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Ikt.sz.: KI/23733/2016/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. április 13. napján 09.00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

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

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Szabó Réka környezetvédelmi referens
dr. Kovács István szakértő
Farkas Eszter szakértő
Tóth Csaba szakértő
Gyulai István irodavezető-helyettes

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Kismarty Anna és Nagy Andrea Képviselő Asszonyok előzetesen jelezték távolmaradásukat, tehát
igazoltan vannak távol, de egyébként a jelenléti ív szerint megállapítom, hogy határozatképesek
vagyunk. Szeretnék mindenkit tájékoztatni, hogy az ülés megkezdéséig módosító indítvány
hozzám nem érkezett. Elsőként arról fogunk szavazni, hogy a kiküldött meghívóban szereplő
módon tárgyaljuk a napirendi pontokat. Aki ezzel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

151/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) Március havi bizottsági szakértői beszámolók

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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2.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos

előterjesztései

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.) Testületi anyagok megtárgyalása

4.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

5.) Testületi anyagok megtárgyalása

6.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Március havi bizottsági szakértői beszámolók

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2016.
március havi beszámolóját elfogadja.

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

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

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2016. március
havi beszámolóját elfogadja.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Első napirendi pontként a március havi bizottsági szakértői szokásos beszámolókat tárgyaljuk.
Előterjesztőként én szerepelek, azt hiszem, hogy ehhez különösebb kiegészítést nem kell fűznöm.
Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, lezárom a napirend
vitáját és négy szavazásról lesz szó, hiszen négy szakértőről van szó. Aki az első határozati
javaslatban foglaltakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen.

152/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2016.
március havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a kettes számú határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén
egyhangú.

153/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármas számú határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze, egyhangú.

154/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a négyes számú határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Ez is
egyhangúlag került elfogadásra, köszönöm szépen.

155/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Március havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/2406-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. június 30-ig 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/19242-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám „C” udvarban található közterület
használatához, 2016. március 18-tól 2016. szeptember 30-ig, 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m, azaz 16
m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.



5 / 24

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BEER AND BURGER Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 32.) KI/22044/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 15-től 2016. szeptember 30-ig, 0,65 m x 3,5 m, azaz 3 m2, és 0,65 m x 2,5 m, azaz 2 m2,
összesen 5 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles
szabad járdafelületet.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/22187/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
április 1-től 2016. szeptember 30-ig, 2 db 1 m x 3 m, azaz 6 m2 nagyságú, és a Rumbach Sebestyén
u. 12. szám alatti épület előtti közterület használatához 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR CATERING Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/6101-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. október 31-ig, 3,75 m x 2,2 m, azaz 9 m2 és 1 m x 2,2 m,
azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a YESIL SILVAN Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 5/A.) KI/2404-3/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április 1-től
2016. október 31-ig, 1,3 m x 6,3 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a YESIL SILVAN Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kéményonline Kft. (székhely/lakcím: 1221
Budapest, Kiránduló u. 69.) KI/6090-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április
1-től 2016. október 31-ig, 1,6 m x 8,89 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B. K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230 Gyömrő,
Petőfi u. 24.) KI/22560/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
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szeptember 30-ig, 2,42 m x 3,67 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda úttest
felöli szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/6102-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. október 31-ig, 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2, valamint 2016. május 1-től 2016.
október 31-ig, 1,34 m x 5,2 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől
0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az M. G. KISHON Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/2424-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. október 31-ig, 1,2 m x 4,16 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ACE PRODUCTION Kft. (székhely/lakcím: 1132
Budapest, Visegrádi u. 17. fsz. 5.) KI/22121/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése esetén –a járdán található tereptárgyak miatt – nem
marad meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szabad járdafelület.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Abstrct Group Kft. (székhely/lakcím: 1103
Budapest, Sorház u. 9/1.) KI/22193/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre tér, Király utca, Gozsdu Udvar, Kazinczy utca közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a kerékpáros promóció engedélyezése esetén nem marad meg a
gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szabad járdafelület, valamint túlzsúfolttá teszi az
amúgy is igen forgalmas utcákat.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Souce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34. fsz.) KI/13091-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 1-től 2016. október 31-ig, 1,5 m x 3,2 m, azaz 5 m2 nagyságú,
valamint 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/1073-1/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul



7 / 24

hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek a közterület használatával összefüggő közigazgatási
bírság tartozása van.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ugrinter Kft. (székhely/lakcím: 2081 Piliscsaba,
Szent István út 105.) KI/22042/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-
től 2016. október 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2, 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 2 m, azaz 2 m2,
mindösszesen 6 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú fagylaltpult elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FINGER’S FAST FOOD Kft. (székhely/lakcím:
1078 Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/22792/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz kialakításával a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LOL Trade Kft. (székhely/lakcím: 1068 Budapest,
Király u. 80.) KI/22789/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től
2016. november 30-ig, 1,47 m x 1,5 m, azaz 3 m2, és 1,45 m x 1,4 m, azaz 3 m2, mindösszesen 6
m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/6094-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 15-től 2016. november 30-ig 1 m x 6 m, azaz 6 m2, valamint 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 3 m x 10 m, azaz 30 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Telep-Art Galéria Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/22800/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 2-tól 2016. július 31-ig 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú fényreklám elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz kialakításával biztosítani kell
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.



8 / 24

20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menczer Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Király u. 53.) KI/2435-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 2-tól 2016.
augusztus 31-ig 2 db 1 m x 2 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18675-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1-től
2017. január 31-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.

22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18675-2/2016/VI. számú kérelmére a korábban megadott 15/2016. (01.18.) sz.
határozatát a közterület nagysága tekintetében akként módosítja, hogy a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához hozzájárul 2016. április 1-től
2016. szeptember 30-ig, 2 db 0,76 m x 3,28 m, azaz 6 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.

23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dorka Dorina Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay tér 20. fszt.) KI/22043/2016/VI. számú kérelmét érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja, tekintettel arra, hogy a kérelmezett terület nem közterület, azaz a hatóságnak nincs
hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye.

24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Netraw Bt. (székhely/lakcím: 1061 Budapest,
Dalszínház u. 10. III. 5/A.) KI/22873/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május
1-től 2016. november 1-ig, 1 db, 1 m x 2,7 m, azaz összesen 3 m2 nagyságú guruló kocsi
elhelyezéséhez, kávé árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital
nem árusítható.

25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Tompa u. 17. fsz.) KI/23023/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 5-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m x 5 m, azaz 5 m2, és 1 m x 6 m, azaz 6 m2, összesen 11 m2

nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BORN 2 BIO Kft. (székhely/lakcím: 2074 Perbál,
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Ady Endre u. 27.) KI/22872/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 50. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 2-től
2016. október 31-ig, 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/5142-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 15-től 2016. november 30-ig 1 m x 3,75 m, azaz 4 m2, valamint 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 5 m x 10 m, azaz 50 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

28.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/19673-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a
vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.

29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/6130-1/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig 2 db 1,1 m x 2,7 m, azaz összesen 6 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.

30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/5388-1/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május
1-től 2016. november 30-ig 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2, és 1 m x 5,3 m, azaz 6 m2, összesen 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.

31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mahir Cityposter Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Soroksári út 121.) KI/4431-1/2016/VI. számú, Budapest VII. kerület, Almássy tér 16.,
Dohány u. 1., illetve Izabella u. 7. szám alatti épületek előtti közterület használatával összefüggő
eljárásban benyújtott jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, tekintettel arra,
hogy a fellebbezés elkésett.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
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kapcsolatos előterjesztései. Ha emlékezetem nem csal, pontosan 31 darab előterjesztésről van szó.
Az előterjesztőt kérdezem, az Irodavezető-helyettes van itt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni.
Győrvári Attila:
Köszönöm szépen, nem.

Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincsen, akkor
bezárom a napirend vitáját és minek után kérdés, hozzászólás nem volt, én úgy érzékeltem, hogy
ügyrendi javaslatként azt fogom javasolni, hogy a 31 határozati javaslatról egyben szavazzunk. Ez
ellen van-e valakinek kifogása, hogy valamiről külön szavazzunk? Amennyiben nincs, akkor
ügyrendi javaslatom az lenne, hogy aki egyetért azzal, hogy a 31 határozati javaslatról egyben
szavazzunk, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

156/2016. (04.13.) 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 1-31-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor szavazásra bocsátom, hogy aki a 31 határozati javaslatban foglaltakkal egyetért, az
kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen, egyhangúlag elfogadásra került.

157/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Marigold Trade Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/2406-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. június 30-ig 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

158/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft. VII. kerület, Király u. 13. szám „C” udvarban
található közterület használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/19242-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám „C” udvarban található közterület
használatához, 2016. március 18-tól 2016. szeptember 30-ig, 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m, azaz 16
m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

159/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A BEER AND BURGER Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BEER AND BURGER Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 32.) KI/22044/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 15-től 2016. szeptember 30-ig, 0,65 m x 3,5 m, azaz 3 m2, és 0,65 m
x 2,5 m, azaz 2 m2, összesen 5 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

160/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Random Concept Kft. VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/22187/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016.
április 1-től 2016. szeptember 30-ig, 2 db 1 m x 3 m, azaz 6 m2 nagyságú, és a Rumbach
Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtti közterület használatához 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

161/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MIR CATERING Kft. VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR CATERING Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/6101-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. május 1-től 2016. október 31-ig, 3,75 m x 2,2 m, azaz 9 m2 és 1 m x 2,2 m,
azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0,5 m
távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

162/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A YESIL SILVAN Kft. 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: 1074
Budapest, Dohány u. 5/A.) KI/2404-3/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. április 1-től
2016. október 31-ig, 1,3 m x 6,3 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a YESIL SILVAN 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

163/2016. (04.13.) 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/6090-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. április
1-től 2016. október 31-ig, 1,6 m x 8,89 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

164/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A B. K. Unió Kft. VII. kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B. K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230 Gyömrő,
Petőfi u. 24.) KI/22560/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig, 2,42 m x 3,67 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda úttest
felöli szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

165/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menta Catering Kft. VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/6102-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. október 31-ig, 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2, valamint 2016. május 1-től 2016.
október 31-ig, 1,34 m x 5,2 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől
0,5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

166/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az M. G. KISHON Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az M. G. KISHON Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/2424-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
április 1-től 2016. október 31-ig, 1,2 m x 4,16 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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167/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az ACE PRODUCTION Kft. VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ACE PRODUCTION Kft. (székhely/lakcím:
1132 Budapest, Visegrádi u. 17. fsz. 5.) KI/22121/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a vendéglátó terasz elhelyezése esetén –a járdán található tereptárgyak miatt
– nem marad meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szabad járdafelület.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

168/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Abstrct Group Kft. VII. kerület, Madách Imre tér, Király utca, Gozsdu Udvar, Kazinczy
utca közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Abstrct Group Kft. (székhely/lakcím: 1103
Budapest, Sorház u. 9/1.) KI/22193/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre tér, Király utca, Gozsdu Udvar, Kazinczy utca közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a kerékpáros promóció engedélyezése esetén nem marad meg a
gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szabad járdafelület, valamint túlzsúfolttá teszi az
amúgy is igen forgalmas utcákat.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

169/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Meat & Sauce Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Souce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34. fsz.) KI/13091-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 1-től 2016. október 31-ig, 1,5 m x 3,2 m, azaz 5 m2 nagyságú,
valamint 2016. május 1-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

170/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Blue Bird Cafe Kft. VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtti
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közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/1073-1/2016/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek a közterület használatával összefüggő
közigazgatási bírság tartozása van.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

171/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ugrinter Kft. VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ugrinter Kft. (székhely/lakcím: 2081 Piliscsaba,
Szent István út 105.) KI/22042/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. október 31-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2, 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 2 m, azaz 2
m2, mindösszesen 6 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú fagylaltpult elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

172/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A FINGER’S FAST FOOD Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FINGER’S FAST FOOD Kft. (székhely/lakcím:
1078 Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/22792/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2016. április 1-től 2016. szeptember 30-ig 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz kialakításával a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

173/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A LOL Trade Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület
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használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LOL Trade Kft. (székhely/lakcím: 1068
Budapest, Király u. 80.) KI/22789/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 1-től 2016. november 30-ig, 1,47 m x 1,5 m, azaz 3 m2, és 1,45 m x 1,4 m, azaz 3 m2,
mindösszesen 6 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

174/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Telep-Art Galéria Kft. VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/6094-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. április 15-től 2016. november 30-ig 1 m x 6 m, azaz 6 m2, valamint 2016. május 1-től 2016.
szeptember 30-ig 3 m x 10 m, azaz 30 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Telep-Art Galéria 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

175/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Plus Game Invest Kft. VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/22800/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 2-tól 2016. július 31-ig 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú fényreklám elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz kialakításával biztosítani kell
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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176/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menczer Kft. VII. kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menczer Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Király u. 53.) KI/2435-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május 2-tól 2016.
augusztus 31-ig 2 db 1 m x 2 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

177/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sztradi Kft. VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18675-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1-től
2017. január 31-ig, 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú reklámtábla elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

178/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sztradi Kft. VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18675-2/2016/VI. számú kérelmére a korábban megadott 15/2016. (01.18.) sz.
határozatát a közterület nagysága tekintetében akként módosítja, hogy a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához hozzájárul 2016. április 1-től
2016. szeptember 30-ig, 2 db 0,76 m x 3,28 m, azaz 6 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

179/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Dorka Dorina Kft. VII. kerület, Garay tér 20. szám alatti épület előtti közterület



18 / 24

használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dorka Dorina Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay tér 20. fszt.) KI/22043/2016/VI. számú kérelmét érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja, tekintettel arra, hogy a kérelmezett terület nem közterület, azaz a hatóságnak nincs
hatásköre vagy nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Htáridő:   azonnal

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

180/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Netraw Bt. VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Netraw Bt. (székhely/lakcím: 1061 Budapest,
Dalszínház u. 10. III. 5/A.) KI/22873/2016/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016. május
1-től 2016. november 1-ig, 1 db, 1 m x 2,7 m, azaz összesen 3 m2 nagyságú guruló kocsi
elhelyezéséhez, kávé árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital
nem árusítható.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

181/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tuning-Artlife Kft. VII. kerület, Akácfa u. 45. szám épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Tompa u. 17. fsz.) KI/23023/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 5-től 2016. szeptember 30-ig, 1 m x 5 m, azaz 5 m2, és 1 m x 6 m, azaz 6 m2, összesen 11
m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

182/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A BORN 2 BIO Kft. VII. kerület, Kertész u. 50. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BORN 2 BIO Kft. (székhely/lakcím: 2074
Perbál, Ady Endre u. 27.) KI/22872/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 50. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2016.
május 2-től 2016. október 31-ig, 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

183/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Kultúr Lokál Kft. VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/5142-2/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2016. április 15-től 2016. november 30-ig 1 m x 3,75 m, azaz 4 m2, valamint 2016. május 1-től
2016. szeptember 30-ig 5 m x 10 m, azaz 50 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

184/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gasztro Szakasz Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/19673-1/2016/VI. számú kérelméhez kötötten részére a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, a
vendéglátó terasz közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez a hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

185/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Király Capital Kft. VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/6130-1/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május 1-től
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2016. szeptember 30-ig 2 db 1,1 m x 2,7 m, azaz összesen 6 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

186/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Belvárosi Vendéglátóipari Kft. VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/5388-1/2016/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához 2016. május
1-től 2016. november 30-ig 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2, és 1 m x 5,3 m, azaz 6 m2, összesen 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

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

187/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Mahir Cityposter Kft. VII. kerület Almássy tér 16., Dohány u. 1., illetve Izabella u. 7.
szám alatti épületek előtti közterület használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mahir Cityposter Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Soroksári út 121.) KI/4431-1/2016/VI. számú, Budapest VII. kerület, Almássy tér 16.,
Dohány u. 1., illetve Izabella u. 7. szám alatti épületek előtti közterület használatával összefüggő
eljárásban benyújtott jogorvoslati kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, tekintettel arra,
hogy a fellebbezés elkésett.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi anyagok megtárgyalása

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.
(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.) önkormányzati



21 / 24

rendelet módosításáról

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a nyílt ülés keretein belül a testületi anyagok megtárgyalása, mégpedig
nevezetesen a 3-as, 5-ös, 6-os, és 16-os napirendi pontokról lévén szó. Először kezdjük a 3-as
napirendi ponttal, ugye itt a közterülettel kapcsolatos önkormányzati rendelet módosításról van
szó. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs, bezárom a
napirend vitáját és szavazásra bocsátom, hogy aki a 3-as pontot tárgyalásra és elfogadásra
javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Három, aki tartózkodik, két tartózkodás mellett
tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.
dr. Mészáros Zoltán:
Mi volt az eredmény?
Szerencse Csaba:
Három igen, kettő tartózkodás.
Ujvári-Kövér Mónika:
Tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk a testületnek.

188/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

3.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének …/2016.
(….) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata
tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 22/2013. (IV.30.) önkormányzati

rendelet módosításáról

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

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.

5.
Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2015. évi teljesítéséről

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont az ötös, mégpedig a Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2015.
évi teljesítéséről. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Moldován Képviselő
Úr parancsoljon.
Moldován László:
Nekem csak annyi lenne, hogy látom az Iroda két Képviselője is itt van, hogy itt az ülésen is
szóba hoznám, hogy én, mint a Fenntartható Fejlődés Tanácsnok úgy érzem, hogy nem vagyok
eléggé bevonva ezekbe az ügyekbe, pedig erről szó volt. Még egyszer kérem, hogy szeretnék ebbe
részt venni jobban, jó tehát minden féle ilyen környezetvédelmi, zöldfelülettel kapcsolatos
programmal kapcsolatos dologban. Köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
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Nekem egy rövid kiegészítésem lenne, mert egyéb már jó előre leszervezett program miatt én a
délutáni testületi ülésen nem tudok ott lenni, tehát nem fogom tudni elmondani. Először is azt
gondolom, hogy a környezetvédelmi program, hogyha A-Z-ig elolvassa az ember, akkor azt
gondolom, hogy nagyon korrektül végig van vezetve, minden intézkedés, amit önkormányzat tett
és ez ellen kifogást sem lehet emelni. Ennek ellenére én azért tartózkodnék, mert azt hiszem, ha a
környezeti zajhatásokról beszélünk, akkor nem biztos, hogy el tudok egy az egyben fogadni egy
olyan programot és én ezt korábban már Polgármester Úrnak is jeleztem, hogy pont a tavalyi
évben elkészült az ominózus zajtérkép, ami bebizonyította, hogy a kerület számos pontján itt
belső-Erzsébetvárosban olyan zajterhelésnek vannak kitéve az ott élők, főleg az éjszakai órákban,
ami elviselhetetlen és már akár az egészségre is káros. Elfogadom, hogy mennyi lépést tettünk, de
azt gondolom, hogy ez még nem elegendő és még hathatósabb intézkedésekkel kell, hogy
fellépjünk, ezért én a mostani bizottsági ülésen csak tartózkodni tudok, de egyébként a
környezetvédelmi program többi programjának leírását és az intézkedések felsorolását korrektnek
tartom. Köszönöm szépen.
Amennyiben egyéb hozzászólás nincs, bezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom, hogy
aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja a környezetvédelmi program 2015. évi teljesítését, az
kérem kézfelemeléssel jelezze. Négy és egy tartózkodás mellet elfogadásra került, köszönöm
szépen.

189/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

5.

Beszámoló a Környezetvédelmi Program 2015. évi teljesítéséről

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

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

6.
Beszámoló az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2015. évi felhasználásáról, javaslat a

2016. évi felhasználás ügyében

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a testületi ülés hatos számú napirendi pontja, a Környezetvédelmi Alap
2015. évi felhasználásáról, javaslat a 2016. évi felhasználás ügyében javaslat megfogalmazása.
Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e? Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem lenne egy kérdésem, bár a Polgármester Úr az előterjesztő, de lehet, hogy tudnak rá
válaszolni. Nem nagyon látom a létjogosultságát ennek a Környezetvédelmi Alapnak, illetve azt
nem látom, hogy milyen pénzek mennek bele, illetve azt látom, hogy gyakorlatilag semmilyen
források nem mennek bele. Tehát mi az, amit az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapból teljesít
és mi az ami, merthogy láthatóan az igazi nagy projekteket, környezetvédelmi, zöldfelülettel
kapcsolatos projekteket nem ebből fizeti az Önkormányzat, akkor nem nagyon látom a
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létjogosultságát. Én örülök neki nyilván, hogy van egy ilyen Környezetvédelmi Alap, dehogy
tényleg egy 200.000 forintos összeggel gazdálkodik, akkor miért van, ha radikálisan, vagy
sarkítva akarom kérdezni.
Szabó Réka:
A környezetvédelmi bírságból folynak be ide alapvetően, az adja az egyenlegét. Ugye most
elfogadtuk a fás szárú növények védelméről szóló helyi rendeletet és abban bízunk, hogy esetleg
ebből még folyhat be plusz forrás az Alapba.

Moldován László:
Értem.
dr. Máté Katalin:
Válaszolva a kérdés másik felére. Utána fogunk nézni, hogy nem lehet-e megszüntetni az Alapot,
mert ez így tényleg elég vicces, mert az Önkormányzat ennél jóval nagyobb összegeket fordít a
környezetvédelem érdekében. Amennyire lehetőség van rá, akkor meg fogjuk ezt szüntetni.
Moldován László:
Bocsánat, félre értés ne essék, csak nehogy az legyen, hogy én meg akartam szüntetni a
Környezetvédelmi Alapot, tudom, hogy a Fideszes Képviselők értesítik a sajtót erről, de erről szó
sincsen. Így valóban nincs értelme, ha több pénz lenne benne, biztos lenne értelme. Mindegy ez
egy bonyolultabb téma, azt látom. Jó, köszönöm, csak azért leszögezném, hogy én nem szeretném
megszüntetni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megnyugtatom Moldován Képviselő Urat, hogy nem értette félre szerintem senki sem, hanem
nyilván az összeg nagyságrendjét látjuk, hogy pont az előtte lévő napirendi pontban mennyivel
nagyobb erőforrásokat mozgat meg az Önkormányzat és ahhoz képest ezreléknyi elhanyagolható
összegről van szó, de ha nincsen több kérdés, bezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom,
aki a hatos pontot tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

190/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

6.

Beszámoló az Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2015. évi felhasználásáról, javaslat a
2016. évi felhasználás ügyében

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

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

16.

Budapest VII. kerület, Madách Imre tér kulturális, nonprofit rendezvény megtartása céljával
történő használata
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Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 16-os. Budapest VII. kerület, Madách Imre tér kulturális, nonprofit
rendezvény megtartása céljával történő használata. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, bezárom a napirend vitáját és szavazásra bocsátom, aki a 16-os napirendi
pontot tárgyalásra és elfogadásra javasolja kérem kézfelemeléssel jelezze. Moldován Képviselő Úr
mit gondol?

Moldován László:
Igen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, elfogadja. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került, köszönöm szépen.

191/2016. (04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

16.

Budapest VII. kerület, Madách Imre tér kulturális, nonprofit rendezvény megtartása céljával
történő használata

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

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a nyílt ülés keretein belül az Egyebek. Valamiféle hozzászólás, kérdés,
ami ebben a napirendi pontban felvethető? Amennyiben nincs a Bizottság tagjai részéről és mások
részéről sem, így az ülés nyílt részét bezárom és zárt ülés keretében tárgyalunk tovább.

Budapest, 2016. április 13.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2016. április 18.


