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Ikt.sz.: KI/2738/2016/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. január 18. napján 15.30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak: dr. Mészáros Zoltán irodavezető
dr. Kiss Szabolcs kapitányságvezető
dr. Somogyi Csaba igazgató
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Balogh István irodavezető-helyettes
dr. Lampert István irodavezető-helyettes
dr. Horváth Attila mb. irodavezető-helyettes
Wendl Viktória városüz. és közrendv. referens
Farkas Eszter szakértő
Kovács István szakértő
Tóth Csaba szakértő
Szenderák Attila elnök
Németh Gábor képviselő
Gillmayer Miklósné
Tóth Viktória
Mózes Ernő Attila

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Köszöntöm Önöket a 2016. évi első Városüzemeltetési Bizottság rendkívüli ülésén. Én fogom
levezetni ma az ülést, mert Ujvári-Kövér Mónika Elnök Asszony lebetegedett. Köszöntöm a
vendégeinket, Rendőrfőkapitány Urat, Somogyi Urat, a Hatósági Irodát, a Jegyzői Irodáról, illetve
a Képviselőket. Megállapítom, hogy az ülésünk határozatképes, és a napirendi pontokat kellene
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most akkor megszavazni, fölolvasnám. Első, december havi bizottsági szakértői beszámolók,
második, tájékoztató a közterületi takarítógépek 2015. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és
közterületek takarításáról. Hármas, a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Négyes, a kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója a
szórakozóhelyek ellenőrzése vonatkozásában, az Erzsébetváros Műveleti Központ 2015. évi IV.
negyedéves tevékenységéről, a Műveleti Központban és a közterületen szolgálatot teljesítő
rendőrök intézkedéseiről. Ötödik, tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága negyedik
negyedéves munkájáról, a célkitűzések teljesítéséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi negyedik
negyedévi üzemeltetéséről. Beszámoló az igazgatóság 2015. évi munkájáról és eredményeiről.
Hatos, beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről,
és hetes pedig az Egyebek. Zárt ülés keretében beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság második
félévi munkáiról és Egyebek. Feltenném szavazásra a kérdést, ha elfogadják a napirendi pontokat,
akkor kérem, emeljék fel a kezüket. Köszönöm szépen, egyhangú.

A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

1/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

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

2.) Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2015. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és

közterületek takarításáról
Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

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

előterjesztései

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

4.) A kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója a szórakozó helyek ellenőrzése

vonatkozásában, az Erzsébetvárosi Műveleti Központ 2015. évi IV. negyedéves

tevékenységéről, a Műveleti Központban és a közterületen szolgálatot teljesítő

rendőrök intézkedéseiről

Előterjesztő: Dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredes kapitányságvezető

5.) Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi IV. negyedéves

munkájáról, a célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi negyedik

negyedévi üzemeltetéséről. Beszámoló az Igazgatóság 2015. évi munkájáról és

eredményeiről

Előterjesztő: Dr. Somogyi Csaba igazgató

6.) Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015. évi

tevékenységéről

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

7.) Egyebek
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Zárt ülés keretében:

8.) Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2015 II. félévében hozott határozatainak

végrehajtásáról

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

9.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
December 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 december
havi beszámolóját elfogadja.

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

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

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

Nagy Andrea:
Első napirendi pont a december havi bizottsági szakértői beszámolók. Van-e esetleg kérdés,
hozzászólás? Nincs, köszönöm szépen. Akkor felteszem szavazásra, hogy aki az egyes napirendi
pontot elfogadja, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú. Bocsánat. Aki az egyes
határozati javaslatot elfogadja, az kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm egyhangú.
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2/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a kettes határozati javaslatot elfogadja, kérem, emelje fel a kezét. Köszönöm egyhangú.

3/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

4/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Schábedly Dávid szakértő melléklet szerinti
december 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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Nagy Andrea:
Aki a négyest, köszönöm szépen ez is egyhangú.

5/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
December havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2015. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek

takarításáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi a jelen határozat mellékletét képező,
az ERVA Nonprofit Zrt. által készített „Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2015. évi
üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek takarításáról” című beszámolóját.”

Nagy Andrea:
A következő a tájékoztató a közterületi takarítógépek 2015. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és
közterületek takarításáról. Napirend vitáját megnyitom, kérdezem, hogy az előterjesztőnek van-e
esetleg kiegészíteni valója.
Moldován László:
Csomor Úr nincs itt.
Nagy Andrea:
Csomor Úr nincs itt, igen. Maga helyett sem küldött senkit. Jó, a napirend vitáját megnyitom,
esetleg kérdés, hozzászólás? Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne. Az érdekelne, de akkor nem tudom, hogy kinek teszem fel a kérdést, hogy a
szagtalanítás ez igazán mit jelent, és mi alapján lettek pont ezek a helyszínek kijelölve, amik ki
lettek jelölve szagtalanításra. Meg itt olvastam, hogy kísérleti jelleggel, de erről szeretnék valami
mélyebb tájékoztatást hallani. A másik pedig, hogy tehát tartózkodni fogok, én méltányolom az
igyekezetet, de nyilván nem lehetünk elégedettek azzal, hogy milyen állapotban vannak a
közterületeink. Köszönöm.
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Nagy Andrea:
Van-e esetleg más kérdés, hozzászólás? Akkor a napirend vitáját lezárom és szavazásra teszem fel
a kérdést, hogy elfogadják-e határozati javaslatnak a Budapest VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul
veszi a jelen határozat mellékletét képező, az ERVA Nonprofit Zrt. által készített „Tájékoztató a
közterületi takarítógépek 2015. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek takarításáról”
című beszámolóját. Aki igen, kérem, emelje fel a kezét. Aki tartózkodik, ki az, aki ellen szavaz,
köszönöm szépen, egy tartózkodással elfogadásra került.

6/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2015. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és
közterületek takarításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi a jelen határozat mellékletét
képező, az ERVA Nonprofit Zrt. által készített „Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2015. évi
üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek takarításáról” című beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 1 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 Zsigmond Árpádné őstermelő (igazolvány száma:
2073296) KI/40139-2/2015/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának tárgyában hozott 535/2015. (11.26.)
sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 16. napjával visszavonja.”

2.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kökény István egyéni vállalkozó (adószám:
60702942-1-31) KI/41789-1/2015/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának tárgyában hozott
533/2015. (11.26.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 17. napjával
visszavonja.”

3.



7 / 20

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hagyományos Ízvarázs Bt. (székhely/lakcím:
1068 Budapest, Király u. 80.) KI/35939-3/2015/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának tárgyában
hozott 492/2015. (10.19.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 9. napjával
visszavonja.”

4.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vizes8as Pub Kft. (székhely/lakcím: 1022
Budapest, Hankóczy Jenő u. 16/B. III. 1.) KI/38922-1/2015/VI. számú kérelmére a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának
tárgyában hozott 482/2015. (10.19.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 10.
napjával visszavonja.”

5.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Boscolo Hotels Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 9-11.) KI/29633-1/2015/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően
– részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Osváth u. 2-8. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. január 1-től 2017. október 31-ig, 3 db, 0,4 m x 1 m, azaz összesen 3 m2

nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.”

6.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KRIDÁMA Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay u. 43.) KI/44925/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
január 1-jétől 2016. december 31-ig, 0,4 m x 2,5 m, azaz 1 m2, és 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2, összesen
3 m2 nagyságú területen, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”

7.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cosca Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Rózsa u. 9/B.) KI/5846-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 1-jétől
2016. március 31-ig, 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 2 m x 10,5 m, azaz 21 m2 nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.”

8.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391-12/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-jétől
2016. szeptember 30-ig 2 db, 0,76 m x 6,56 m, azaz 5 m2, összesen 10 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet – a parkolósávot jelző vonal és a terasz
széle között – biztosítani kell, továbbá a terasz teljes szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb.”

9.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/3388-8/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
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január 1-jétől 2016. március 31-ig 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú reklámfelirattal
ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.”

10.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/112/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.”

11.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szalai Zoltán egyéni vállalkozó (adószáma:
65812077-1-41) KI/1226/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 9. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. február 1-jétől 2016.
december 31-ig, 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2 nagyságú, árubemutató baba elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.”

12.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/1141/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 7-től 2016.
június 30-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, információs pult elhelyezése céljából.”

13.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az L-Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Teréz krt. 55-57.) KI/1445/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 11-től 2016.
február 29-ig 2,2 m x 7,6 m, azaz 17 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.”

14.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1441/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. február 1-jétől
2016. február 29-ig 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől
legalább 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet biztosítani kell.”

Nagy Andrea:
Következő a hármas napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterületi használattal
kapcsolatos előterjesztései. Itt lenne egy ügyrendi javaslatom, ha elfogadják, akkor megköszönöm,
de nyilván meg fogjuk szavazni. Egy határozati javaslat van minden ponthoz. Bocsánat, az
előterjesztőt szeretném megkérdezni, hogy kívánja-e kiegészíteni a napirendi pontot.
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Balogh István:
Nem kívánjuk.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Akkor az ügyrendi javaslatom az lenne. A napirendi vitáját megnyitom, ki az,
aki szeretne hozzászólni. Köszönöm. Akkor most teszem fel az Ügyrendi határozati, illetve
kérésemet, hogy együtt szavazzuk meg a 14 határozatot, ugyanis egyetlen egy lehetőség van
minden határozati javaslatnak az elfogadására. Aki evvel egyetért, kérem, emelje fel a kezét. Ki
az, aki tartózkodik, ki az aki nem? Köszönöm szépen, egy tartózkodással elfogadásra került.

7/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-14-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

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

Nagy Andrea:
Akkor felteszem szavazásra a kérdést. A hármas napirendi pontnál 1-14-ig a határozati
javaslatokat aki elfogadja, az kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

8/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Zsigmond Árpádné őstermelő Budapest VII. kerület, Klauzál tér 6. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Zsigmond Árpádné őstermelő (igazolvány száma:
2073296) KI/40139-2/2015/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának tárgyában hozott 535/2015. (11.26.)
sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 16. napjával visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

9/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Kökény István egyéni vállalkozó Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kökény István egyéni vállalkozó (adószám:
60702942-1-31) KI/41789-1/2015/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának tárgyában hozott
533/2015. (11.26.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 17. napjával
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visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

10/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hagyományos Ízvarázs Bt. Budapest 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/35939-3/2015/VI. számú kérelmére a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának tárgyában
hozott 492/2015. (10.19.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 9. napjával
visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

11/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Vizes8as Pub Kft. Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 19. szám 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/38922-1/2015/VI. számú kérelmére a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterület használatának
tárgyában hozott 482/2015. (10.19.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását 2015. december 10.
napjával visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

12/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Boscolo Hotels Hungary Kft. VII. kerület, Osváth u. 2-8. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Boscolo Hotels Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1073 Budapest, Erzsébet krt. 9-11.) KI/29633-1/2015/VI. számú kérelmére – attól részben
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eltérően – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Osváth u. 2-8. szám alatti épület előtti
közterület használatához 2016. január 1-től 2017. október 31-ig, 3 db, 0,4 m x 1 m, azaz összesen
3 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

13/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A KRIDÁMA Kft. VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KRIDÁMA Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay u. 43.) KI/44925/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január
1-jétől 2016. december 31-ig, 0,4 m x 2,5 m, azaz 1 m2, és 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2, összesen 3 m2

nagyságú területen, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

14/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Cosca Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cosca Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Rózsa u. 9/B.) KI/5846-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 1-jétől
2016. március 31-ig, 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 2 m x 10,5 m, azaz 21 m2 nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

15/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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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/18391-12/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-jétől
2016. szeptember 30-ig 2 db, 0,76 m x 6,56 m, azaz 5 m2, összesen 10 m2 nagyságú, dobogón
elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet – a parkolósávot jelző vonal és a terasz
széle között – biztosítani kell, továbbá a terasz teljes szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

elfogadta.

16/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kis Akácfa Söröző Kft. VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/3388-8/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2

nagyságú reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

17/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A BBQ Körúti Vendéglátó Kft. VII. kerület, Akácfa u. 12-14. sz. alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1095 Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/112/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2016. január 1-jétől 2016. március 31-ig, 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

18/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Szalai Zoltán egyéni vállalkozó VII. kerület, Garay tér 9. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szalai Zoltán egyéni vállalkozó (adószáma:
65812077-1-41) KI/1226/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay tér 9. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. február 1-jétől 2016.
december 31-ig, 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2 nagyságú, árubemutató baba elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

19/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Főtaxi Zrt. VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület, Gozsdu Udvar bejárata előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/1141/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 7-től 2016.
június 30-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, információs pult elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

20/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az L-Coffee Kft. VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az L-Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Teréz krt. 55-57.) KI/1445/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. január 11-től
2016. február 29-ig 2,2 m x 7,6 m, azaz 17 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
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Határidő:   azonnal

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

21/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bellota Kft. VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1441/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. február 1-jétől
2016. február 29-ig 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől
legalább 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
A kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója a szórakozó helyek ellenőrzése

vonatkozásában, az Erzsébetvárosi Műveleti Központ 2015. évi IV. negyedéves tevékenységéről, a
Műveleti Központban és a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök intézkedéseiről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi
Rendőrkapitányság melléklet szerinti „A kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója a
szórakozó helyek ellenőrzése vonatkozásában, illetve beszámoló az Erzsébetvárosi Műveleti
Központ 2015. évi IV. negyedéves tevékenységéről, a Műveleti Központban és a közterületen
szolgálatot teljesítő rendőrök intézkedéseiről” című beszámolót elfogadja.”

Nagy Andrea:
Négyes a kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója a szórakozó helyek ellenőrzése
vonatkozásában, az Erzsébetvárosi Műveleti Központ 2015. évi IV. negyedéves tevékenységéről, a
Műveleti Központban és a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök intézkedéseiről. Kérdezem
az előterjesztőt dr. Kiss Szabolcsot, hogy kívánja-e valamivel kiegészíteni.
dr. Kiss Szabolcs
Nincs. Írásban benyújtottam, kérdésekre válaszolok szívesen.
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Nagy Andrea:
Jó, köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját megnyitom, Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem két kérdésem lenne, az egyik nem is olyan fontos, hogy miért négyes ponttal meg ötös
ponttal kezdődik az előterjesztés. Négyes ponttal kezdődik, és ötös ponttal folytatódik, de ez egy
ilyen… kérdés. A komolyabb kérdésem az lenne, hogy tehát leírják, hogy milyen sokat próbálnak
tenni és én ezt akceptálom abszolút, csak ennek nem nagyon van látszatja. Tehát én nem sokat
megyek az éjszakában, de azért néha előfordul és nem nagyon látok semmilyen rendőri járőrt.
Mondjuk lehet, hogy éppen pechem van, én épp elkerülöm a rendőröket mindig, és végül is erről
többször beszéltünk már, hogy milyen lehetőségeket lát még azzal kapcsolatban, hogy tényleg
normalizálódjanak ott a viszonyok a buli negyedben, mert hogy azért azt tudjuk, hogy nagyon sok
lakó teljesen jogosan panaszkodik arra, hogy nem tud pihenni igazából. Köszönöm.
Nagy Andrea:
Esetleg más kérdés, hozzászólás? Az előterjesztőnek megadom a válasz lehetőségét.
dr. Kiss Szabolcs:
Azt tudom mondani, hogy korábban is többször mondtam, hogy Önökhöz jóval több információ
jut el ezzel kapcsolatban, mint Képviselőkhöz, mint hozzám. Ha én visszanézem a 112-ről érkezett
küldéseket, akkor az jóval alatta van azoknak a jelzéseknek, mint ami Önök felé irányult. Ami
halmozottabban megjelenik, mint problémás szórakozóhely, problémás útszakasz, arra továbbra is
azt tudom mondani, hogy ott vagyunk és ügyelünk rá, adott esetben javaslatot teszünk a
bezáratására. Arra bíztatom Önöket is, hogy a lakóknak és a választóknak nyugodtan mondják
meg, hogy a 112 felé jelezzék, ne egymás között beszéljék meg. Múlt alkalommal is elmondtam,
hogy azok a szórakozóhelyek, amik általunk is problémásnak ítéltettek, azoknak a bezárására
megtettük a javaslatot, tehát továbbra is ezt tudom mondani, hogy mind a közterület-felügyelet,
illetve a Rendészeti Igazgatósággal karöltve, mind pedig a Polgárőrséggel karöltve ott vagyunk. A
kapacitásunk véges, de azt tudom mondani, hogy a kihasználtság az viszont racionális. Nem
nagyon hagyunk olyan pihenőidőt az embereknek, hogy azt ne a közterületen töltsék. Továbbra is
azt tudom mondani, hogy a szolgálatot a lehető legracionálisabban szervezzük, és ezért én
kezeskedem.
Nagy Andrea:
Köszönöm. További kérdés, hozzászólás? Jó, én akkor a Képviselő Úrnak annyiban válaszolnék a
feltett kérdésére, hogy négyes ötös ponttal kezdődik, hogy a 2016. évi munkatervében szerepel a
négyes ötös pont a Bizottságnak, és ezért került bele. Köszönöm szépen.
Moldován László:
Ja, értem.
Nagy Andrea:
Ha nincs több hozzászólás, akkor a napirend vitáját lezárom. Szavazásra teszem fel a kérdést,
elfogadják-e kerületi Rendőrkapitány 2015. évi beszámolóját, illetve a negyedik negyedéves
tevékenységről, aki igen kérem, emelje fel a kezét. Ki az, aki nem, tartózkodik, köszönöm szépen,
egy tartózkodással elfogadásra került.

22/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója a szórakozó helyek ellenőrzése
vonatkozásában, az Erzsébetvárosi Műveleti Központ 2015. évi IV. negyedéves
tevékenységéről, a Műveleti Központban és a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök
intézkedéseiről



16 / 20

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi
Rendőrkapitányság melléklet szerinti „A kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója a
szórakozó helyek ellenőrzése vonatkozásában, illetve beszámoló az Erzsébetvárosi Műveleti
Központ 2015. évi IV. negyedéves tevékenységéről, a Műveleti Központban és a közterületen
szolgálatot teljesítő rendőrök intézkedéseiről” című beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi IV. negyedéves munkájáról, a

célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi negyedik negyedévi üzemeltetéséről.
Beszámoló az Igazgatóság 2015. évi munkájáról és eredményeiről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága mellékelt
beszámolóit az Igazgatóság 2015. évi IV. negyedéves munkájáról, a célkitűzések teljesüléséről és a
térfigyelő rendszer üzemeltetéséről, valamint az Igazgatóság 2015. évi munkájáról és
eredményeiről elfogadja.”

Nagy Andrea:
Ötös, tájékoztató az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi IV. negyedéves munkájáról.
Kérdezem az előterjesztőt, élni kíván-e kiegészíteni valóval.
dr. Somogyi Csaba:
Köszönöm szépen, nem.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Akkor a napirend vitáját megnyitom, kérdés, hozzászólás? Parancsoljon
Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem az lenne a kérdésem, hogy jól látom-e, amit itt olvasok, hogy 70%-os személyi
feltöltöttséggel végezte a személyi feladatait az Igazgatóság, és hát azt írja, hogy az alacsony
összegű illetmény miatt nem tudtak embert felvenni, mert nyilván nem vállalná. Tehát, ha jól
értem, akkor több forrásra lenne szükség az Önkormányzat részéről.
dr. Somogyi Csaba:
Így van. Köszönöm szépen a kérdést. Talán annyit el tudok mondani, hogy a múlt héten volt egy
előzetes költségvetési egyeztetés, és gyakorlatilag én már tavaly is jeleztem a Polgármester Úr
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irányába, hogy emelni szeretnénk a minimál béreket. Ezek az összegek, amikről mi beszélünk,
gyakorlatilag ez a törvényi minimum, amit tudunk adni a munkavállalóinknak, hiszen a
tisztviselői bértáblázat az a végzettséghez és a munkaviszonyban eltöltött évekhez köti a juttatást.
Akinek mondjuk kevés a munkaviszonya és egy középfokú végzettsége van, érettségi, az
gyakorlatilag a törvényi minimumot kapja, ami most per pillanat 122.000 Ft, de ez nem igaz, mert
felemelték 129.000 Ft bruttóra, és gyakorlatilag mi már tavaly is szerettünk volna bért emelni. A
minimum bérről beszélek, hiszen az megkönnyítené a felvételt és ennek egyetlen egy oka van,
hogy más kerületekben különböző pótlékokkal magasabb béreket kapnak a felügyelők. Úgy néz ki
egyébként, hogy első körben ez az igényünk ez átment és, ha minden jól megy, akkor
lehetőségünk nyílik arra, hogy magasabb bért adjunk a munkavállalóinknak és én úgy gondolom,
hogy egy nagy segítség lesz abban, hogy egy magasabb feltöltöttségi szinten tudjunk dolgozni.
Moldován László:
Köszönöm, akkor pont megelőzte a kérdésemet, mert ez lett volna a kérdés, hogy a kerület
vezetéshez fordult-e. A másik kérdésem az lenne, ez az örök téma, a kutya kaki kérdése. Tudom,
hogy nehéz ellene tenni, de annyira borzalmas állapotok vannak a kerületben sajnos továbbra is,
hogy tényleg az a kérésem, nem is tudom, hogy mit lehetne tenni, igazából erre lennék kíváncsi.
Illetve mondta, hogy akkor lehet valami tenni, ha tetten érik, de én meg azt látom, lehet, hogy
rosszul, hogy a közterület felügyelők nem nagyon szorgalmazzák, hogy tetten érjék.
dr. Somogyi Csaba:
Ez egy nagyon…
Moldován László:
Bocsánat, befejezem mindjárt. Én, mint teljesen laikus arra is gondoltam, hogy esetleg egy ilyen
cél prémiumot lehetne nekik adni.
dr. Somogyi Csaba:
Jó ötlet, tavaly már volt. Igen, ezt megpróbáltam. Céljutalomként hívjuk mi ezeket a jutalmakat,
gyakorlatilag tavaly már kiírtam két hónapos időintervallumban gyakorlatilag minden egyes
tettenérésért. Most, ha jól emlékszem bruttó 20.000 Ft volt a megjelölt összeg, ami egyébként egy
felügyelői fizetéshez képest jelentős összegnek számít. Két hónap alatt egy esetben sikerült
gyakorlatilag szabálysértőt tetten érni, mert ez a legjobb szó. A legnagyobb probléma, hogy
(érthetetlen szövegrész), illetve azt, hogy bizonyítani tudjuk a szabálysértést, ahhoz tetten kell
érni. Mármost ahhoz látótávolságba kell kerülnie a felügyelőnek, a legnagyobb probléma, hogy
amikor az állattulajdonos észleli, hogy felügyelő van a közelben, akkor vagy elráncigálja a kutyát
és nem engedi, hogy elvégezze a dolgát, vagy pedig összeszedi. Tehát azért az állampolgár
annyira okos és figyelmes, annyira odafigyel, hogy azt a hibát nem követi el, hogy ha egy
felügyelő a környéken van, akkor gyakorlatilag elkövesse a szabálysértést. Ez az egyetlen oka
egyébként, hogy ennyire nehéz realizálni ezt a típusú szabálysértést. De nem megyünk el
egyébként mellette, tehát köszönöm, ez egy nagyon konstruktív ötlet, egy jó megoldás, csak már
próbáltam.
Moldován László:
Jó, akkor még gondolkodom tovább.
dr. Somogyi Csaba:
Jó, köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Nekem csak annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy először is köszönöm szépen,
elsősorban saját körzetről beszélek, a 3 db térfigyelő kamerát. Én azt gondolom, hogy a Nefelejcs
és a Garay utca, a Kapitány Úr is megerősíti, hogy az egy gócpont. Én azt gondolom, hogy
nagyon sokat látom most a járőröket is, és a közterületeseket is, és azt gondolom, hogy ott azért,
ha lassan is, de javulni látszik a helyzet. Köszönöm szépen. A napirend vitáját lezárom, szavazásra
teszem fel a kérdést, elfogadják-e közterület-felügyelet Rendészeti Igazgatósága beszámolóját, aki
igen, kérem, emelje fel a kezét, aki tartózkodik, nem, köszönöm szépen. Egy tartózkodással
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elfogadásra került.

23/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi IV. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi negyedik negyedévi
üzemeltetéséről. Beszámoló az Igazgatóság 2015. évi munkájáról és eredményeiről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága mellékelt
beszámolóit az Igazgatóság 2015. évi IV. negyedéves munkájáról, a célkitűzések teljesüléséről és
a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről, valamint az Igazgatóság 2015. évi munkájáról és
eredményeiről elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

6.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület
mellékelt beszámolóját a 2015 évi tevékenységéről elfogadja.”

Nagy Andrea:
Következő a Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015. évi
tevékenységéről. Szenderák Attilát kérem, hogy egészítse ki az előterjesztését, ha szeretné még
valamivel.
Szenderák Attila:
Köszönöm szépen. A benyújtott adatokon kívül hozzátenni valóm túl sok nincsen, nagyon
szívesen válaszolok a kérdésekre.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom, kérdés, hozzászólás nincs, akkor a napirend
vitáját lezárom és szavazásra teszem fel a kérdést, hogy elfogadják-e a beszámolót az
Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015. évéről. Aki igen kérem, emelje fel a
kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

24/2016. (01.18.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület
mellékelt beszámolóját a 2015 évi tevékenységéről elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

7.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
Van a hetes, az Egyebek. Parancsoljon Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem több kérdésem is lenne az Egyebekben. Az egyik, hogy a Klauzál téren leszerelték a
padokat. Nem tudom, hogy kitől kell megkérdeznem, hogy ez miért történt meg, a beton padokat,
asztalokat és székeket. Ezt kitől kérdezzem meg?
Nagy Andrea:
Városgazdálkodási Iroda tud ebben információt adni.
Szerencse Csaba:
Akkor mondom, tehát a Városgazdálkodási Iroda tud majd erre bővebb választ adni, de a legjobb
tudomásom szerint felújítás alatt állnak a padok, azért lettek leszerelve, tehát vissza fognak
kerülni.
Moldován László:
Jó. Következő kérdésem pedig azt sem tudom, hogy kinek kell feltennem, hogy amikor esett a hó,
akkor ott elkezdték sózni a takarítók a járdát, és értem én, hogy az a legolcsóbb és azt is értem,
hogy így szocializálódtak 50 éve, vagy nem tudom hány éve, de csak felvetem a problémát, hogy
gondolkodjunk már együtt, hogy lehetne tudatosítani a lakosságban, hogy nem a só a megoldás,
mert az tönkretesz mindent. Ezzel gondolom mindenki tisztában van. Tehát igazán az a kérdésem
és ezt mondjuk hozzátenném, hogy ahol az Önkormányzat csúszás mentesít, ott nem sóznak.
Tehát van jó példa abszolút itt a kerületben, de hogy lehetne azt elérni, hogy az Önkormányzat
technológiáját vegyék át a takarítók a társasházaknál. Ez egy most végül is, várok én erre választ
is, de tudom, hogy ezt most nem fogjuk megoldani, de nem tudom, hogy melyik illetékes Irodával
kell ezt megbeszélnem, hogy mit lehetne csinálni.
dr. Mészáros Zoltán:
Én annyit tudnék most itt hozzá tenni, hogy szerintem, akik még sóznak az Önkormányzaton
kívül, szerintem azok a társasházak. Szerintem azt a társasház közös képviselője tudja, hogy
legalább is én úgy tudom, hogy nem lehet már sóval, és ezt elvileg, és ezért jár-e, ha valaki sóval
csúszás mentesít, jár-e valami ezért valami büntetés azt nem tudom. De szerintem ezt a társasház
közös képviselőjének tudni kell, szerintem ők tudják. Nem is tudom, hogy lehet-e még egyáltalán
sót venni erre a célra.
Nagy Andrea:
Lehet sót venni persze, de én azt gondolom, hogy a társasházkezelő rendeli meg azt a sót, amivel
csúszás mentesítik a járdát. Nyilván a társasház, vagy a társasház kezelője az, aki szétszórja.
Moldován László:



20 / 20

Igen, csak a társasház kezelés pontosan tudja, ahogy itt említésre is került, hogy tilos sózni, tehát
van ilyen törvény, hogy tilos sózni. Elhiszem, hogy az a legolcsóbb, hogy sót vegyenek, meg a
legkönnyebben kezelhető, de azt gondolom, hogy más szempontok, sokkal erősebb szempontok
szólnak a só ellen, nemcsak azért, mert tilos, mert nyilván nem véletlenül tilos. Pont az a
problémám, és azt értem, hogy a társasház életébe nem szólhat bele az Önkormányzat, de
valamilyen módon mégis, ha tilos, akkor valamilyen módon rá kéne őket szorítani, hogy ne
tehessék meg. De ezt nem tudom, hogy melyik Irodával kéne lépni, vagy megpróbálni lépni ebben
az ügyben. Mert mondom, az Önkormányzat kezelésében lévő terek tök jók, tehát nem sóval
vannak csúszás mentesítve. Városgazdálkodás, próbáljam meg ott?
dr. Mészáros Zoltán:
Ha most tájékoztatásról beszélünk, akkor…,vagy (érthetetlen szövegrész).
Moldován László:
Azt nem tudom, hogy mit lehet lépni és persze a kerületnek meg lehetne…
dr. Lampert István:
Egyet tudnék mondani, ha valóban tilos a sót használni, akkor esetleg a saját rendeletünkben…
dr. Mészáros Zoltán:
Nem tudom, az a baj, hogy meg kellene nézni, hogy milyen jogszabály az is, ami, milyen
szankciók vannak ennek a használatára, ha ehhez bírság, akkor…
Nagy Andrea:
Somogyi Úr is szeretne hozzászólni.
dr. Somogyi Csaba:
Igen én csak, megírtam egyébként (érthetetlen szövegrész), ha ez ráhúzható a köztisztasági
szabálysértésre, akkor szerintem semmi akadálya, hogy mi eljárjunk.
Moldován László:
Köszönöm, mert tényleg ez is nekem is eszembe jutott, hogy a kerületi rendeletben lehet ezt
szabályozni, akkor szabályozzuk és akkor utána el tudunk járni.
Nagy Andrea:
Jó, akkor nagyon szépen köszönöm a rendes ülésünk véget ért, zárt üléssel folytatjuk. Köszönjük
szépen a részvételt a vendégeknek.

Budapest, 2016. január 18.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. január 25.


