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Ikt.sz.: KI/29301/2017/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. június 12. napján 08.00 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

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

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Karpács Eszter irodavezető-helyettes
Ollé Olga szakértő

Jegyzőkönyvvezető: Bodzsár Tímea

Ujvári-Kövér Mónika: Üdvözlök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Kismarty Anna Képviselő Asszony és Moldován
Képviselő Úr előzetesen jelezte, hogy nem tudnak részt venni, de ettől függetlenül
határozatképesek vagyunk. A bizottsági ülés megkezdéséig módosító javaslat nem érkezett.
Elsőként szavazásra bocsátanám, hogy aki egyetért azzal, hogy a meghívóban kiküldött módon
tárgyaljuk a napirendi pontokat az kérem, kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került
köszönöm szépen.

233/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

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

2.) 2017. évi kapufigyelő pályázat határidő módosítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

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

4.) Az Erzsébetvárosi Önkormányzat tulajdonában található közterületeken elhelyezett
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vendéglátó teraszok növényesítése
Előterjesztő: Hutiray Gyula alpolgármester

5.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

6.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

7.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

8.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Május havi bizottsági szakértői beszámolók

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

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

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2017.
május havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017. május
havi beszámolóját elfogadja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Első napirendi ponttal kezdenénk. Május havi bizottsági szakértői beszámolók. Előterjesztőként
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nem kívánok kiegészítéssel élni. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés van-e. Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját. Négy darab határozati javaslat lesz, amiről külön szavazunk a korábbi
kérésnek megfelelően. Aki egyetért az egyes határozati javaslatban leírtakkal, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm, egyhangú.

234/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Május havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

235/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Május havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a hármasban leírtakkal egyetért, köszönöm szépen egyhangúlag elfogadásra került.

236/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Május havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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Ujvári-Kövér Mónika:
És aki az utolsó négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

237/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Május havi bizottsági szakértői beszámolók

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

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
2017. évi kapufigyelő pályázat határidő módosítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázati
felhívást és mellékletét a jelen határozat mellékletét képező módosított tartalommal és egyúttal
a 2017. április 24. napján elfogadott 205/2017. (04.24.) sz. VÜB határozatot visszavonja.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a Bizottság jóváhagyását
követően az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret
erejéig gondoskodjék a pályázati kiírás közzétételéről.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 2017. évi kapufigyelő pályázat határidő módosítása. Kérdezem az
előterjesztőt, szóbeli kiegészítéssel kíván-e élni.
dr. Karpács Eszter:
Köszönöm szépen nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját. Egy darab határozati javaslat lesz, amiről szavazunk. Aki egyetért az
abban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúan elfogadásra került.
Köszönöm szépen.
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238/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi kapufigyelő pályázat határidő módosítása

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázati
felhívást és mellékletét a jelen határozat mellékletét képező módosított tartalommal és egyúttal
a 2017. április 24. napján elfogadott 205/2017. (04.24.) sz. VÜB határozatot visszavonja.

2. A Bizottság felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a Bizottság jóváhagyását
követően az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2017. évi költségvetésben rendelkezésre álló keret
erejéig gondoskodjék a pályázati kiírás közzétételéről.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:
1.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbien Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, József krt. 36. fsz. 5.) KI/24365-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Garay tér 1. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 187/2017.
(04.24.) számú határozatában foglalt, fagylaltpult elhelyezésére szóló hozzájárulását 2017. május
26. napjával visszavonja.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075

Budapest, Madách Imre út 5.) KI/14020-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. június 12-től 2017. szeptember 30-ig, 1 db kerekes pult elhelyezése
(kávé és alkoholmentes üditő árusítása) céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a kerekes pultról szeszes
ital nem árusítható.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Péter ev. (adószáma: 64720191-1-42) KI/5860-
3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 56.,
valamint az István u. 8. szám alatti épületek előtt egyenként 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2, összesen 2 m2
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nagyságú közterület használatához 2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig, virág
árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Netraw Bt. (székhely/lakcím: 1061 Budapest,
Dalszínház u. 10. III. 5/A.) KI/21475-1/2017/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. június 12-től 2017. augusztus 15-ig, 1 db guruló kocsi elhelyezése (kávé
árusítása) céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital nem árusítható.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/21079-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtt 0,49 m x 0,85 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2017. július 1-től 2018. június 30-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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Jablonkai Tibor ev. (adószám: 67951453-1-43)
KI/25336/2017/VI. számú kérelme alapján indult, üdítőital, kévéital, perec motoros piaggioról
történő mozgóárusítás közterület-használatának engedélyezésére irányuló eljárást a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 31. § (2)
bekezdése alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy kérelmező – a kérelmének elbírálásához
szükséges további iratok benyújtására vonatkozó – hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a
megadott határidőre nem tett eleget.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/26269/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2017. július 1-től 2017. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Spájz Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/26367/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtt 0,6 m x 1,2 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. június 12-től 2017. szeptember 30-ig, fagylaltpult elhelyezése
céljából.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gáborné ev. (adószám: 40834764-1-42)
KI/6484-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/B.
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szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. július 1-től
2017. december 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lucky Thai Kft. (székhely/lakcím: 1068 Budapest,
Király u. 80.) KI/26846/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dob u. 19.
szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 0,4 m x 0,8 m nagyságú információs pult
elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy az információs pult elhelyezése esetén nem
maradna meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelület.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a POR FAVOR GASTRO Kft. (székhely/lakcím:
1073 Budapest, Kertész u. 42-44.) KI/20949-2/2017/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. július 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

12.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Kiss János altb. utca 46. 3. em. 3.) KI/27104/2017/VI. számú kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá.

12.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Kiss János altb. utca 46. 3. em. 3.) KI/27104/2017/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtt 2 m x 14 m, azaz 28 m2

nagyságú közterület használatához 2017. június 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 21.) KI/6621-7/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtt 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. július 1-től 2017. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára az 1,5 m szélesslgű szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az Il
Pastrone Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Házikó Farm Kft. (székhely: 1071 Budapest,
Dembinszky u. 32.) KI/27631/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dembinszky u. 32. szám alatti épület előtt 1 m x 2,45 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
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használatához 2017. június 12-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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az S-C VILL Kft. (székhely/lakcím: 9023 Győr,
Török István u. 26. fsz. 2.) KI/20674-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 1 db 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. július 1-től 2017. december 31-ig, valamint 1 db 3 m x 5 m, azaz 15 m2

nagyságú közterület használatához 2017. július 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 szélességű szabad járdafelületet, valamint a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az S-C VILL Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1. IV. 2.) KI/14019-4/2017/VI. számú
kérelmére – a korábban megadott 153/2017. (03.28.) számú határozatában foglalt
hozzájárulásban meghatározott méretek módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2017. június 1-től
2017. október 31-ig 2 db 1,25 m x 1,6 m, azaz 2 m2, összesen 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS
Kft. részére, 2017. július 1-től 2017. szeptember 30-ig történő, 1,3 m x 3,84 m, azaz 5 m2

nagyságú vendéglátó terasz elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/23236-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Király u. 43-45. szám
alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott 172/2017. (04.24.)
számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. július 1. napjával visszavonja.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34.) KI/13479-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában meghozott
92/2017. (02.27.) számú határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezéséhez megadott
hozzájárulását 2017. június 1. napjával visszavonja.

19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Miterli Mariann ev. (adószám: 67733446-1-41)
KI/19674-4/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Hernád u. 39. szám alatti épület
előtti közterület használatának tárgyában meghozott, 215/2017. (05.08.) számú határozatával
módosított 201/2017. (04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. május 4.
napjával visszavonja.
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20.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Befektetési Zrt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Oktogon 1.) kérelmére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület
előtti közterület használatának tárgyában meghozott 38/2017. (02.13.) számú határozatában
foglalt, vendéglátó terasz elhelyezéséhez részére adott hozzájárulását 2017. május 22-től 2017.
június 3-ig szünetelteti.

20.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Befektetési Zrt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Oktogon 1.) kérelmére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület
előtti közterület használatának tárgyában meghozott 38/2017. (02.13.) számú határozatában
foglalt, vendéglátó terasz elhelyezéséhez részére adott hozzájárulásának 2017. május 22-től 2017.
június 3-ig történő szüneteltetéséhez nem járul hozzá.

21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Dob utca Kis Diófa utca és
az Erzsébet körút közötti szakaszán, valamint az Akácfa utca Rákóczi út és Király utca közötti
szakaszán érvényes közterület-használati engedély birtokában kialakított vendéglátó teraszok
elhelyezéséhez adott hozzájárulását a tárgyi közterületet érintő szükséges építési munkák, illetve
a vendéglátó terasz tényleges elbontásának idejére, de legfeljebb a 2017. június 12-től 2017.
augusztus 31-ig terjedő időszak tekintetében szünetelteti. A Városüzemeltetési Bizottság felhívja
használó figyelmét, hogy a vendéglátó terasz tényleges elbontását az önkormányzat felé
bejelenteni köteles, valamint az építési munka ideje alatt a közterület-használata során mindenkor
köteles együttműködni az önkormányzattal, valamint az általa megbízott, kivitelezési munkát végző
társaság képviselőjével.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő kicsit hosszabb napirendi pontunk a szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Köszöntöm Irodavezető Asszonyt kérdezem,
kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás? Ugye Moldován
Képviselő Úr nincs itt, tehát kisebb vitára számíthatunk ebben az ügyben. De amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját. Ha emlékezetem nem csal, 21 határozati… elnézést. Mégis lenne egy
kérdés. Akkor még lenne egy kérdés, vagy hozzászólás.
Sólyom Bence:
Szeretném megkérdezni az Irodát, csak keresem az előterjesztőt.
Ujvári-Kövér Mónika:
Most nem volt idő felkészülni a kérdések között.
Sólyom Bence:
A 12-nél (érthetetlen szövegrész)
Csüllög Szilvia:
Egy látványtervet becsatoltak a kérelmezők és tulajdonképpen (érthetetlen szövegrész) úgy
emlékszem, hogy nem a tűzfal mellett lenne a terasz, hanem a (érthetetlen szövegrész).
Győrvári Attila:
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Tulajdonképpen középen. A szomszédos épület, Dob 12. síkjában.

Sólyom Bence:
Nem zavarja a gyalogosforgalmat, meg ilyesmit.
Csüllög Szilvia:
Azt nem. Hát ott van a park.
Sólyom Bence:
És miért két javaslat van?
Csüllög Szilvia:
Igazándiból azért lett két javaslat, mert ez egy olyan kérelem, amivel még nem találkozott az
Iroda és azt gondoltuk, hogy… a mi véleményünk az, hogy ez egy közpark, a közpark területén,
nem foglalja el az egész területet, jogszabályilag rendben lévő ez az előterjesztés. Megmarad a
gyalogosforgalom számára az a járdafelület, ahol közlekedni lehet. Nyilván a park funkció az egy
másik kérdés, ebben a Bizottságnak kell dönteni, hogy ezt támogatja-e vagy sem. Csökken az a
terület, ami parkként rendelkezésre áll. A zöld felület nyilván nem csökken, mert az, arról nem
szól ez az előterjesztés, hogy ott bármit kivágnának, vagy megszüntetnének. Ott lesz egy terasz, és
egy túl nagy parkról beszélünk, lényegében a nagy részét lefedi ez a terasz.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ha már felvetődött, akkor nekem az utca másik fele az önkormányzati körzetem. Ez amúgy is az
egyéni véleményem, nyilván minden képviselő el tudja dönteni, hogy mi az álláspontja ebben a
kérdésben. Egyébként is szűk utca, a Gozsdunak a szomszédságában itt van egy szobor.
Csüllög Szilvia:
A falon.
Ujvári-Kövér Mónika:
A falon igen, de azért ott megállnak, lefényképezik, nem tudom. Én azt gondolom, hogy a lakosok
részéről még egy ilyen kis csepp, ha már van néhány nm-nyi kis parkrész, és akkor még oda is
beteszünk egy teraszt, az én részemről egyébként az A javaslat volt, hogy ne támogassák. Én ezt
fogom megszavazni, mert azt gondolom, hogyha van egy nm-nyi szabad terület, mert ott egy pad
is van, ahová le tudnak ülni, és még ott beépítjük teraszra…
Csüllög Szilvia:
Igen, az a szabály, hogy ez nem befolyásolja. A látványterv ott van, még annyival kiegészíteném,
hogy a látványterven pusztán asztalok és székek szerepeltek, de hát azt vélelmezzük, hogy azért
ott napernyők is felhelyezésre kerülnének. Az már, mert kérdezted, hogy a szobrot mennyire… hát
ugye arra nem épül ez rá, de ha ott vannak felette a napvédő ponyvák, napernyők, akkor nem
tudom, nyilván ezt látni kell, hogy hogy alakítják ezt ki. Nem rongálhatják meg azt a területet, de
azért készült két javaslat, mert itt egy parkról van szó, egy közparkról.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük. További kérdés esetleg van? Amennyiben nincs, akkor valóban lezárom a napirend
vitáját és szavazásra bocsátom majd a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat. Hogyha
lehetséges, akkor én egy olyan ügyrendi javaslattal élnék, hogy ugye a 12-es és a 20-as határozati
javaslat az, ahol két alternatíva van, tehát A és B alternatíva. A többit egyben bocsátanám
szavazásra. A 12-ről és a 20-ról külön szavaznánk. Kérdezem, hogy ez mindenki számára
elfogadható-e. Ha igen, akkor kézfelemeléssel kérem jelezzék. Köszönöm szépen.

239/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 12-es és 20-as határozati javaslatokról külön, a
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fennmaradó határozati javaslatokról egyben szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a 21 határozati javaslatról egyben szavaznánk a 12-es és a 20-as kivételével. Aki az abban
leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm
szépen.

240/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Elbien Pékség Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, József krt. 36. fsz. 5.) KI/24365-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Garay tér 1. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 187/2017.
(04.24.) számú határozatában foglalt, fagylaltpult elhelyezésére szóló hozzájárulását 2017. május
26. napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

241/2017. (06.12.) 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/14020-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. június 12-től 2017. szeptember 30-ig, 1 db kerekes pult
elhelyezése (kávé és alkoholmentes üditő árusítása) céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a
kerekes pultról szeszes ital nem árusítható.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

242/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Péter ev. (adószáma: 64720191-1-42) KI/5860-
3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 56.,
valamint az István u. 8. szám alatti épületek előtt egyenként 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2, összesen 2 m2

nagyságú közterület használatához 2017. augusztus 1-től 2017. december 31-ig, virág árubemutató
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
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szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

243/2017. (06.12.) 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/21475-1/2017/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. június 12-től 2017. augusztus 15-ig, 1 db guruló kocsi elhelyezése (kávé
árusítása) céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet, továbbá a guruló kocsiról szeszes ital nem árusítható.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

244/2017. (06.12.) 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/21079-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtt 0,49 m x 0,85 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához 2017. július 1-től 2018. június 30-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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

245/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Jablonkai Tibor ev. (adószám: 67951453-1-43)
KI/25336/2017/VI. számú kérelme alapján indult, üdítőital, kévéital, perec motoros piaggioról
történő mozgóárusítás közterület-használatának engedélyezésére irányuló eljárást a közigazgatási
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hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 31. § (2)
bekezdése alapján megszünteti, tekintettel arra, hogy kérelmező – a kérelmének elbírálásához
szükséges további iratok benyújtására vonatkozó – hiánypótlási felhívásban foglaltaknak a
megadott határidőre nem tett eleget.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

246/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/26269/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2017. július 1-től 2017. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

247/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Spájz Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/26367/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület előtt 0,6 m x 1,2 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. június 12-től 2017. szeptember 30-ig, fagylaltpult elhelyezése
céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

248/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gáborné ev. (adószám: 40834764-1-42)
KI/6484-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 46/B.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2017. július 1-től
2017. december 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
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Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

249/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lucky Thai Kft. (székhely/lakcím: 1068
Budapest, Király u. 80.) KI/26846/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dob u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott 0,4 m x 0,8 m nagyságú
információs pult elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy az információs pult
elhelyezése esetén nem maradna meg a gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelület.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

250/2017. (06.12.) 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/lakcím:
1073 Budapest, Kertész u. 42-44.) KI/20949-2/2017/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. július 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

251/2017. (06.12.) 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/6621-7/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtt 1,6 m x 10 m, azaz 16 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. július 1-től 2017. december 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélesslgű szabad járdafelületet, valamint a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az Il Pastrone Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
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díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

252/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Házikó Farm Kft. (székhely: 1071 Budapest,
Dembinszky u. 32.) KI/27631/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dembinszky u. 32. szám alatti épület előtt 1 m x 2,45 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. június 12-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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

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

253/2017. (06.12.) 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/20674-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Almássy u. 1. szám alatti épület előtt 1 db 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. július 1-től 2017. december 31-ig, valamint 1 db 3 m x 5 m, azaz 15 m2

nagyságú közterület használatához 2017. július 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 szélességű szabad járdafelületet, valamint a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az S-C VILL Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

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

254/2017. (06.12.) 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/14019-4/2017/VI. számú
kérelmére – a korábban megadott 153/2017. (03.28.) számú határozatában foglalt hozzájárulásban
meghatározott méretek módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u.
30. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2017. június 1-től 2017. október 31-ig 2 db
1,25 m x 1,6 m, azaz 2 m2, összesen 4 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
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határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft. részére,
2017. július 1-től 2017. szeptember 30-ig történő, 1,3 m x 3,84 m, azaz 5 m2 nagyságú vendéglátó
terasz elhelyezésére irányuló kérelméhez nem járul hozzá.

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

255/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122 Budapest,
Csaba u. 9.) KI/23236-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Király u. 43-45. szám
alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott 172/2017. (04.24.)
számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. július 1. napjával visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

256/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34.) KI/13479-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre út 10. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában meghozott
92/2017. (02.27.) számú határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezéséhez megadott
hozzájárulását 2017. június 1. napjával visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

257/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Miterli Mariann ev. (adószám: 67733446-1-41)
KI/19674-4/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Hernád u. 39. szám alatti épület
előtti közterület használatának tárgyában meghozott, 215/2017. (05.08.) számú határozatával
módosított 201/2017. (04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. május 4.
napjával visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

258/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Budapest VII. kerület, Dob utca Kis Diófa utca
és az Erzsébet körút közötti szakaszán, valamint az Akácfa utca Rákóczi út és Király utca közötti
szakaszán érvényes közterület-használati engedély birtokában kialakított vendéglátó teraszok
elhelyezéséhez adott hozzájárulását a tárgyi közterületet érintő szükséges építési munkák, illetve
a vendéglátó terasz tényleges elbontásának idejére, de legfeljebb a 2017. június 12-től 2017.
augusztus 31-ig terjedő időszak tekintetében szünetelteti. A Városüzemeltetési Bizottság felhívja
használó figyelmét, hogy a vendéglátó terasz tényleges elbontását az önkormányzat felé
bejelenteni köteles, valamint az építési munka ideje alatt a közterület-használata során mindenkor
köteles együttműködni az önkormányzattal, valamint az általa megbízott, kivitelezési munkát
végző társaság képviselőjével.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
És akkor jön a most említett 12-es határozati javaslat. Aki az A. alternatívával ért egyet, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő. Két igen, egy tartózkodás. Aki az A-t nem támogatja. Most
kérdezném, hogy volt, aki kétszer is szavazott. Veres Képviselő Úr, most akkor igen, vagy nem,
mert az előbb az igennél is nyújtotta. Tehát az A-ról szavaztunk, hogy A igen, ott nyújtotta a
kezét, majd nyújtotta a nemnél is.
Veres Zoltán:
A nemnél nyújtottam.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a nemnél fogja nyújtani. Akkor egy igen, egy tartózkodás és három nem mellett az A. nem
került elfogadásra és ezért a B-ről is szavazunk.

259/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím:
1126 Budapest, Kiss János altb. utca 46. 3. em. 3.) KI/27104/2017/VI. számú kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá.

Fenti határozatot a Bizottság ( 1 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással) nem fogadta el.

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a B. alternatívát tartja támogatandónak, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három.
Rendben. Aki tartózkodik, és aki nem, egy tartózkodás és egy nem mellett a B alternatíva került
elfogadásra. Köszönöm szépen.

260/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím:
1126 Budapest, Kiss János altb. utca 46. 3. em. 3.) KI/27104/2017/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 10. szám alatti épület előtt 2 m x 14 m, azaz 28 m2

nagyságú közterület használatához 2017. június 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő pedig a 20-as határozati javaslat. Aki az A. alternatívát támogatandónak ítéli meg,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy, kettő, három, négy, öt. Akkor az A-t támogatta mindenki,
elfogadásra került. És a B. az okafogyottá vált. Köszönöm szépen.

261/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Befektetési Zrt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Oktogon 1.) kérelmére a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület
előtti közterület használatának tárgyában meghozott 38/2017. (02.13.) számú határozatában
foglalt, vendéglátó terasz elhelyezéséhez részére adott hozzájárulását 2017. május 22-től 2017.
június 3-ig szünetelteti.

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
Az Erzsébetvárosi Önkormányzat tulajdonában található közterületeken elhelyezett vendéglátó

teraszok növényesítése

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a kerületben található vendéglátó teraszok további
növényesítésének elősegítése érdekében támogatja a vonatkozó előírásoknak, valamint városképi
szempontoknak megfelelően növényesített vendéglátó teraszokról készült fényképfelvételek
érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező, vendéglátó teraszt üzemeltető kereskedők
részére történő megküldését, valamint ezzel összefüggésben a véleményük kikérését, és ennek
alapján a legszebben növényesített terasz kiválasztását.

Ujvári-Kövér Mónika:
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Következő napirendi pont a négyes határozati javaslat. Az Erzsébetvárosi Önkormányzat
tulajdonában található közterületeken elhelyezett vendéglátó teraszok növényesítése. Előterjesztő
Alpolgármester Úr. Nem tudom, hogy előterjesztőt képviseli-e valaki? Nem, akkor nyilván nem
lesz az előterjesztő részéről szóbeli kiegészítés. Megnyitom a napirend vitáját. Hozzászólás van-e?
Most igazából, mivel nincs itt Alpolgármester Úr, de azért nekem kérdésem lenne, ki tud a
kérdésre válaszolni?
Csüllög Szilvia:
Mi készítettük az előterjesztést.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor Irodavezető Asszony tud. Na most, nekem egy dolog nem tiszta, mert megnéztem ezeket a
fotókat, hogy amikor valaki növényesít, az értelemszerűen, tehát aki a teraszt üzemelteti, az tette
meg. Nagyon sok esetben azt látom, hogy mondjuk van a terasznak a széle, aminek egyébként
nagyon örülök, hogy különböző zöld növények kerülnek ki de, hogy ezek egyébként a terasz
szélétől kintebb helyezkednek el. A közterületből foglalnak el, vagy a teraszból, mert én korábban
ezeket a javaslatokat úgy értelmeztem, hogyha valaki ezt megvalósítja, akkor azt a terasz terhére
teszi, nem pedig a közterület terhére. A fotókon nekem úgy tűnik, hogy inkább a teraszon kívül
vannak ezek, és adott esetben még a járókelő részből is kiszednek még bizonyos részeket. Na most
ez ott lehet izgalmas, ahol ugye nem bőven van meg a megfelelő méter szélesség, hanem ahol
mondjuk egyszer sem volt meg az a kötelező terület, akkor ott mi történik.
Csüllög Szilvia:
Most a teraszoknál, ha növényesítés, ha növényt helyeznek el a teraszokon kívülre, akkor minden
esetben kérnek engedélyt az Irodától, de ezek nem kerülnek, ez nem bizottsági hatáskör, hanem
polgármesteri. Tehát olyankor azért nem kerül ide a Bizottság elé. Sok olyan eset van, amikor
tényleg esetleg ilyen dézsák, vagy bármi nem fér el a teraszon. Mindig adunk rá, tehát kérni kell,
de adunk rá külön engedélyt. Ugyanúgy vizsgálja az Iroda azt, hogyha azt oda elhelyezi a teraszon
kívülre, akkor megmarad-e a távolság, hogy megmarad-e a gyalogos forgalom számára a
megfelelő távolság. Ha nem, akkor nem kapnak rá közterület-használati engedélyt. Itt nincsenek
előttem a képek…
Ujvári-Kövér Mónika:
Nem kérdés, hogy esztétikailag egyébként sokkal szebb, meg az összes képből talán egy volt,
amikor a terasz szélére ilyen muskátli szerű valamik voltak egyébként kihelyezve. Dehogy akkor
ez külön engedély és külön vizsgálás.
Csüllög Szilvia:
Nagyon nehéz ezt eldönteni, a rendelet az egzakt módon mondja ki, hogy ennyi százalékára,
ekkora négyzetméternyi terasznak hány százalékát kell növényesíteni. Abban azért szabad keze
van a kereskedőnek, a közterület-használónak, hogy ezt hogyan valósítja meg. Hogy az
esztétikailag hogy tetszik a legjobban, vagy mit talál a legmegfelelőbbnek. Nyilván előfordulhat
ilyen megoldás is. Van olyan is a képek között, ahol ráerősíti ezeket a virágtartókat a
körülhatárolásra. Úgyhogy ebben mi nem, nyilván, ha megkérdezték a kollégáimat, akkor
elmondták, de tulajdonképpen szabad kezet kaptak a kereskedők.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ok. Köszönöm szépen. További kérdés, ha nincs, akkor lezárom a napirend vitáját és egy
határozati javaslat van. Aki ebben a határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.
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Az Erzsébetvárosi Önkormányzat tulajdonában található közterületeken elhelyezett
vendéglátó teraszok növényesítése
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Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a kerületben található vendéglátó teraszok további
növényesítésének elősegítése érdekében támogatja a vonatkozó előírásoknak, valamint városképi
szempontoknak megfelelően növényesített vendéglátó teraszokról készült fényképfelvételek
érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező, vendéglátó teraszt üzemeltető kereskedők
részére történő megküldését, valamint ezzel összefüggésben a véleményük kikérését, és ennek
alapján a legszebben növényesített terasz kiválasztását.

Felelős: Hutiray Gyula polgármester
Határidő: azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a testületi előterjesztések megtárgyalása, mely az ötös számot kapta.
Először is a testületi ülésre javasolt napirendi pontok közül az egyes napirendi pont. Kérdezem,
hogy valakinek hozzászólása ehhez kapcsolódóan van-e. Ha nincs, akkor szavazásra bocsátanám,
hogy aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

263/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

1.
Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évi szakmai beszámolója
A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

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

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a kettes napirendi pont. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben
nincs, aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén
egyhangúlag elfogadásra került.
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Testületi előterjesztések megtárgyalása

2.
Beszámoló a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Közép-pesti Katasztrófavédelmi
Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság Belvárosi Katasztrófavédelmi Őrs
2016. évi tevékenységéről

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

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 16-os napirendi pont. Aki a 16-os napirendi pontot, először is kérdés, hozzászólás
van-e. Amennyiben nincs, akkor szintén szavazásra bocsátanám, hogy aki tárgyalásra és
elfogadásra javasolja, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.
Köszönöm szépen.

265/2017. (06.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

16.
Tájékoztatás az Erzsébet Tervvel kapcsolatos zöldfelület bővítésről, utcafásításáról

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

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

6.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Nyílt ülés keretében ennyi testületi napirendi pontot kellett tárgyalnunk. Egyebek, következő
napirendi pont. Kérdezem, hogy van-e valakinek bármiféle, nincsen. Akkor a nyílt ülést lezárom
és zárt ülés keretében tárgyaljuk tovább a testületi előterjesztéseket.

Budapest, 2017. június 12.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag



22 / 22

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. június 19.


