre vonatkozó előterjesztésnek megfelelően – módosítja.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TXI Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör, Kacsóh
Pongrác u. 12.) KI/38777/2016/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, azt kérelméhez nem csatolta.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 21.) KI/19782-1/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Wesselényi u.
21. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 126/2016. (03.22.) sz.
határozatában foglalt, 16 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez adott hozzájárulását – a
további részek változatlanul hagyása mellett – 2016. november 1. napjával visszavonja.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lilafüge Kft. (székhely/lakcím: 1047 Budapest,
Reviczky u. 38/C. IV. 13.) KI/31060-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. október
10-től 2016. november 30-ig, 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bervis Kft. (székhely/lakcím: 1163 Budapest,
Jászhalom u. 40.) KI/24045-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 1-től
2017. január 31-ig 0,8 m x 5 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, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 45.) KI/37526/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közigazgatási bírság tartozása áll fenn.

Nagy Andrea:
Következő napirendi pontunk a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Lenne egy ügyrendi határozati javaslatom, bocsánat először a napirend
vitáját megnyitom. Akinek kérdése, hozzászólása van, az kérem tegye meg. Nincs, akkor lenne
egy ügyrendi javaslatom, mivel egytől tízig terjedő határozati javaslatokat szavazunk meg. Ugye
egy fajta határozati javaslat van, aki elfogadja ezt az ügyrendi javaslatot, az kérem emelje fel a
kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.
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387/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi javaslat

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-10-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

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

Nagy Andrea:
Akkor felteszem szavazásra az egytől tízig terjedő határozati javaslatokat aki elfogadja, az kérem
emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

388/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József ev. (adószám: 66514332-1-42)
KI/37652/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 65.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. december 3-tól 2016. december 7-ig,
2016. december 16-tól 2016. december 24-ig, 2016. december 27-től 2016. december 31-ig 1,5 m
x 3 m, azaz 5 m2 nagyságú, asztalról történő ünnep előtti alkalmi árusításhoz (ajándéktárgy,
papíráru, játékáru), azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

389/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Henellas Kft. (székhely/lakcím: 1181 Budapest,
Üllői út 495.) KI/38825/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. október 1-től
2016. 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 1,1 m, azaz 2 m2,
mindösszesen 11 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-
át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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390/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/5621-3/2016/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően –,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. november 1-től 2017. február 28-ig, 3 m x 13 m, azaz 39 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. vendéglátó terasz
2017. március 1-től 2017. 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.

391/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/23779-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. október
1-től 2017. április 30-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú guruló kocsi elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

392/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kreml Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 65.) KI/12631-3/2016/VI. számú jogorvoslati kérelme alapján, az abban foglaltakkal
részben egyetértve, a Budapest VII. kerület, Király u. 65. szám alatti épület előtti közterület-
használatára benyújtott kérelmét elutasító 328/2016. (08.01.) sz. döntésének rendelkező része,
azaz a korábbi kérelem elutasítására vonatkozó döntés fenntartásával annak indokolási részét –
az erre vonatkozó előterjesztésnek megfelelően – módosítja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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393/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TXI Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör,
Kacsóh Pongrác u. 12.) KI/38777/2016/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, azt kérelméhez nem csatolta.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

394/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 21.) KI/19782-1/2016/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában hozott 126/2016.
(03.22.) sz. határozatában foglalt, 16 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez adott
hozzájárulását – a további részek változatlanul hagyása mellett – 2016. november 1. napjával
visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

395/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lilafüge Kft. (székhely/lakcím: 1047 Budapest,
Reviczky u. 38/C. IV. 13.) KI/31060-1/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. október
10-től 2016. november 30-ig, 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs árubemutató
elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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396/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bervis Kft. (székhely/lakcím: 1163 Budapest,
Jászhalom u. 40.) KI/24045-2/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. november 1-től
2017. január 31-ig 0,8 m x 5 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, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

397/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 45.) KI/37526/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közigazgatási bírság tartozása áll fenn.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.
(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképei használatának szabályozásáról szóló

21/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nagy Andrea:
Egy napirendi pontunk van még az Egyebeken kívül a Testületi előterjesztések megtárgyalása.
Ugye ez a testületi ülés kettes napirendi pontja. Ez a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének önkormányzati rendeletének az önkormányzat jelképei
használatának szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról szól. A napirend
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vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában lezárom. Aki elfogadja ezt a…, tárgyalásra és
elfogadásra javaslom bocsánat, aki ezt elfogadja, az kérem, emelje fel a kezét. Ki az, aki nem, ki
az, aki tartózkodik, egy tartózkodással elfogadásra került. Köszönöm szépen.

398/2016. (10.17.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

2.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.
(….) önkormányzati rendelete az önkormányzat jelképei használatának szabályozásáról szóló
21/2013. (IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
Az Egyebek napirendi pont van már csak hátra. Kérdés, hozzászólás van-e, hogyha nincs, akkor
köszönöm szépen ezt a röpgyűlést, gyorsan bezárom. Köszönöm szépen a részvételt.

Budapest, 2016. október 17.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. október 19.


