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Ikt.sz.: KI/22827/2017/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 2017. március 28. napján 08.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Moldován László bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag
Benedek Zsolt bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Nagy Andrea bizottsági tag

Állandó meghívottak: dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor
Csüllög Szilvia irodavezető

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Karpács Eszter irodavezető-helyettes
dr. Szász Eleonóra EU jogi és pályázati referens
Ollé Olga szakértő
Tóth Csaba szakértő
Märcz Samu frakciótitkár

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika: Köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén. Módosító
javaslat nem érkezett az ülés megkezdéséig. Az első javaslatom az az lesz, hogy kérem
kézfelemeléssel jelezze aki egyetért azzal, hogy a kiküldött meghívóban szereplő módon
tárgyaljuk a napirendi pontokat. Egyhangúlag elfogadásra került, nagyon szépen köszönöm.

115/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

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

2.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.) 2017. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati
intézmények részére
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Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

3.) 2017. évi hevederzár pályázat kiírása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

5.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Február havi bizottsági szakértői beszámolók

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. február
havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. február
havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
február havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2017.
február havi beszámolóját elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Kezdjük az első napirendi ponttal, aminek én vagyok az előterjesztője. Február havi bizottsági
szakértői beszámolók. Ez egy szokásos napirendi pontunk. Szóbeli kiegészítést nem kívánok
tenni. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megnyitom a napirend vitáját. Amennyiben
nincs, lezárom a napirend vitáját és szavazni fogunk. Négy határozati javaslat van, külön
szavazunk mindegyikről a korábbi kérésnek megfelelően. Aki egyetért az első határozati
javaslatban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú, köszönöm szépen.

116/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017. február
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havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a kettes határozati javaslattal, egyhangú ez is.

117/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. február
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

118/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
február havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a négyes határozati javaslattal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag
elfogadásra került.

119/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Február havi bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2017.
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február havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Netraw Bt. (székhely/lakcím: 1061 Budapest,
Dalszínház u. 10. III. 5/A.) KI/21475/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtt 1 m x 2,7 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 10-től 2017. június 10-ig, 1 db guruló kocsi elhelyezése (kávé
árusítás) céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szabad járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital nem árusítható.

2
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ENCINO Event Kft. (székhely/lakcím: 1023
Budapest, Frankel Leó út 92. III. 13.) KI/13501-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII.
kerület, Síp u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 101/2017.
(02.26.) számú határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezésére vonatkozó hozzájárulását
visszavonja.

3
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztranyo Kft. (székhely/lakcím: 1032
Budapest, San Marco u. 74.) KI/21073/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtt 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

4
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az M. G. KISHON Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/20126/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 4,16 m, azaz 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az M. G. KISHON Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

5
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/20665/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2, és 1 m x 5,3
m, azaz 6 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október
31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

6
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fsz. 1.) KI/20662/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

7
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/20923/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 2,4 m x 7 m, azaz 17 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 2-tól 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől
minimum 0,5 m távolságra helyezhető el, a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell, a terasz elhelyezése az akadálymentes gyalogosközlekedést nem
zavarva, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

8
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Flower for You Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 48.) KI/19927/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 48. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 közterület használatához 2017.
április 1-től 2017. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

9
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066 Budapest,
Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/20799/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, fagylaltpult elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a fagylaltpult a fal síkjától legfeljebb 1 méter távolságba helyezhető el.

10
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/14020/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz összesen 6 m2

nagyságú, valamint a Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
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gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

11
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes ev. (adószáma: 65751680-1-42)
KI/20554/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 40.
szám alatti épület előtt 0,65 m x 1,5 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április
1-től 2017. június 30-ig, illetve 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig, virág árubemutató
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet

12
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ACE PRODUCTION Kft. (székhely/lakcím: 1033
Budapest, Szentendrei út 89-95.) KI/20909/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtt 1,2 m x 7,5 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

13
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/19921/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtt 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet. Továbbá a Gasztro Szakasz Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

14
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs, Szövetkezet u. 112.) KI/19807/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 9,5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

15
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Timgad Kft. (székhely/lakcím: 1145 Budapest,
Laky Adolf u. 31. IV. 3.) KI/21286/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 68. szám alatti épület előtt 2 m x 3,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. június 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, a terasz a járda szélétől legalább 0,5 méterre
helyezhető el, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
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16
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/20674/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 2 db, 3 m x 5 m, azaz 15 m2, összesen 30 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. június 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

17
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/21079/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 0,48 m x 0,85 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 6-tól 2018. április 5-ig, bankautomata
elhelyezése céljából. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett használat díjszabása a vonatkozó
önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. pontja alapján egyértelműen be nem sorolható, ezért a
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a kérelmezett használat díjszabását a Budapest
Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról
és rendjéről szóló 6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklet 17. sora szerint, 800
Ft/m2/nap összegben határozza meg.

18
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GREEN DAY CAFFE Kft. (székhely/lakcím: 1071
Budapest, István u. 21.) KI/21279/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, István u. 21. szám alatti épület előtt 1,12 m x 8 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 7-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a GREEN DAY
CAFFE Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

19
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az IL PASTRONE Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 21.) KI/6621-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 13 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 2-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április
2-től 2017. október 31-ig, reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

20
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hegedűs Ibolya ev. (adószám: 60629249-1-42)
KI/21726/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kisdiófa u. 11.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től
2017. december 31-ig, árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
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gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

21
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Zrt. (székhely/lakcím: 1066 Budapest,
Oktogon 1.) KI/4932-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtt 3,3 m x 6 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 8-től 2017. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

22
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Csillagos Ribizli Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 20.) KI/14430-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2018. február 28-ig, árubemutató baba 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 az Ivóklub Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Hársfa u. 28.) KI/21076/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Hársfa utca és
Wesselényi utca sarkán található közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
a kérelmező által reklámozni kívánt üzlethelyiség az érintett közterülettel nem határos.

24
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FRIDA Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/20939/2017/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2, és 2 m x 4,8 m,
azaz 10 m2, összesen 17 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április 2-től 2017. október
31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Frida Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

25
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/13481-1/2017/VI. számú, a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám
alatti épület előtti közterület 2017. március 1-től 2017. március 31-ig történő használatára, ott 1
m x 2,6 m, azaz 3 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló kérelme alapján indult
eljárást megszünteti.

26
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/21964/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
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határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

27
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 114/A.) KI/21454/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2 m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 8-tól 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

28
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Docler SSC Kft. (székhely/lakcím: 1101 Budapest,
Expo tér 5-7.) KI/21970/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
VII. kerület, Károly körút – Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt, Erzsébetváros
Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához, 2017.04.20., 2017.04.21.,
2017.05.11. napokon, szórólaposztás (4 fő) céljából.

29
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Refuge Bistro Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 48. fsz. 1.) KI/21748/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
Refuge Bistro Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

30
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fine Sales House Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, József krt. 69.) KI/20678/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 3,6 m x 3,6 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Fine Sales
House Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

31
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1. IV. 2.) KI/14019-2/2017/VI. számú
kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt
1,47 m x 1,5 m, azaz 3 m2 és 1,45 m x 1,4 m, azaz 3 m2, összesen 6 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 2-től 2017. október 31-ig dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az I.G.
HOTELS SOLUTIONS Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
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díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

32
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az IDRART DRUMS Bt. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, István u. 18. pinceszint 1.) KI/20948/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, István u. 18. szám alatti épület előtt 1 m x 2,5 m, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az IDRART
DRUMS Bt. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

33
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ANGELICUS Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 4.) KI/21965/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dob u.
8. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
létesíteni kívánt terasz nem a vendéglátó üzlet homlokzatával érintkező közterületen kerülne
kialakításra.

34
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a POR FAVOR GASTRO Kft. (székhely: 1073
Budapest, Kertész u. 42-44.) KI/20949/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 42-44. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 2-től 2017. június 30-ig dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

35
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/13512-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. április 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

36
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 59/B.) KI/22143/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtt 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Magda-
Merlo Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

37
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál u. 13.) KI/22141/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 13. szám alatti épület előtt 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához
2017. április 1-től 2017. április 30-ig, valamint 4,5 m x 8 m, azaz 36 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Repülő Puli Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

38
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/22184/2017VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtt 2 db 1,1 m x 2,7 m, azaz 3 m2, összesen 6 m2

nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

39
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/13544-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Budapest
VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtt 1 m x 9 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az
El Santo Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

40
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/13544-5/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 46. szám alatt épület előtt 1 m x 3,88 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az El Santo Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

41
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/574-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 2 db, 3 m x 3 m, azaz 9 m2,
összesen 18 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig,
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.

42.A
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Király u. 13.) KI/13510-1/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 13. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtti közterület használata tekintetében, az
ott elhelyezett vendéglátó teraszok közterület-használati díjának részletetekben történő
megfizetéséhez nem járul hozzá.

B)
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Király u. 13.) KI/13510-1/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Király u. 13. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtti közterület használata tekintetében, az
ott elhelyezett vendéglátó teraszok közterület-használati díjának – legalább háromhavi díjat elérő
– részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következik a kicsivel hosszabb napirendi pontunk a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-
használattal kapcsolatos előterjesztései. Kérdezem Irodavezető Asszonyt szóbeli kiegészítést
kíván-e tenni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm. Nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük. Akkor megnyitom a napirend vitáját és kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e.
Nincs, akkor… elnézést, bocsánat.
Benedek Zsolt:
Nem kimondottan a napirenddel kapcsolatban, hanem… a Bethlen Gábor utcából volt felém egy
jelzés és szeretném megkérdezni az Irodának a véleményét, hogy egyrészt van ott egy terasz
építés, ami pontosan nem tudom megmondani a házszámot, de fotót tudok mutatni Irodavezető
Asszonynak, ha gondolja, akkor bizottsági ülés után ezt át tudom küldeni. De a kérdésem nem
erre irányul, hanem arra irányulna, hogy lehetséges-e olyan, hogy egyik címről egy másik
helyiség elé átnyúljon valakinek a terasza a másik helyiség engedélye nélkül. Teszem azt van egy
vendéglátó hely, mellette egy indifferens delikátesz, vagy fodrászat, vagy bármi és ő átnyújtja a
teraszát a másik helyre.
Csüllög Szilvia:
Tehát az alapszabály az az, hogy az üzlet homlokzatával érintkező közterületen folytathat a
kereskedő kereskedelmi tevékenységet, tehát közterületi kereskedelmi tevékenységet. Ezt a
kereskedelmi törvény szabályozza és ez az irányadó itt az engedélyezési, a közterület-használati
engedélyezési eljárásban is. Tehát ilyen esetben nem nagyon emlékszem, mert ugye általában az
egymás melletti üzleteknél mindenki a saját portája előtt alakítja ki a teraszt. Nyilván, ha valami
módon ez, úgy emlékszem talán már tárgyalt a Bizottság is olyat, ahol a szomszédos üzletnek a,
akadályozta esetleg a bejutást az üzletbe. Tehát nyilvánvalóan itt az egyeztetés szükséges a két fél
között, vagy valamiféle hozzájáruló nyilatkozat kell a másik féltől, hogyha ez ott átnyúlik. De
egyébként alap esetben mindig az elé a terület elé állítjuk, amely az üzlet homlokzatával
érintkezik, hiszen ez a szabály.
Ujvári-Kövér Mónika:
Parancsoljon Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Tehát ez azt jelenti, ha átnyúlik, akkor mindenképpen kell annak az üzletnek a hozzájárulása…
Csüllög Szilvia:
Azt gondolom, hogy ez mindig egy konkrét, egyedi esetet kell vizsgálnunk, tehát az biztos, ha
bármilyen módon befolyásolja a mellette lévő üzletnek a szabályos, vagy rendeltetésszerű
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használatát, üzemeltetését, akár egy… volt olyan eset, hogy egy napernyő nyúlt be, vagy bármi
nem feltétlenül egy terület, akkor én mindenképp azt gondolnám, vagy azt mondom, hogy
szükséges, hogy kikérjük a véleményüket. Minden körülményt megvizsgálva.
Moldován László:
Értem. Tehát, ha nem járul hozzá, akkor a Bizottság elé kerül, megvizsgálják…
Csüllög Szilvia:
Mindenképp Bizottság elé kerül, mert a Képviselő úr terasz engedélyről beszélt. Ha olyan kérelem
kerül elénk, amelyről megállapítható, hogy egy szomszédos üzletnek is valamilyen módon
befolyásolja a megközelíthetőségét, a cég feliratát, vagy bármit kitakar, akkor nyilván ezt
figyelembe vesszük a döntés előkészítésnél.
Moldován László:
Bocsánat még egy kérdés. Ha már a döntés meghozatala után történik ez, tehát, hogy
túlterjeszkedik az engedélyen?
Csüllög Szilvia:
Hát akkor az meg, akkor nem az engedélyben meghatározott mérettel, akkor az visszavonással jár,
így van.
Ujvári-Kövér Mónika:
Szerintem minden kérdésre kielégítő választ kaptunk. Annyiban… mégsem.
Csüllög Szilvia:
Nézzük meg…
Benedek Zsolt:
Nem építhet dobogót, mielőtt megvan az engedélye, ugye?
Csüllög Szilvia:
Nem. Sőt, most már ugye módosítás…
Ujvári-Kövér Mónika:
Amit Moldován Képviselő többször aggályosan fogalmazott meg, itt már az áthidaló megoldás
látszik, hogy amennyiben nem volt döntés, akkor polgármesteri hatáskörben előzetesen…
Csüllög Szilvia:
Most itt van is…
Ujvári-Kövér Mónika:
Ezért mondom, hogy ezzel találkoztunk, illetve a Benedek Képviselő Úrnak mondanám, hogy
annyiban érinti a mai napirendi pontunkat, hogy azért volt azt hiszem két olyan előterjesztés is,
ami arról szól, hogy lehet, hogy valaki lehet, hogy nem éppen terasz, de valamilyen bemutatott
lufit, nem közvetlenül a saját üzlete elé kért, hanem máshova. És pont ott egyébként az Irodának
az a javaslata, hogy ebben az esetben nem az ő tevékenységéhez kapcsolódik. Rendben van, hogy
amit Benedek Képviselő Úr mond, az egy kicsit más, merthogy ugye itt van egy terasz, ami
mondjuk túl lóghat, most szabálytalanul, vagy szabályosan azt meg kell nézni az adott esetben.
De, ha ezt a logikát követjük, akkor nyilván nem feltétlen szabályosan tette ezt.
Csüllög Szilvia:
Az az alapszabály, hogy a közterületen…
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Szerintem majd akkor a konkrét esetet nyilván meg fogja nézni az Iroda Képviselő Úr
kérésére, de amennyiben nincs további kérdés, hozzászólás, lezárom a napirend vitáját és
mondanám, hogy 42 határozati javaslat volt. Ebből, mivel külön jelzés nem érkezett én azt
javasolnám, hogy 41 esetében együtt döntsünk, nem Moldován Képviselő Úrnak van javaslata.
Moldován László:
Nem sok, olyan 7 darab, ahol szeretnék külön szavazást kérni. A 6-os, 12-es, 14-es, 27-es, 36-os
és 40-es.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, akkor az lesz a javaslatom, hogy ezekről, amiket most Moldován Képviselő Úr mondott, még
egyszer ismétlem 6, 12, 14, 27, 36, 40. Ezekről egyesével fogunk szavazni, gondolom ez a kérés.
Az ezen kívül fennmaradó 41-ig egyben, mert ez akkor elég nagydarab, elég sok darabszámot
jelent. A 42-ről ott két alternatíva van, ott külön szavazunk. Ez mindenki számára elfogadható, ez
ilyen ügyrendi javaslatként is. Kérem kézfelemeléssel jelezze…
Benedek Zsolt:
Pillanat Elnök Asszony. Próbálom meghatározni ezt a helyet, mert megkaptam fényképen csak
nincsen rajta egyetlen házszám se. Elképzelhetőnek tartom, hogy a 21-es szám alatt lévő Bethlen
Gábor utca kettős dobogó és körülhatárolt vendéglátó terasz. Abból gondolom, hogy a fénykép
magát a dobogót ábrázolja.
Ujvári-Kövér Mónika:
Benedek Képviselő Úr, hadd kérdezzem már meg amit most mond, mert igaz, hogy az összes
előterjesztés…
Benedek Zsolt:
Csak nehogy az legyen, hogy valakinek legalizáljuk az illegális…
Ujvári-Kövér Mónika:
Elnézést, csak ne ilyen bekiabálós módon. Tehát a következő. Szerintem ez a kérdés azért fontos,
hogy ezzel kapcsolatban most döntünk-e, hogyha segítene az Iroda, mert én mindet
végigolvastam, de most így fejből…hogy a Bethlen Gábor utca valamilyen házszám benne van-e,
azt én nem tudom megmondani. Ezt a kérdést kérem tisztázzuk, hogy kell-e erről külön szavazni.
Benedek Zsolt:
Bethlen Gábor 2. bent van, az biztos, csak az a kérdés, hogy ez az e az épület.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az Irodától mindjárt kapunk erre választ. Mert ha nem, akkor később is ráérnek tisztázni, ha
viszont döntünk benne, akkor szavazzunk róla külön.
Csüllög Szilvia:
Én úgy tudom, hogy nincsen bent. Itt a Bethlen Gábor 2. az, ami benne van az előterjesztések
között, és az egy másik.
Benedek Zsolt:
Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor erre a kérdésre később visszatérnek. És akkor erről szavaztunk és mindenki egyet értett
vele, hogy íj módon szavazunk.

120/2017. (03.28.) 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 a 6, 12, 14, 27, 36, 40, 42-es határozati javaslatokról
külön, a fennmaradó határozati javaslatokról egyben szavaz.

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor először azt javaslom, hogy azokról szavazzunk, amiket Moldován Képviselő Úr külön
mondott. Aki a 6-os határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került.

121/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a LE PONT Kft. (székhely/lakcím: 1088 Budapest,
Bródy Sándor u. 13. fsz. 1.) KI/20662/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz elhelyezésével
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 12-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik, elnézést. Egy tartózkodás mellett került elfogadásra.

122/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ACE PRODUCTION Kft. (székhely/lakcím:
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95.) KI/20909/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 15. szám alatti épület előtt 1,2 m x 7,5 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 14-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodás mellett szintén elfogadásra került.
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123/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs, Szövetkezet u. 112.) KI/19807/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 9,5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 27-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik. Egy tartózkodás mellett ez is elfogadásra került.

124/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 114/A.) KI/21454/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2 m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 8-tól 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 36-os határozati javaslatban leírtakkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy
tartózkodás mellett ez is elfogadásra került.

125/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magda-Merlo Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Király u. 59/B.) KI/22143/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Király u. 59/B. szám alatti épület előtt 1,3 m x 8,7 m, azaz 12 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Magda-Merlo 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 40-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezzék ezt.
Moldován Képviselő Úr tartózkodik. Egy tartózkodás mellett ez is elfogadásra került.

126/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/13544-5/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 46. szám alatt épület előtt 1 m x 3,88 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az El Santo Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor most a 41-ig bezárólag ezeket a számokat még egyszer nem ismétlem el. Aki az itt
leírtakkal egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

127/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Netraw Bt. (székhely/lakcím: 1061 Budapest,
Dalszínház u. 10. III. 5/A.) KI/21475/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtt 1 m x 2,7 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 10-től 2017. június 10-ig, 1 db guruló kocsi elhelyezése (kávé árusítás)
céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad
járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital nem árusítható.
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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.

128/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ENCINO Event Kft. (székhely/lakcím: 1023
Budapest, Frankel Leó út 92. III. 13.) KI/13501-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII.
kerület, Síp u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 101/2017.
(02.26.) számú határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezésére vonatkozó hozzájárulását
visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

129/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztranyo Kft. (székhely/lakcím: 1032
Budapest, San Marco u. 74.) KI/21073/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtt 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

130/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az M. G. KISHON Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/20126/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 4,16 m, azaz 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
az M. G. KISHON Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat



19 / 33

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.

131/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/20665/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2, és 1 m x 5,3
m, azaz 6 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. október
31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

132/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Voltpatyolat Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 46/A. fsz. 3-5.) KI/20923/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 2,4 m x 7 m, azaz 17 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 2-tól 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a
járda szélétől minimum 0,5 m távolságra helyezhető el, a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, a terasz elhelyezése az akadálymentes
gyalogosközlekedést nem zavarva, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

133/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Flower for You Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 48.) KI/19927/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Dohány u. 48. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 közterület használatához
2017. április 1-től 2017. június 30-ig, virág árubemutató 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.

134/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Dessewffy u. 35. II. 19.) KI/20799/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, fagylaltpult elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a fagylaltpult a fal síkjától legfeljebb 1 méter távolságba helyezhető el.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

135/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/14020/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz összesen 6
m2 nagyságú, valamint a Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

136/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Balázs Ágnes ev. (adószáma: 65751680-1-42)
KI/20554/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 40.
szám alatti épület előtt 0,65 m x 1,5 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április
1-től 2017. június 30-ig, illetve 2017. szeptember 1-től 2017. december 31-ig, virág árubemutató
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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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
137/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/19921/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtt 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet. Továbbá a Gasztro Szakasz 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.

138/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Timgad Kft. (székhely/lakcím: 1145 Budapest,
Laky Adolf u. 31. IV. 3.) KI/21286/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 68. szám alatti épület előtt 2 m x 3,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. június 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, a terasz a járda szélétől legalább
0,5 méterre helyezhető el, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

139/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/20674/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 2 db, 3 m x 5 m, azaz 15 m2, összesen 30 m2
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nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. június 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

140/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/21079/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 0,48 m x 0,85 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 6-tól 2018. április 5-ig, bankautomata elhelyezése
céljából. Tekintettel arra, hogy a kérelmezett használat díjszabása a vonatkozó önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1. pontja alapján egyértelműen be nem sorolható, ezért a Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt, hogy a kérelmezett használat díjszabását a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklet 17. sora szerint, 800 Ft/m2/nap összegben
határozza meg.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

141/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GREEN DAY CAFFE Kft. (székhely/lakcím:
1071 Budapest, István u. 21.) KI/21279/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, István u. 21. szám alatti épület előtt 1,12 m x 8 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 7-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a GREEN DAY CAFFE 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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142/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az IL PASTRONE Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 21.) KI/6621-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 13 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 2-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz, valamint 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április
2-től 2017. október 31-ig, reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

143/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Hegedűs Ibolya ev. (adószám: 60629249-1-42)
KI/21726/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kisdiófa u. 11.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től
2017. december 31-ig, árubemutató 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.

144/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Zrt. (székhely/lakcím: 1066 Budapest,
Oktogon 1.) KI/4932-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtt 3,3 m x 6 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 8-től 2017. április 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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elfogadta.
145/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Csillagos Ribizli Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 20.) KI/14430-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2018. február 28-ig, árubemutató baba elhelyezése céljából, azzal
a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

146/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ivóklub Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Hársfa u. 28.) KI/21076/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Hársfa utca
és Wesselényi utca sarkán található közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a kérelmező által reklámozni kívánt üzlethelyiség az érintett közterülettel nem határos.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

147/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FRIDA Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/20939/2017/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2, és 2 m x 4,8 m,
azaz 10 m2, összesen 17 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április 2-től 2017. október
31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Frida 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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148/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/13481-1/2017/VI. számú, a Budapest VII. kerület, Madách
Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület 2017. március 1-től 2017. március 31-ig történő
használatára, ott 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló
kérelme alapján indult eljárást megszünteti.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

149/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/21964/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. május 1-től 2017. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

150/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Docler SSC Kft. (székhely/lakcím: 1101
Budapest, Expo tér 5-7.) KI/21970/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, VII. kerület, Károly körút – Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt,
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatához, 2017.04.20.,
2017.04.21., 2017.05.11. napokon, szórólaposztás (4 fő) céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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151/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Refuge Bistro Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 48. fsz. 1.) KI/21748/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
Refuge Bistro 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.

152/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fine Sales House Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, József krt. 69.) KI/20678/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 3,6 m x 3,6 m, azaz 13 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Fine Sales House 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.

153/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1. IV. 2.) KI/14019-2/2017/VI. számú
kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt
1,47 m x 1,5 m, azaz 3 m2 és 1,45 m x 1,4 m, azaz 3 m2, összesen 6 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 2-től 2017. október 31-ig dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
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az I.G. HOTELS SOLUTIONS 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.

154/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az IDRART DRUMS Bt. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, István u. 18. pinceszint 1.) KI/20948/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, István u. 18. szám alatti épület előtt 1 m x 2,5 m, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az IDRART
DRUMS Bt. 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.

155/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ANGELICUS Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 4.) KI/21965/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dob u.
8. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
létesíteni kívánt terasz nem a vendéglátó üzlet homlokzatával érintkező közterületen kerülne
kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

156/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a POR FAVOR GASTRO Kft. (székhely: 1073
Budapest, Kertész u. 42-44.) KI/20949/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 42-44. szám alatti épület előtt 1 m x 4 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 2-től 2017. június 30-ig dobogón kialakított és körülhatárolt
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vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

157/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/13512-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. április 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

158/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/22141/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtt 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. április 1-től 2017. április 30-ig, valamint 4,5 m x 8 m, azaz 36 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Repülő Puli
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

159/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
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Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/22184/2017VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtt 2 db 1,1 m x 2,7 m, azaz 3 m2, összesen 6 m2

nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

160/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/13544-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
Budapest VII. kerület, Kertész u. 24-28. szám alatti épület előtt 1 m x 9 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. április 1-től 2017. november 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
az El Santo Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

161/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/574-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 2 db, 3 m x 3 m, azaz 9 m2,
összesen 18 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig,
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Végül pedig a 42-es határozati javaslat A verziójával, aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze.
Elfogadásra került, így a B okafogyottá vált.

162/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/13510-1/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtti közterület használata
tekintetében, az ott elhelyezett vendéglátó teraszok közterület-használati díjának részletetekben
történő megfizetéséhez nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2017. évi növényesítési pályázati felhívást és
mellékletei lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.

3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a 2017. évi növényesítési pályázat lakóközösségek és önkormányzati
intézmények részére. Kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel
élni.
Dr. Karpács Eszter:
Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincs. Akkor lezárom a napirend
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vitáját. Bízunk benne, hogy minden belekerült ebbe az anyagba, amit korábban egyébként
hiányoltunk és nem lesznek most már a továbbiakban olyan dolgok, amiket a későbbiekben helyre
kellene hozni. Így szavazunk. Egyetlen egy határozati javaslatról van szó. Aki a határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.

163/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi növényesítési pályázat kiírása lakóközösségek és önkormányzati intézmények
részére

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2017. évi növényesítési pályázati felhívást és
mellékletei lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.

3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évi hevederzár pályázat kiírása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, kerületben lévő
lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület
fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár
felszerelésére vonatkozó pályázat lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.

3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
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meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a 4-es, a meghívóban itt a 3-as szám ismétlődött, de ez a 4-es. A
2017. évi hevederzár pályázat kiírása. Szintén kérdezem az előterjesztő képviselőjét, hogy kíván-e
szóbeli kiegészítéssel élni.
Dr. Karpács Eszter:
Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Nincsen. Lezárom a
napirend vitáját. Szintén szavazunk egy határozati javaslatról. Aki egyetért a határozati
javaslatban leírtakkal kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.

164/2017. (03.28.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi hevederzár pályázat kiírása

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékleteit képező, kerületben lévő
lakások természetes személy bérlői, tulajdonosai, háziorvosi rendelők és VII. kerület
fenntartásában lévő önkormányzati intézmények részére kiírásra kerülő hevederzár
felszerelésére vonatkozó pályázat lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy amennyiben a Támogatásokat
Vizsgáló Iroda (továbbiakban TVI) releváns, a pályázókat lényegesen érintő módosításokat
javasol a pályázatban, a javaslat alapján módosított és a TVI által jóváhagyott pályázati
felhívást jóváhagyásra terjessze a Bizottság elé.

3. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a TVI, a 2. pontban
meghatározott esetben a Bizottság jóváhagyását követően gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont Egyebekben van-e valakinek hozzáfűzni valója. Nekem egy nagyon rövid a
Hatósági Iroda fele. Többször felvetődött a sörbicikli kérdésköre. Én írtam is az elmúlt
időszakban egy újabb levelet ezzel kapcsolatban, mégpedig a Rumbach Sebestyén utca egyébként
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a Rendészeti Igazgatóság fele jeleztem ezt. Kérem, hogy kiemelten foglalkozzanak ezzel az
üggyel, mert évek óta visszatérő probléma, hogy ugye a kerületünkbe nem jöhetnek be, ehhez
képest látványosan ez a sörbicikli ott parkol, kihajt, felveszi az embereket, jön-megy, mintha
semmi nem történt volna. A lakók, akik hozzám fordulnak kész archivált dokumentummal
rendelkeznek mindenféle fotóról. Azt gondolom, hogy magunkat hozzuk megalázó helyzetbe,
hogyha ezeket a fotókat nem vesszük figyelembe és még további bizonyítási eljárásba akarunk
részt venni. És tényleg kérem, hogy kezeljék kiemelten már ezt az ügyet, mert hiába mondjuk azt,
hogy a kerület bizonyos döntéseket hoz, hogyha látványosan egy bicikli egyik nap ott van, tehát
már csak, ha ott van, valahogy oda kellett, hogy kerüljön és onnan folyamatosan helyet változtat.
Amennyiben szükséges, a Rendészeti Igazgatóságnak küldött levelet én nagyon szívesen Önöknek
is továbbítom, de azt gondolom, hogy előbb, vagy utóbb találkozni fognak ezzel az üggyel,
legalábbis nagyon bízom benne. Nagyon szépen köszönöm. Ha nincsen további hozzászólás az
Egyebekben, akkor bezárom a mai ülést és köszönöm a konstruktív részvételt.

Budapest, 2017. március 28.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. április 3.


