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Ikt.sz.: KI/19850/2016/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. március 2. napján 15.00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak: dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Balogh István irodavezető-helyettes
Farkas Eszter szakértő
Tóth Csaba szakértő
Nyíri Krisztina szakértő
Réti Emőke környezetvédelmi és közterületi referens

Jegyzőkönyvvezető: Joó Mária/dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. Megállapítom, hogy
Nagy Andrea Képviselő Asszony igazoltan van távol, egyébként pedig mind a hat Képviselő
képviselteti magát a mai bizottsági ülésen. Az ülés megkezdésig módosító javaslat nem érkezett.
Szavazzunk arról, hogy aki egyetért…Egy kis figyelmet kérhetnék? Kérem, hogy szavazzunk
arról, hogy aki egyetért, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően
tárgyaljuk a napirendi pontokat, kérem kézfelemeléssel jelezze ezt. Egyhangúlag elfogadásra
került, köszönöm szépen.
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A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

55/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal

kapcsolatos előterjesztések

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

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

előterjesztései

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
A 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos

előterjesztések

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Walhalla Club Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/6092/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 15-től
2016. október 31-ig, 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 3/A.) KI/2397-2/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. március 31-ig, illetve 2016. december 1-től 2017. február 28-ig, 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2,
2016. április 1-től 2016. április 30-ig, 2 db 1,8 m x 5 m, azaz 18 m2, 2016. május 1-től 2016.
október 31-ig, 2 db 1,8 m x 5 m, azaz 18 m2 , 1,8 m x 4,4 m, azaz 8 m2, 1,8 m x 1,2 m, azaz 3 m2, és
1,8 m x 3 m, azaz 6 m2, mindösszesen 35 m2, valamint 2016 november 1-től 2016. november 30-ig,
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2 db 1,8 m x 2,1 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. Továbbá a Rich Mokka Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17.) KI/2401-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy az SDCA Kft.-nek az Erzsébetvárosi Önkormányzattal szemben
közigazgatási bírság, vagy közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz.1.) KI/6082/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 15-től 2017. február 28-ig, 4 m x 11 m, azaz 44 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Serléhűtő Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a La Parisienne Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 5.) KI/6111/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület alatti épület előtti
közterület használatához, 2016. március 1-től 2017. február 28-ig, 2 m x 9 m, azaz 18 m2

nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a La Parisienne Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fsz. 3.) KI/6073/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. március 1-től 2017. február 28-ig, 2,75 m x 10,4 m – (11 m2), összesen 18 m2

nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Moonrise Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Miút3 Kft. (székhely/lakcím: 1118 Budapest,
Ugron Gábor u. 77.) KI/6088/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére – az építmény
nagysága tekintetében attól részben eltérően –, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő
feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti
épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016. október 31-ig, 1,6 m x 4,8 m, azaz
8 m2 nagyságú dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Továbbá a Miút3 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/6063/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. március 31-ig, illetve 2016. november 1-től 2017. február 28-ig 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2, és
2016. április 1-től 2016. október 31-ig 2 m x 9 m, azaz 18 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Gastrofresh Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/6103/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
október 31-ig, 5 m x 6 m, azaz 30 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából. Továbbá a Ginger Restaurant Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C7 Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely/lakcím:
1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 43. II. 12/b.) KI/6098/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 4 m x 3,5 m, azaz 14 m2 nagyságú dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a C7 Ingatlanforgalmazó Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel
arra, hogy a közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem
járul hozzá.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. (székhely/lakcím:
1133 Budapest, Bessenyei u. 14. VII. 1.) KI/6061/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 2,5 m x 4 m, azaz 10 m2, valamint 2016. augusztus 1-
től 2016. szeptember 30-ig, 2,5 m x 2,8 m, azaz 7 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács S. u. 8/A.) KI/4772-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
október 31-ig, 2,55 m x 8,6 m, azaz 22 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Profi 17 Tomcsik Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-
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használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Retrosarok Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Rottenbiller u. 44.) KI/6080/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016.
október 31-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Retrosarok Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 6. IV. 5.) KI/6106/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. október 31-ig, 1,8 m x 3,6 m, azaz 7 m2, és 2016. április 1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x
3 m, azaz 9 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dohány u. 5/A.) KI/6097/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó
pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2017.
február 28-ig 1,15 m x 8,6 m, azaz 10 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Yesil Silvan Kft. (székhely/lakcím: 1117 Budapest,
Szerémi sor 12. C. lph. II. 10.) KI/2404-2/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére a Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti, gépjárművek
várakozóhelyéül szolgáló közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
vendéglátó terasz az ott található járdaszakaszon az üzlet homlokzata előtt, a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően, azaz legalább 1 méter szélességben, az 1,5 méter széles
szabad járdafelület együttes meghagyásával is kialakítható.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FFY Holding Kft. (székhely/lakcím: 1136
Budapest, Tátra u. 5/A.) KI/6095/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy az FFY Holding Kft.-nek az Erzsébetvárosi Önkormányzattal szemben
közigazgatási bírság, vagy közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105 Budapest,
Mongol u. 5.) KI/2400-2/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó
pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Pasta Bella Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
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díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-használat kérelmezett
időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András ev. (adószám: 57073978-2-41)
KI/6112/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati
kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u.
1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2016. október 31-ig 1,7
m 2,9 m, azaz 5 m2, 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2, 1 m x 2,6 m + 3,4 m x 6 m, azaz 23 m2,
mindösszesen 33 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából. Továbbá Varga András ev. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 2800
Tatabánya, Kőrösi Csoma tér 7.) KI/5380/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 1-től 2017. február 28-ig, 1,71 m x 2,1 m, azaz 4 m2, valamint 2016. március 1-től 2016.
október 31-ig, 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2, ((2,45 m x 4 m) + (1,1 m x 4 m /2)), azaz 12 m2, összesen
14 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Továbbá a CSIL-LA 1994 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CVG Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király
u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6070/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám „C” udvarban található közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. március 31-ig, és 2016. november 1-től 2017. február 28-ig ((4,6 m x 5,5 m) – (3,1 m x
4,7)), azaz 11 m2, és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2, összesen 37 m2, és 2016. április 1-től 2016.
október 31-ig ((6,4 m x 6,4 m) – (3,1 m x 4,7)), azaz 27 m2, és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2, összesen
53 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a CVG Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kéményonline Kft. (székhely/lakcím: 1221
Budapest, Kiránduló u. 69.) KI/6091/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a gyalogos forgalom számára rendelkezésre álló járdafelület az épület
falsíkja, illetve a járda széle között 3,17 m szélességű, így a kérelemben megjelölt méretekkel, azaz
1,8 m szélességben kialakított vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem marad meg a szükséges
1,5 m szabad járdafelület.

23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kéményonline Kft. (székhely/lakcím: 1221
Budapest, Kiránduló u. 69.) KI/6091-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
a Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a gyalogos forgalom számára rendelkezésre álló járdafelület az épület
falsíkja, illetve a járda széle között 3,17 m szélességű, így a kérelemben megjelölt méretekkel, azaz
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1,8 m szélességben kialakított vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem marad meg a szükséges
1,5 m szabad járdafelület.

24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Disznótoros Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 1/D.) KI/6083/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó
pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 3 db parkolóhely területén, összesen 39 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Disznótoros Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a
közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SOL - HOME Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 6.) KI/6100/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 4 m x 5 m, azaz 20 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából.

26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/4765-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től
2016. szeptember 30-ig, 2,2 m x 4,4 m, azaz 10 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 14/A.) KI/6086/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 2 m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Szeptember 13 Bt. kérelmére, részére a közterület-
használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-használat
kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

28.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/6076/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. szeptember 30-ig, 1,2 m x 5 m, azaz 6 m2,és 1,2 m x 1,6 m, azaz 2 m2, összesen 8 m2,
valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig, 1,2 m x 3,33 m, azaz 4 m2 nagyságú dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1441-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó
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pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Bellota Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/6052/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 1-től 2017. február 28-ig, 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az FKN Gastro Hungary Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/6056/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 4 m x 17 m, azaz 68 m2 nagyságú körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az FKN Gastro Hungary Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-
használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

32.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/6110/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 16. szám „C” udvarban található közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig, (3,5 m x 5,35 m) - (2,5 m x 3,85 m), azaz 10 m2, 2016. június 1-től 2016.
augusztus 31-ig, 2,25 m x 5,35 m, azaz 13 m2, valamint 2016. április 1-től 2016. december 31-ig,
2 db 1 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

33.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az L-Coffee Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Teréz krt. 55-57.) KI/1445-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2017.
február 28-ig, 2,25 m x 7,63 m, azaz 18 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az L-Coffee Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

34.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a G-Laking Kft. (székhely/lakcím: 1238 Budapest,
Hősök tere 37.) KI/6067/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó
pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület,
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Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016. október
31-ig, összesen 30 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából. Továbbá a G-Laking Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

35.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/6101/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a pályázat érvénytelennek minősül.

36.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C. 48. lph.) KI/6102/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a Menta Catering Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az
előírt határnapot elmulasztotta.

37.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8. fsz.) KI/5142-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a Kultúr Lokál Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az előírt
határnapot elmulasztotta.

38.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34.) KI/13091/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét elutasítja,
tekintettel arra, hogy a Meat & Sauce Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az előírt
határnapot elmulasztotta.

39.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TELEP-ART Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8. fsz. 1.) KI/6094/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a TELEP-ART Galéria Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál
az előírt határnapot elmulasztotta.

40.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dob u. 15.) KI/6094/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét elutasítja, tekintettel arra,
hogy a TELEP-ART Galéria Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az előírt határnapot
elmulasztotta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Az első napirendi pont a 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt
pályázattal kapcsolatos előterjesztések. Gyakorlatilag az első ilyen előterjesztés, amiről
tárgyalunk. Előterjesztőként az Irodavezető Asszony helyettese itt van, tőle fogunk tudni majd
kérdezni. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Győrvári Attila:
Nem kívánjuk kiegészíteni, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Akkor megnyitom a napirend vitáját és kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás
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van-e. Moldován Képviselő parancsoljon.
Moldován László:
Január 31-éig kellett leadni a pályázatot, ugye? Ez egy vasárnapi nap.
Győrvári Attila:
Nem 31. volt, hanem előző péntek 12 óra, így volt meghatározva.
Moldován László:
Jó, de akkor ez így…
Győrvári Attila:
Így van, természetesen utolsó munkanap 12 órakor ügyfélszolgálati időben.
Moldován László:
Jó, de akkor ez egyértelmű volt. Ezt akartam kérdezni.
Győrvári Attila:
Így van.
Moldován László:
A másik pedig kicsit meg vagyok lepődve azon, hogy két olyan pályázó is van, aki azt nyilatkozta,
hogy neki nincsen tartozása az Önkormányzat felé és aztán kiderült, hogy van. Ez hogy az Istenbe
van, tehát én érdeklődöm naivan, hogy valaki nem tudja, hogy van tartozása, vagy tényleg, nem
viccelek egyáltalán. Az merült fel bennem, hogy lehet, hogy még nem kapta meg mondjuk a
bírságról, vagy mit tudom én, vagy valamilyen jogi folyamatban akadt el a dolog. Ez lenne a
második kérdésem. Tulajdonképpen az első.
A következő meg az, hogy sok helyen látok ilyet, hogy tv projektort is akarnak használni.
Ilyenkor ugyanannyit kell fizetniük a terasz használatáért? Mert én lehet, hogy nincs ilyen, de
bennem felmerült, hogy akkor ott valamilyen nagyobb díjat szabjon ki az Önkormányzat. Lehet,
hogy ez most nem lehetséges és akkor a Bizottság elé tárom ezt az ötletemet, merthogy egy tv
projektor használata jóval nagyobb bevételt generál, és ezt nyilván a tulajdonos dönti el.
Gondolom, azért használja ezt, mert nagyobb bevételt tud generálni ezekkel, esetleg nagyobb díjat
szabjon ki az Önkormányzat. Ez lenne a harmadik.
A negyedik pedig nem is Önnek szól a kérdésem igazán, hanem van egy ilyen a 24-es, ahol
parkolóba akar vendéglátó teraszt létesíteni a pályázó, és az Iroda azt javasolja, mivel semmi nem
zárja ezt ki, semmilyen szabály nem zárja ki, hogy ez rendben van, nekem viszont nincsen
rendben. Én nem szeretném egy parkolóban a kipufogó magasságában ott üldögéljenek az
emberek, tehát én ezt egészségügyi szempontból abszolút nem támogatom. Már emlékszem, hogy
ezen volt is vita, nem is támogattam azt az előterjesztést, tehát súlyosan nem támogatom, hogy
parkolóban terasz legyen és ott a forgalom mellett üldögéljenek az emberek. Egyelőre ennyi,
köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor hallgassuk meg a kérdéseket, nem tudom valamelyik képviselőtársam, amennyiben
nincs, akkor én még hozzáteszek, mert gyakorlatilag a Moldován Úr kérdésére szeretnék
felcsatlakozni. Az egyik valóban ez volt a szembetűnő, én összesen három előterjesztőt láttam, aki
nyilatkozott ennek kapcsán, hogy nincsen bírság és tartozás meg miegyéb. Én nem láttam magát
ezt a nyomtatványt vagy dokumentumot, de általában véve valamilyen felelősség tudatában
nyilatkozik erről mindenki, hogy ez semmiféle szankcióval nem jár. Most ezt nem mondom, hogy
büntetőjogi felelősség tudatában, bár mondom nem láttam ezt a dokumentumot. Ez lenne az egyik
kérdés.
A másik szintén ez a tv projektor. Nekem ezzel csak az volt a problémám, hogy alapvetően is
Irodavezető-helyettes Úrral ezzel kapcsolatban beszéltünk a héten is, hogy alapvetően próbáljuk
az itt élőket, elsősorban belső-Erzsébetvárosban élőket a mindenféle zajterheléstől megkímélni és,
ha emlékezetem nem csal, akkor a szabályozás valahogy úgy szól, hogy tehát bizonyos
sportközvetítés és hasonló dolog működhet egy ilyen teraszon. Na most, ha mi ilyen állandó tv
projektorra adunk engedélyt, vagy egyáltalán kell-e nekünk erre engedélyt adni, mert nyilván nem
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csak nézni fogja, bár az is megoldható éppenséggel, hanem van egyfajta zajszennyezés, ami újabb
nagyobb terhet ró az ERI-re. Ez a következő kérdésem lenne.
És végül pedig a 24-eshez is csak csatlakozni tudok. Én akkor, mikor a közterület-használattal
kapcsolatos talán rendeletnek a módosítása volt, én azt gondolom, hogy nem volt sok képviselő,
aki ettől nagyon keményen elhatárolódott, én azok közé tartoztam. Nem is fogom tudni pont ezért
a 24-es számú előterjesztést támogatni. Értem, hogy most már a rendelet ezt lehetővé teszi, annak
egyébként örülök, hogy egyetlen egy ilyen van, ami egyáltalán az Iroda részéről is támogatásra
került, de nem csak a levegő és egyéb okok miatt, de nem tudom, de annyira szűk utcákról van
szó, hogy mondjuk a Király utca esetében is, hogy én még életveszélyesnek is tartom, főleg, ha
netalán tán még valami alkoholfogyasztás is folyik. Röviden ennyi, és akkor kérem Irodavezető-
helyettes Urat, hogy…Parancsoljon képviselő Úr.
Moldován László:
Még egy kérdést feltennék, jó? Illetve kettőt. Az egyik, hogy ezzel a három parkolóval
kapcsolatban nem csak az a probléma, amit elmondott Képviselő társam is, meg én is, hanem ha
van egy másik pályázó, a 33-as számú előterjesztésben, aki nem bocsánat nem 33-as, 34-es, aki
ugyanerre a helyre, tehát Király utca 1/d-re pályázik, de ő nem a parkolóba, hanem a járdára
szeretne 30 nm-t dobogót kialakítani. Ez most hogy van, hogy most itt lesz egy dobogó, lesz 1,5
m járda és akkor megint egy terasz a parkoló, tehát ezt egyszerűen nem is értem, hogy ez hogy
történhet, illetve ez két különböző cég, tehát erre kérdeznék rá.
A harmadik az nem is igazán Önnek mondom, ezt is itt a Bizottságnak, hogy bizottsági ülésen is
felvetettem, hogy értem én, hogy a rendelet azt mondja ki, hogy 1,5 méternek kell lennie, de
nagyon sok helyen van például a Dob utca elején, a Király utca elején mindenképpen, ahol a 1,5
méter ugyan megvan a szabályozásnak megfelelően, de attól még annyira szűk az utca járda része,
hogy abszolút akadályozza a gyalogos forgalmat, annál is inkább, mert ezek meglehetősen sűrűn
látogatott, nagy forgalmú járdarészek. Ezen kérem a Bizottságot, hogy ezen is gondolkozzunk,
hogy nem tudom, az Iroda mérje föl, mert azt gondolom, hogy vannak belső-Erzsébetvárosban
olyan járdaszakaszok, ahol bár megfelel a 1,5 méteres rendeleti kritériumnak, de azt gondolom,
hogy a gyalogosforgalmat óriási mértékben akadályozza. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó mondat nekem is ehhez, tehát az elhangzott érvek mellett még egyébként nagyon fontos
érvnek azt tartom és a Bizottság figyelmébe szeretném ajánlani, hogy aki megpróbál itt a belső-
erzsébetvárosi részen parkolni, az tudja, hogy most már az üres telkeken lévő parkolók is
szerintem maximális telítettséggel működnek. Én azt gondolom, hogy lehet, hogy első
nekifutásból úgy tartjuk, hogy ez a három parkoló semmit nem számít, de szerintem óriásit számít
a mindennapi ügyintézés, meg egyáltalán az itt lakók, hogy a saját házuk környékén meg tudjanak
állni parkolni, én azt gondolom, hogy három parkoló is nagyon sokat számít és akkor kérem
Irodavezető-helyettes Urat, hogy válaszoljon a kérdésekre.
Győrvári Attila:
Köszönöm szépen. Próbálok sorba haladni igazából összefoglalva, mert nagyjából ugyanarról a
három témáról beszélünk. Az első kérdése Képviselő Úrnak ugye az arra utalt, hogy az a teraszos
történet, a parkolós, ugye ott az volt a baj, bocsánat már én sorrendet…a tv projektor azt mondom
az a legegyszerűbb, valóban, ahogy az Elnök Asszony is mondta, ezt a rendeletünk egyértelműen
szabályozza, igazából abban pontosan meg van határozva, hogy külön hozzájárulás kell a tv
projektorra és egyébként annak van díja is, és valóban csak sportesemények alkalmával lehet
kihelyezni hang nélkül. Tehát igazából azért a sportesemények, mert nyilván ugye képet lehet
sugározni, hangkeltő eszközt egyértelműen tiltja a rendelet, tehát ez a környezetvédelmi részére a
reakciónk. Egyébként pedig külön hozzájárulás kell és van ezer forint/per nap díja egy darab tv
készüléknek meg a projektornak, úgyhogy ez szabályozva van teljes mértékben, igazából itt a
pályázatnak az volt a lényege, hogy a pályázatnál azért képet kapjon az Önkormányzat, hogy
egyáltalán milyen jellegű teraszt szeretne valaki kialakítani. Ezek azért voltak ezek a kérdések,
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hogy napernyő, projektor, természetesen azt külön hozzájárulással lehet kihelyezni bármelyiket.
Melyik volt a másik kérdés?
Moldován László:
Hát akkor az a parkoló.
Ujvári-Kövér Mónika:
A tartozás.
Győrvári Attila:
A tartozás igen, mert az konkrét ügyfelekre vonatkozott. Nyilván arra nem tudok válaszolni arra a
kérdésre, hogy miért nyilatkozott úgy, hogy nincs tartozása, ezt tőle kéne megkérdezni.
Természetesen mindig ellenőrizzük ezeket a tartozásokat és a nagyon fontos része, az eljárási
része, hogy csak azokat a tartozások állnak fenn ténylegesen, amiről a használónak tudomása van.
Tehát ami közterület-használati hozzájárulást átvett, tehát kézbesítésre került, illetve ha bírságról
van szó az a határozat, ami kézbesítésre került. Nyilván olyan bírságot, vagy közterület-használati
díjat tartozásként nem veszünk figyelembe, amiről mondjuk a használó ügyfél, nyilván attól függ,
hogy éppen miről beszélünk, nem vett át, tehát nincs tudomása róla. Tehát eljárási szempontból
ezek mindegyikről kell, hogy tudomása legyen.
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Győrvári Attila:
Különösebb szankcióval nem jár, nyilván minden nyilatkozat büntetőjogi felelősséggel járna
elviekben, ezzel nem foglalkozott külön az Iroda jelen esetben, mindegyik külön lett ellenőrizve
attól függetlenül, hogy milyen nyilatkozatot tett természetesen.
A harmadikkal kapcsolatban, ahogy Ön is mondta igazából ez nem eljárási kérdés, tehát az Iroda
ezt nem vizsgálja, a jogszabály szerint lehet várakozóhelyen teraszt létesíteni, ugye a rendeletet a
testület hozza, mi annak megfelelően, minthogy korábban is tesszük meg az előterjesztéseinket,
hogy van-e rá lehetőség. Nyilván nem kötelező egyik teraszhoz sem hozzájárulni a Bizottságnak,
ezek nem javaslatok, igazából ez egy lehetőség. Itt van, ahol nincs lehetőség, azt külön jelezzük,
nyilván ott azért van az elutasító döntés. Úgyhogy erre én ennyit tudok mondani. Bocsánat a
Király 1/d. az csak nyilván egy kitérő ebből a szempontból, természetesen ez két különböző üzlet
és kettő között azért van távolság. Ez nem egy járdaszakasz, ha úgy nézzük, hogy így merőlegesen
rá a fal síkjára, természetesen a kettő, ha bárhol is van, ilyen Dohány 1/b. 1/a-ban is van, ott
nagyon sok terasz van, ezek úgy vannak kialakítva és ezeket az iratokban nyilván lehet csak látni,
és a mérési jegyzőkönyvek is úgy készülnek, hogy egymáshoz is vannak viszonyítva, tehát
természetesen minden terasz, ami egymás mellett van, a kettő között is meg kell lennie az
átjárásnak a 1,5 méternek, ami nyilván egy külön történet, hogy elegendő-e, vagy sem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönjük. Van még Képviselő Úrnak kérdése?
Moldován László:
Nem is kérdés, hanem mivel a Bizottságot céloztam egy javaslatommal, még egyszer
megismételném, hogy van-e fogadókészség, vagy nincs, hogy esetleg bizonyos járdaszakaszokon,
például a Dohány utca elején, vagy a Király utca elején, gondolkozzanak már el legyenek szívesek
Képviselőtársaim, hogy ne legyen elég ez a 1,5 méter, mert egyszerűen járhatatlan a
gyalogosforgalom számára bizonyos időszakokban az 1,5 méteres útszakasz. Én, ha jól
emlékszem a rendeletre, az azt mondta, hogy legalább 1,5 méter legyen, tehát, ha jól értem, akkor
az azt jelenti, hogy a kerület azt mondhatja, hogy 2,25 legyen. Nem tudom, hogy így van-e.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ehhez képest két hozzáfűzni valóm van. Az egyik, hogy végül is a szavazásnál szerintem minden
képviselő elmondhatja a véleményét, ha úgy gondolja, hogy az 1,51 az egy nagyon szűkös
lehetőség adott esetben a Dohány utcára, mondjuk nem támogatja azt az előterjesztést, vagy
határozati javaslatot. A másik, hogy végül is magához a rendelethez, vagy nem tudom, hogy
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rendeletben van-e szabályozva ugye. Tehát magához a rendelethez lehet módosítást beadni, és
akkor…
Győrvári Attila:
Maga a 1,5 méter egyébként…
Ujvári-Kövér Mónika:
Törvényi szabályozás
Győrvári Attila:
Így van. Az építésügyi szabályzat…
Ujvári-Kövér Mónika:
Ha mondjuk, azt mondja Erzsébetváros testületének a többsége, hogy végül is a törvényi
szabályozástól szigorúbb korlátozást tehet, akkor meg ezt egy módosító javaslat formájában és
akkor dönt a testület holnap. Én most így ezt tartom ezt a két lehetőséget a leglogikusabbnak, de
nyilván mindenki eldöntheti, hogy mit javasol. Egyébként az elmondottakkal alapjában véve
egyetértek, az azért egy zárójeles megjegyzésem lenne, hogy akkor, amikor mondjuk egy
sportközvetítés megy egy teraszon és úgy fogalmazott Irodavezető-helyettes Úr, hogy hangkeltő
dolgok ne legyenek, azt azért megnézném, amikor egy baráti társaság beül sörözni és néz egy
meccset, hogy az milyen plusz zajterheléssel jár az ott lakóknak.
Győrvári Attila:
Szabadidő zajforrásra gondoltam természetesen, nyilván az emberi zaj az sajnos egyrészt ugye
nem mérhető, másrészt nem tarozik a vonatkozó jogszabályok hatálya alá.
Ujvári-Kövér Mónika:
De mondjuk, akik ott laknak, azok fogják tudni követni ezeket az eseményeket. Parancsoljon.
Moldován László:
Egy megjegyzésem lenne. Én azt a pultost is megnézem, aki bejön egy harminc tagú társaság és
azt mondja, hogy hangosítsd már föl a tv-t és azt mondja, hát nem lehet. De ez egy zárójeles
megjegyzés.
Ujvári-Kövér Mónika:
Mindegy szerintem ez most már túlmutat a napirendi ponton, sok ilyennel találkozunk egyébként.
Én magam is voltam olyan társasházi közgyűlésen, ahol a szórakozóhelyen tartották, akivel
egyébként folyamatos konfliktusban vannak, mert máshol nem tudják megtartani, és amikor a
hang probléma szóba került, akkor azt mondta a tulaj, hogy ne gondolják, hogy most odajön
valaki és olyan nagy a nyomás, hogy ő tudja csendesebbre venni, mint ami egyébként
megengedett. Szóval nagyjából ez a hozzáállás és valószínű a tv projekttel kapcsolatban is így
lesz, de nyilván akkor erre megvan a megfelelő szankció. Ha nincs több kérdés, akkor én
lezárnám a napirend vitáját és ugye itt 40 előterjesztés, pontosabban 40 határozati javaslatról van
szó. A Jegyzői Irodától kaptunk egy tájékoztatást a 40 szavazásról, mint olyan, ha én jól értettem
ez azt jelenti, hogy ha valamelyik napirend ellen van akárcsak egy képviselői kifogás, akkor arról
külön szavazzunk. Személy szerint én a 24-est azt szeretném külön jelezni, nem tudom, hogy van-
e még olyan, aki mielőtt ügyrendire bocsátanám azt, hogy miről-hogy szavazzunk, amiről
szeretné, hogy külön szavazzunk, hogy ne legyen 40 szavazás. Van-e esetleg ezen kívül?
Moldován László:
Én is a 24-est…
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor az én ügyrendi javaslatom az lenne, hogy az 1-23-ról szavazzunk egyben, aztán a 24-ről
külön, és aztán a 25-40-ről.
dr. Mészáros Zoltán:
Úgy is lehet, hogy bocsánat, hogy 1-40-ig, kivétel a 24-es.

Ujvári-Kövér Mónika:
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Jó, akkor újabb ügyrendi javaslatom, hogy az 1-40-ig a 24-es kivételével szavazzunk és akkor a
24-es külön. Akinek ez elfogadható, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm
szépen.

56/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2016. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések- Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-40-ig terjedő határozati javaslatokról egyben, a
24-es számú határozati javaslatról külön szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor szavazásra bocsátom, aki az 1-40-ig kivétel 24-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért,
kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen.

57/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Walhalla Club Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Walhalla Club Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/6092/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 15-től
2016. október 31-ig, 2,4 m x 12 m, azaz 29 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.

58/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rich Mokka Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/2397-2/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
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2016. március 31-ig, illetve 2016. december 1-től 2017. február 28-ig, 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2,
2016. április 1-től 2016. április 30-ig, 2 db 1,8 m x 5 m, azaz 18 m2, 2016. május 1-től 2016.
október 31-ig, 2 db 1,8 m x 5 m, azaz 18 m2 , 1,8 m x 4,4 m, azaz 8 m2, 1,8 m x 1,2 m, azaz 3 m2,
és 1,8 m x 3 m, azaz 6 m2, mindösszesen 35 m2, valamint 2016 november 1-től 2016. november
30-ig, 2 db 1,8 m x 2,1 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Rich Mokka Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

59/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az SDCA Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17.) KI/2401-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy az SDCA Kft.-nek az Erzsébetvárosi Önkormányzattal szemben
közigazgatási bírság, vagy közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

60/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Serléhűtő Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz.1.) KI/6082/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 15-től 2017. február 28-ig, 4 m x 11 m, azaz 44 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Serléhűtő Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

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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61/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A La Parisienne Kft. Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám
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/6111/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület alatti épület
előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2017. február 28-ig, 2 m x 9 m, azaz 18 m2

nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a La Parisienne Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
62/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Moonrise Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fsz. 3.) KI/6073/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. március 1-től 2017. február 28-ig, 2,75 m x 10,4 m – (11 m2), összesen 18
m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Moonrise Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

63/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Miút3 Kft. VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Miút3 Kft. (székhely/lakcím: 1118 Budapest,
Ugron Gábor u. 77.) KI/6088/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére – az építmény
nagysága tekintetében attól részben eltérően –, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő
feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti
épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016. október 31-ig, 1,6 m x 4,8 m, azaz
8 m2 nagyságú dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.



17 / 37

Továbbá a Miút3 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

64/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gastrofresh Kft. VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/6063/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március
1-től 2016. március 31-ig, illetve 2016. november 1-től 2017. február 28-ig 1 m x 2,6 m, azaz 3
m2, és 2016. április 1-től 2016. október 31-ig 2 m x 9 m, azaz 18 m2 nagyságú dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Gastrofresh Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

65/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Ginger Restaurant Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/6103/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
október 31-ig, 5 m x 6 m, azaz 30 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából. Továbbá a Ginger Restaurant Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

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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66/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A C7 Ingatlanforgalmazó Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C7 Ingatlanforgalmazó Kft. (székhely/lakcím:
1071 Budapest, Bethlen Gábor u. 43. II. 12/b.) KI/6098/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 4 m x 3,5 m, azaz 14 m2 nagyságú dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a C7 Ingatlanforgalmazó Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel
arra, hogy a közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem
járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

67/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tűzkovács és Vizimolnár Kft. Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. (székhely/lakcím:
1133 Budapest, Bessenyei u. 14. VII. 1.) KI/6061/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 2,5 m x 4 m, azaz 10 m2, valamint 2016. augusztus 1-
től 2016. szeptember 30-ig, 2,5 m x 2,8 m, azaz 7 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.

68/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Profi 17 Tomcsik Kft. Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács S. u. 8/A.) KI/4772-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-
től 2016. október 31-ig, 2,55 m x 8,6 m, azaz 22 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Profi 17 Tomcsik Kft. kérelmére, részére a
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közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a
közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

69/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Retrosarok Kft. Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Retrosarok Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rottenbiller u. 44.) KI/6080/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016.
október 31-ig, 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Retrosarok Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

70/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Leszegysör Kft. VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 6. IV. 5.) KI/6106/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. március 1-től 2016. október 31-ig, 1,8 m x 3,6 m, azaz 7 m2, és 2016. április
1-től 2016. szeptember 30-ig, 3 m x 3 m, azaz 9 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.

71/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Carnia Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
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vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Dohány u. 5/A.) KI/6097/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
2017. február 28-ig 1,15 m x 8,6 m, azaz 10 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.
72/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Yesil Silvan Kft. Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Yesil Silvan Kft. (székhely/lakcím: 1117
Budapest, Szerémi sor 12. C. lph. II. 10.) KI/2404-2/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti, gépjárművek
várakozóhelyéül szolgáló közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
vendéglátó terasz az ott található járdaszakaszon az üzlet homlokzata előtt, a vonatkozó
jogszabályi előírásoknak megfelelően, azaz legalább 1 méter szélességben, az 1,5 méter széles
szabad járdafelület együttes meghagyásával is kialakítható.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

73/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az FFY Holding Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FFY Holding Kft. (székhely/lakcím: 1136
Budapest, Tátra u. 5/A.) KI/6095/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy az FFY Holding Kft.-nek az Erzsébetvárosi Önkormányzattal
szemben közigazgatási bírság, vagy közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

74/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Pasta Bella Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105
Budapest, Mongol u. 5.) KI/2400-2/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Pasta Bella Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-használat
kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

75/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Varga András egyéni vállalkozó VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András ev. (adószám: 57073978-2-41)
KI/6112/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati
kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u.
1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2016. október 31-ig 1,7
m 2,9 m, azaz 5 m2, 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2, 1 m x 2,6 m + 3,4 m x 6 m, azaz 23 m2,
mindösszesen 33 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából. Továbbá Varga András ev. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

76/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CSIL-LA 1994 Kft. Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 2800
Tatabánya, Kőrösi Csoma tér 7.) KI/5380/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 1-től 2017. február 28-ig, 1,71 m x 2,1 m, azaz 4 m2, valamint 2016. március 1-től 2016.
október 31-ig, 1,8 m x 1,1 m, azaz 2 m2, ((2,45 m x 4 m) + (1,1 m x 4 m /2)), azaz 12 m2,
összesen 14 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
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céljából. Továbbá a CSIL-LA 1994 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

77/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CVG Kft. VII. kerület, Király u. 13. szám „C” udvarban található közterület
használatára vonatkozó pályázati kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CVG Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6070/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám „C” udvarban található közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. március 31-ig, és 2016. november 1-től 2017. február 28-ig ((4,6 m x 5,5 m) – (3,1 m x
4,7)), azaz 11 m2, és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2, összesen 37 m2, és 2016. április 1-től 2016.
október 31-ig ((6,4 m x 6,4 m) – (3,1 m x 4,7)), azaz 27 m2, és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2,
összesen 53 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a CVG
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

78/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kéményonline Kft. VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kéményonline Kft. (székhely/lakcím: 1221
Budapest, Kiránduló u. 69.) KI/6091/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a gyalogos forgalom számára rendelkezésre álló járdafelület az épület
falsíkja, illetve a járda széle között 3,17 m szélességű, így a kérelemben megjelölt méretekkel,
azaz 1,8 m szélességben kialakított vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem marad meg a
szükséges 1,5 m szabad járdafelület.

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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79/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kéményonline Kft. VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kéményonline Kft. (székhely/lakcím: 1221
Budapest, Kiránduló u. 69.) KI/6091-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
a Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a gyalogos forgalom számára rendelkezésre álló járdafelület az épület
falsíkja, illetve a járda széle között 3,17 m szélességű, így a kérelemben megjelölt méretekkel,
azaz 1,8 m szélességben kialakított vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem marad meg a
szükséges 1,5 m szabad járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

80/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A SOL - HOME Kft. Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SOL - HOME Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 6.) KI/6100/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig, 4 m x 5 m, azaz 20 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.

81/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Golden Flóra Bt. Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/4765-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től
2016. szeptember 30-ig, 2,2 m x 4,4 m, azaz 10 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

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.

82/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Szeptember 13 Bt. Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 14/A.) KI/6086/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 2 m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Szeptember 13 Bt. kérelmére, részére a közterület-
használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-használat
kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

83/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Biodepoenerg Kft. Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/6076/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. szeptember 30-ig, 1,2 m x 5 m, azaz 6 m2,és 1,2 m x 1,6 m, azaz 2 m2, összesen 8 m2,
valamint 2016. október 1-től 2017. február 28-ig, 1,2 m x 3,33 m, azaz 4 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.

84/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bellota Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1441-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó
pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 1,8 m x 4,15 m, azaz 8 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Bellota Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

85/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az FKN Gastro Hungary Kft. Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/6052/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. március 1-től 2017. február 28-ig, 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2 nagyságú
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az FKN
Gastro Hungary Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

86/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az FKN Gastro Hungary Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/6056/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 4 m x 17 m, azaz 68 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az FKN Gastro Hungary Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel
arra, hogy a közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem
járul hozzá.
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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.
87/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Berlin Felett Kft. Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám „C” udvarban található
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/6110/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 16. szám „C” udvarban található közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig, (3,5 m x 5,35 m) - (2,5 m x 3,85 m), azaz 10 m2, 2016. június 1-től 2016.
augusztus 31-ig, 2,25 m x 5,35 m, azaz 13 m2, valamint 2016. április 1-től 2016. december 31-ig,
2 db 1 m x 1 m, azaz 2 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.

88/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az L-Coffee Kft. Budapest 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/1445-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2017.
február 28-ig, 2,25 m x 7,63 m, azaz 18 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az L-Coffee Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

89/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A G-Laking Kft. Budapest VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a G-Laking Kft. (székhely/lakcím: 1238 Budapest,
Hősök tere 37.) KI/6067/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
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kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április 1-től 2016.
október 31-ig, összesen 30 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. Továbbá a G-Laking Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

90/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MIR Catering Kft. Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/6101/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a pályázat érvénytelennek minősül.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

91/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menta Catering Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C. 48. lph.) KI/6102/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a Menta Catering Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az
előírt határnapot elmulasztotta.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

92/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kultúr Lokál Kft. Budapest 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. fsz.) KI/5142-1/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a Kultúr Lokál Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az előírt
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határnapot elmulasztotta.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

93/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Meat & Sauce Kft. Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34.) KI/13091/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét
elutasítja, tekintettel arra, hogy a Meat & Sauce Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az előírt
határnapot elmulasztotta.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

94/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A TELEP-ART Galéria Kft. Budapest 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. fsz. 1.) KI/6094/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmét elutasítja, tekintettel arra, hogy a TELEP-ART Galéria Kft. képviselője a pályázat
benyújtásánál az előírt határnapot elmulasztotta.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

95/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Holy Bagel Kft. Budapest VII. kerület, Dob u. 15. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Holy Bagel Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 15.) KI/6094/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmét elutasítja,
tekintettel arra, hogy a TELEP-ART Galéria Kft. képviselője a pályázat benyújtásánál az előírt
határnapot elmulasztotta.
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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.

Ujvári-Kövér Mónika:
És aki a 24-es határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem, kézfelemeléssel jelezze. Aki
nem, akkor ez egyhangúlag nem került elfogadásra.

96/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Disznótoros Kft. Budapest VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Disznótoros Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 1/D.) KI/6083/2016/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 3 db parkolóhely területén, összesen 39 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Disznótoros Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a
közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem haladja meg – nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet egyéni vállalkozó (adószáma:
61915532-1-43) KI/13089/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. február 8-tól 2016.
december 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.
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2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tömörgumi Bt. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Király u. 103. I. 8.) KI/12939/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 6-tól
2016. július 31-ig, 1 db gépjármű várakozóhelyen, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú területen,
gumiabroncs iparszerű javítása céljából.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs, Szövetkezet u. 112.) KI/13223/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március
1-től 2016. október 31-ig 1 m x 9,5 m, azaz 10 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.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DGP Hungary Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Hernádi dűlő 5.) KI/19127/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatához, 2016. március 2-től március 3-ig, március 16-tól március 17-ig, március 30-tól
március 31-ig, április 13-tól április 14-ig, és április 27-től április 28-ig, szórólaposztás (2 fő)
céljából.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Piac Szövetkezet (székhely/lakcím: 2063
Óbarok, Vázsony puszta 11.) KI/349-3/2015/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően –,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rózsák tere 8-11. szám alatti épületek előtti közterület
díjmentes használatához, 2016. március 1. és 2016. május 18. között, szombati napokon 10 m x 65
m, azaz 650 m2 nagyságú területen helyi termelői piac megtartása céljából.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/12601/2016/VI. szám alatt, a Budapest VII. kerület, Holló u. 10.
szám alatti épület előtti közterület használatára benyújtott kérelmét elutasítja, tekintettel arra,
hogy a kérelemben megjelölt közterület tekintetében vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló
közterület-használati kérelem benyújtására jelenleg szabályosan nincs lehetőség.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Király u. 13.) KI/19242/2016/VI. szám alatt, a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám
„C” udvarban található közterület használatára benyújtott kérelmét elutasítja, tekintettel arra,
hogy a kérelemben megjelölt közterület tekintetében vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló
közterület-használati kérelem benyújtására jelenleg szabályosan nincs lehetőség.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes egyéni vállalkozó (adószáma:
65751680-1-42) KI/18643/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, István u. 40. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től 2016.
december 31-ig, 0,65 m x 1,5 m, azaz 1 m2 nagyságú virág árubemutató elhelyezése céljából.
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9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Szilvia Emma egyéni vállalkozó (adószáma:
67027538-1-42) KI/18648/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 4-től 2016.
március 9-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú virágárusítás céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
tevékenység a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja.

Ujvári Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a kettes napirendi pont, itt már a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati
Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Előterjesztő részéről kérdezem, hogy
kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.
Győrvári Attila:
Köszönjük szépen, nem.
Ujvári Kövér Mónika:
Jó, köszönöm szépen, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs, Moldován
Képviselő Úr részéről sincs, pedig figyelem erősen. A lényeg az, hogy én egyetlen egy dolgot
szeretnék mondani, ami egy kicsit az egyes napirendi ponttal összhangban van, hogy és igazából
ez egy kérdés a Hatósági Iroda részéről, hogy valóban ez a pályázati rendszer leegyszerűsíti az ő
feladatukat, merthogy Isten igazából, ha én jól értelmeztem magát a szabályozást, akkor arról van
szó, hogyha ez a pályázati rendszer lemegy és akkor ebben az idő intervallumban csak a kiemelt
területekre akkor pályázhatok, de ha ezen túl vagyunk, akkor decemberig akár újabb körökben
pályázhat, vagyis az év végéig. A pályázati rendszer után, most lehet, hogy 40 vagy 39 helyen, ha
az elutasítást nem veszem figyelembe, ott ezek a területek igazából év végéig el lettek döntve, de
minek után azért nem feltétlenül kötelező ezt követően ebben részt venni, ezért elég sok kérelem
érkezik ezután is. Nekem volt egy-két utca, amit kimondottan megnéztem, ami mindig ilyen
problémás szokott lenni, a Kertész utca. Egyetlen egy kérvény nem érkezett, és mi van akkor, ha
valaki kimondottan arra játszik, hogy a pályázati rendszerben részt sem akar venni, hanem utána
ilyen időközönként ad be pályázatot. Hogy ez valóban megkönnyítette a Hatósági Irodának a
munkáját?
Győrvári Attila:
Tehát, akkor ugye maga a pályázatnak a létjogosultsága, amit nyilván megint nem nekem kell
effektíve megmagyaráznom, de akkor tapasztalatokat elmondanám, de elvileg a lényege elvileg az
lett volna, hogy nemcsak az Iroda munkáját könnyítse meg, hanem természetesen a Bizottság
munkáját is. Ugye mindig gond volt ez és szerintem joggal, hogy ez persze az ügyfelek hibája,
hívjuk így, nagyon sok vendéglátó terasz van és minden egyes bizottsági, rendes bizottsági ülésen,
főleg nyilván a tavasztól, márciustól októberig terjedő időszakban 30-40, sőt volt annál több
előterjesztés is, ami azt gondolom, hogy nemcsak az Irodának egy nehéz feladat feldolgozni,
úgyhogy az természetesen megfeleljen minden jogszabályi és elsősorban a bizottsági tagok
igényeinek, tehát, hogy átlátható legyen, hanem gondolom én azt, hogy azalatt a pár nap alatt,
amíg erre lehetőségük van a bizottsági tagoknak, nincsen annyi idő, hogy ezt így rendesen tényleg
átolvassa, átgondolja mindenki, mert nagyon rövid az idő. Illetve van rá lehetőség, csak hát
nagyon határeset. Ez volt az egyik oka. A pályázattal érintett terület jelenleg mondjuk a belső-
erzsébetvárosi részt tekintve egy szűk rész, de azért azt is tudni kell, hogy ez önmagában véve
legalább 55 üzletet érintett, akik effektíve vendéglátó teraszt szoktak kihelyezni. Tehát azt
gondolom, hogy ezzel már és ennek egyébként valójában jó része pályázott is, tehát azt gondolom
sikeres volt, legalábbis a részünkről úgy érezzük, hogy ennek volt értelme és sikeres volt. Ezekkel
az üzletekkel, illetve vendéglátó teraszokkal a továbbiakban nemcsak az Irodának nincsen
előterjesztési feladata, hanem ellenőrzés az ugyanúgy van, tehát az egész évben folyik, de a
Bizottságnak is ennyivel kevesebbet kell éves szinten, ezeket úgy kell számolni, hogy ők általában
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nem, tehát nagyon fontos volt, hogy legalább egy év legyen, hanem mondjuk három havi
részletekben kérték meg, tehát most ez egy nagyon egyszerű matematikai számítás, 40 vendéglátó
terasz, az egy évben legalább 3 előterjesztés, az pontosan 120 előterjesztés, ami helyett mondjuk
csak 40 van, tehát akkor 80 előterjesztést megspóroltunk a Bizottságnak is, hogy el kelljen
olvasnia. A másik pedig, hogy tervezhetünk, hogy lehet látni, hogy ezen a területen mennyi terasz
van. Tehát most így egyben láthatja a Bizottság, hogy az érintett területen, tehát ezen a kis, szűk
részen is mennyi vendéglátó terasz van. Sokkal jobban átlátható például ez a parkolási kérdés is,
mert lehet látni, hogy mennyi az, aki kért valójában várakozó helyet. Tehát ez (érthetetlen
szövegrész) voltam más helyen is, csak az nem felelt meg a követelményeknek, ennyi várakozó
hely ebből kiadható közterület-használati kérelem érkezett, mert ugye ennek feltételei vannak. A
másik részről ugye, hogy egyrészt erre a területre természetesen lehet, hogy akik nem pályáztak,
vagy ami még nem hasznosított terület ezek után is pályázni, vagy kérelmet benyújtani,
természetesen csak a pályázati feltételek betartásával, tehát az evidens, hogy aki ezek után erre a
területre teraszt kér, teraszra vonatkozó közterület-használati hozzájárulást, annak ugyanazok a
feltételei lesznek, mint azoknak, akik januárban 29-én pontosan benyújtották. A többi területen
nyilván nincsen ilyen, az megmarad, az pedig kicsit visszautalva a korábbi mondatokra, az
természetesen a testület döntése, hogy ezt a típusú pályázatot milyen területi hatállyal kívánja a
jövőben bővíteni. Mondjuk úgy, ez egy kísérlet volt ebben az évben, tényleg szeretnénk azt, hogy
a munka is megkönnyítődjön, illetve jobban átláthatóbb legyen ez az egész, ez az Irodának a
szakmai véleménye. Remélhetőleg ez működni is fog és valójában nyilván év végén látszódik,
hogy mennyivel kevesebb bizottsági előterjesztés volt emiatt mondjuk már csak, de természetesen
ennek a területi hatályát lehet bővíteni a későbbiekben akármeddig is, tehát ezt a Kertész utcában
valóban van több terasz főleg a felső részén, nyilván olyan helyeket érdemes ebbe a pályázatos
területbe belevenni, ahol egyébként amúgy is nagyon sok vendéglátó terasz van, különösen annak
fényében, hogy ezek egymás mellett vannak, tehát jó lenne és ezért volt jó például a Dohány utca,
hogy egyben lehet vizsgálni ezeket. Nem az van, hogy havonta adogatja be valaki és akkor mindig
a másikhoz kell igazítani, illetve már ki emlékszik arra, hogy mihez járult hozzá a Bizottság
három hónappal ezelőtt, vissza kéne nézni. Lehetett a Dohány utcát látni egyben, hogy az hogy
néz ki, hány darab vendéglátó terasz van 100 méteren belül. Ez egy kísérlet volt és szeretnénk, ha
a jövőben még jobban működne és ez természetesen a Bizottság munkáját is megkönnyítené.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Moldován Képviselő Úr?
Moldován László:
Lenne két kérdésem. Az egyik, akkor, ha jól értem, akik most ide pályáztak és nem megfelelően a
pályázati feltételeknek, akkor ők a jövőben bármikor beadhatják és akkor…
Győrvári Attila:
Holnapi naptól kezdve, ugye muszáj volt, ez benne volt írásban, holnapi naptól kezdve ők
beadhatják, nem pályázatként, de egyébként ugyanazokkal a feltételekkel, mintha pályáztatna.
Moldován László:
Jó, ez az egyik kérdésem. A másik pedig az egyes előterjesztésnél van megint egy olyan és lehet,
hogy rosszul emlékszem, mert itt az van, hogy február 8-tól kéri az árubemutató babákat és azt
hiszem, hogy azt beszéltük, nem tudom, hogy erről határozat is született, vagy bármi itt a
Bizottságban, hogy ilyen nem lesz, hogy visszamenőleg kér valamit, hanem nem tudom már
tényleg, hogy mit beszéltünk konkrétan, azt beszéltük, ha jól tudom, hogy 30 napra előre kell
beadniuk ezeket a közterület-használatra vonatkozó kérelmeket. Itt most egy február 8-ai, mikor
most március 2-a van. Lehet, hogy rosszul emlékszem és csak szó volt róla, én úgy emlékszem,
hogy határoztunk is róla, hogy a jövőben, amit azt gondolok, hogy mindenképpen akkor 2016-tól
már így kéne, nem lehet így beadni visszamenőleges időtartamra.
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Győrvári Attila:
Akkor válaszolok erre a kérdésre. Valóban ez szóba került többször is, azt gondolom, hogy látszik
az előterjesztésen, hogy mindent megteszünk azért, hogy minél kevésbé legyen visszamenőleg. Az
továbbra is igaz, hogy önmagában véve az ügyfélnek van egy kérelme ami, valóban tehát a
kérelmében nem szerepelhet a kérelem benyújtásának napja előtti időpont. Ez ugye továbbra is így
működik. Ő nem kérheti visszamenőleg, nyilván a bizottsági ülések azok ütemezve vannak, ez is
ugye egy rendkívüli és ugye egy rendes ülés az havonta egyszer van. Ha 30 nappal előtte valaki
beadja, akkor nyilván valóan elő tudjuk terjeszteni úgy, hogy az a következő bizottsági ülés
időpontja az megelőzze lehetőség szerint a kérelmezett időpontot. Nyilván nem tartják ezt a 30
napot, ilyen esetben van egy büntetés, hívjuk így, tehát neki többlet költséggel jár, ezért 125%-ot
kell fizetni és amennyire én jól emlékszem, ez azért fontos, mert a mi irodánkat érinti, erről azért
konkrét döntés nem született. Természetesen, ha egyszer születik erre egy bizottsági állásfoglalás,
akkor a jövőben függetlenül attól, hogy ki hogy adja be, csak a bizottsági döntés napjával, nyilván
itt elhangzottak pro és kontra érvek, mert azért ez természetesen az ügyfél beadja valamikor, ő
nem tehet arról, hogy a bizottsági ülés mondjuk, pont a bizottsági ülés előtt három nappal adja be,
mikor már ki lett postázva az előző, nyilván nem tudjuk már fölvenni és akkor 30 nappal később
adja be, ezt is figyelembe kell venni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Azt gondolom, hogy Irodavezető-helyettes Úrnak az állítását csak megerősíteni tudjuk. Moldován
Képviselő Úr valóban sokszor felvetette és ez egy visszatérődolog, de döntés ebben nem született.
Szerintem ez a pályázat is azt célozza, hogy minél inkább a határidőket tudjuk tartani, aztán
reméljük, hogy a gyakorlatban sok ilyen nem fordul elő. Ha további kérdés nincs, akkor lezárom a
napirend vitáját és mielőtt ügyrendibe feltenném az egyik szavazást, kérdezem, hogy van-e
valakinek olyan észrevétele, hogy bármelyik előterjesztést vagy határozati javaslatot külön
szeretné szavazni, mert, ha nincs, akkor ügyrendi javaslatként kérem arról szavazzunk, hogy az 1-
9 határozati javaslatról együtt szavazzunk. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Aki nem ért vele egyet, aki tartózkodik, egy tartózkodással köszönjük szépen elfogadtuk.

97/2016. (03.02.) 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 1-9-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor egyben szavazunk, aki egyetért az 1-9 határozati javaslatban leírtakkal, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került köszönöm szépen.



34 / 37

98/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tóth Elizabet egyéni vállalkozó VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet egyéni vállalkozó (adószáma:
61915532-1-43) KI/13089/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. február 8-tól
2016. december 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

99/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tömörgumi Bt. VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tömörgumi Bt. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 103. I. 8.) KI/12939/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Izabella u. 28. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
március 6-tól 2016. július 31-ig, 1 db gépjármű várakozóhelyen, 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú
területen, gumiabroncs iparszerű javítása céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

100/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Régió Banktechnika Kft. VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs, Szövetkezet u. 112.) KI/13223/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március
1-től 2016. október 31-ig 1 m x 9,5 m, azaz 10 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

101/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A DGP Hungary Kft. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonát képező közterületek használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DGP Hungary Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Hernádi dűlő 5.) KI/19127/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatához, 2016. március 2-től március 3-ig, március 16-tól március 17-ig, március 30-tól
március 31-ig, április 13-tól április 14-ig, és április 27-től április 28-ig, szórólaposztás (2 fő)
céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

102/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Magyar Piac Szövetkezet VII. kerület, Rózsák tere 8-11. szám előtti közterület
használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Piac Szövetkezet (székhely/lakcím: 2063
Óbarok, Vázsony puszta 11.) KI/349-3/2015/VI. számú kérelmére – attól részben eltérően –,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rózsák tere 8-11. szám alatti épületek előtti közterület
díjmentes használatához, 2016. március 1. és 2016. május 18. között, szombati napokon 10 m x 65
m, azaz 650 m2 nagyságú területen helyi termelői piac megtartása céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

103/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Arborétum Presszó Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách Imre sétány felöli oldal)
előtti közterület használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/12601/2016/VI. szám alatt, a Budapest VII. kerület, Holló u. 10.
szám alatti épület előtti közterület használatára benyújtott kérelmét elutasítja, tekintettel arra,
hogy a kérelemben megjelölt közterület tekintetében vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló
közterület-használati kérelem benyújtására jelenleg szabályosan nincs lehetőség.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

104/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gozsdu Gasztronómia Kft. Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám „C” udvarban
található közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/19242/2016/VI. szám alatt, a Budapest VII. kerület, Király u.
13. szám „C” udvarban található közterület használatára benyújtott kérelmét elutasítja, tekintettel
arra, hogy a kérelemben megjelölt közterület tekintetében vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló
közterület-használati kérelem benyújtására jelenleg szabályosan nincs lehetőség.

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

105/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Balázs Ágnes egyéni vállalkozó VII. kerület, István u. 40. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes egyéni vállalkozó (adószáma:
65751680-1-42) KI/18643/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, István u. 40. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március 1-től
2016. december 31-ig, 0,65 m x 1,5 m, azaz 1 m2 nagyságú virág árubemutató elhelyezése
céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

106/2016. (03.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Lakatos Szilvia Emma egyéni vállalkozó VII. kerület Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Szilvia Emma egyéni vállalkozó
(adószáma: 67027538-1-42) KI/18648/2016/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. március
4-től 2016. március 9-ig, 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú virágárusítás céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a tevékenység a gyalogosforgalmat nem akadályozhatja.

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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3.sz.NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont az Egyebek keretében kérdezném van-e valakinek kérdése, hozzászólása.
Ha a bizottsági tagok részéről nincs, akkor Szerencse Csabát kérdezem, mert neki.
Szerencse Csaba:
Megvárom, hogy esetleg valakinek nincs-e. Én a Bizottság tagjaitól csak annyit szeretnék
kérdezni, hogy a március 21-ei héten szükséges lenne még egy ülést tartani ebben a hónapban,
hogy még a pontos napot azt nem tudom, próbáljuk úgy szervezni, hogy a másik Bizottsággal is,
ha ő ülni fog, akkor azt összehozzuk. Van-e valakinek valamilyen speciális kérése, hogy délelőtt
nem ér rá, délután nem, ez a nap nem jó, az a nap nem. Igen?
Sólyom Bence:
Nekem leghamarabb fél kettőtől jó.
Szerencse Csaba:
Fél kettőtől, tehát bármelyik nap fél kettőtől. Jó, rendben.
Kismarty Anna:
Jó lenne, ha így előtte lenne, mert, hogy mikor lesz Humán? Humán lesz előtte.
Sólyom Bence:
22-én.
Kismarty Anna:
22-én pont lesz Humán 15.30-kor, fél négytől. Akkor lehetne előtte mondjuk.
Szerencse Csaba:
Mindenképpen a Humánhoz szervezem.
Kismarty Anna:
Csak ne utána legyen, hanem előtte.
Ujvári-Kövér Mónika:
És fél kettő után, jó. Akkor más instrukció nem hangzott el, köszönjük szépen.

Budapest, 2016. március 2.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. március


