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Ikt.sz.: KI/36896/2017/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. október 2. napján 16.30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak: Szerencse Csaba koordinátor
dr. Máté Katalin irodavezető
Csüllög Szilvia irodavezető
dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Fitosné Z. Zsuzsanna irodavezető

Vendégek: Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Karpács Eszter irodavezető-helyettes
Szabó Réka környezetvédelmi referens
Bizse Natália városüzemeltetési referens
Soós László projekt-koordinátor
Nyíri Dóra ügyvezető
Krenyácz Krisztián ügyintéző
Szőcsné Batuska Katalin asszisztens
Kocsis Ferenc Zoltán
Dobrovitzky Anna irodavezető-helyettes
Ollé Olga szakértő
Tóth Csaba szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika: Üdvözlök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság ülésén. A mellékelt
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk és, hogy a bizottsági ülés
megkezdéséig módosító javaslat nem érkezett. Először elsőként arról fogunk szavazni, hogy aki
egyetért azzal, hogy a meghívóban kiküldött módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került köszönöm szépen.

323/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló
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beszámolók elfogadása
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 kapufigyelő pályázatok eredményeinek megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

4.) Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.) Az EVIKINT Kft. és Önkormányzat között 2015. szeptember 30. napján zöldfelület-
fenntartás tárgyban, határozatlan időtartamra megkötött feladatellátási szerződés,
illetve a Műszaki leírás mellékletének felülvizsgálata (szerződés 3. számú módosítása)
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

6.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

7.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

8.) 2017. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott pályázatok
eredményeinek megállapítása
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

9.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

10.) Egyebek

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók

elfogadása

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.
augusztus havi beszámolóját elfogadja.

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

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

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Először az első napirendet fogjuk tárgyalni természetesen, mégpedig a szokásos szakértők
munkájáról szóló havi beszámolót. Előterjesztőként én szerepelek. nem kívánok szóbeli
kiegészítéssel élni. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdezem, hogy kérdés, hozzászólás van-e.
Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és 4 szavazás lesz ezen a napirendi ponton belül.
Aki egyetért az egyes határozati javaslattal, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú,
köszönöm szépen.

324/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2017.
augusztus 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, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangú.

325/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

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

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

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

326/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2017.
augusztus 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:
És aki az utolsó négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

327/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2017.
augusztus 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 javaslat szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kincsesbarlang Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Kazinczy u. 10.) KI/19675-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1 m2 nagyságú közterületek
használatához (1 fő) – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér területét – 2017.
október 1-től 2017. november 30-ig, jégkrém és popcorn kézből történő mozgóárusítása céljából,
azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a járdán történő megállás során mindenkor biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fine Sales House Kft. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, József krt. 69.) KI/20678-4/2017/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,
valamint 1,6 m x 3,7 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához 2017. október 1-től 2017.
november 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/21079-2/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy az elhelyezni kívánt bankautomata nem közvetlenül az épület homlokzatával érintkező
közterületen kerülne elhelyezésre.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/23440-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott
200/2017. (04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. szeptember 12. napjával
visszavonja.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/21782-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. november 1-től 2017. december 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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fszt. 1.) KI/13491-2/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Holló u.
12-14. (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület használatának tárgyában
korábban meghozott 83/2017. (02.27.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. október
1. napjával visszavonja.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kaicen Kft. (székhely/lakcím: 1048 Budapest,
Homoktövis u. 105.) KI/28935-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 54.
szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott 277/2017.
(07.17.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. szeptember 1. napjával visszavonja.
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8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blockbuster Marketing Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Kiss János altb. utca 46. 3. em. 3.) KI/27104-2/2017/VI. számú kérelmére a Budapest
VII. kerület Dob u. 10. szám alatti közterület használatának tárgyában meghozott 260/2017.
(06.12.) számú határozatában foglalt, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
kihelyezéséhez adott hozzájárulását 2017. július 3-tól 2017. július 11-ig szünetelteti.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Frida Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/20939-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 1 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. november 1-től 2018. február 28-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.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/23151-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. október 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.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob
u. 16. fsz. 2.) KI/13496-7/2017/VI. és KI/13496-8/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” Udvar) szám alatti épület előtt (5,8 m x 5,5 m) –
(2,7 m x 3,8), azaz 22 m2 nagyságú, valamint 5,8 m x 4,5 m, azaz 27 m2 nagyságú, azaz összesen
49 m2 nagyságú közterület használatához 2017. október 2-től 2018. december 31-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HRUSKA BROTHERS HUNGARY Kft.
(székhely/lakcím: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A. al. 2.) KI/32505-1/2017/VI. számú kérelmére – a
korábban megadott 311/2017. (08.28.) számú határozatában foglalt hozzájárulásban
meghatározott időszak 2017. szeptember 18. napjával történő módosításával – részére hozzájárul
a Károly körút – Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt, Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken 2,6 m x 1,1 m, azaz 3 m2

nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér
területét – 2017. október 15-től 2017. december 31-ig, valamint 2018. március 1-től 2018.
szeptember 15-ig, kávé tricikliről történő mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a tricikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

13.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/147-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. november 1-től 2018. 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 méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Marigold
Trade Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TXI Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör, Kacsóh
Pongrác u. 12.) KI/36114/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 0,8 m x 1,2 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér területét –
2017. október 2-től 2018. szeptember 30-ig, hideg-, meleg készétel és üdítőital, valamint
ajándéktárgy tricikliről történő mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz
a tricikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a
szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a COFFEE BROTHERS Kft. (székhely/lakcím: 1016
Budapest, Naphegy u. 17. III. 9/B.) kérelmére a Budapest VII. kerület közterület használatának
tárgyában meghozott 314/2017. (08.28.) számú határozatában foglalt, kávé, üdítőital tricikliről
történő mozgóárusítás szüneteltetésére vonatkozó hozzájárulását a szüneteltetés időszaka
tekintetében 2017. augusztus 9-től 2017. november 25-ig terjedő időszakra módosítja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Irodavezető Asszonyt kérdezem, hogy van-e szóbeli kiegészítése.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e. Moldován
Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem tényleg csak nagyon zárójeles kérdésem lenne. Olvasom, hogy megkapta az engedélyt és
nem csinál semmit. Tehát nem alakította ki a zöldfelületet, nem határolta el, nem tette dobogóvá a
teraszát. És amikor az ellenőrök látják, hogy nem csinálta meg, szólnak neki és akkor (érthetetlen
szövegrész). Tehát nekem ez egy kicsit visszás. Nem az, hogy az ellenőrök szólnak neki, hanem
hogy miért nem kötelezik megcsinálni, tehát miért nincsen semmilyen szankciója, negatív
következménye annak, ha nem csinálja meg, hanem csak akkor, ha rászólnak. Tehát nagyon
zárójeles, csak azért érdekel.
Csüllög Szilvia:
Egyrészt nem rászólnak, hanem nyilván van egy figyelmeztetés. Tehát van egy fokozatosság és,
ha annak nem tesz eleget, akkor nyilvánvalóan van bírság is. Csak van egy fajta fokozatosság,
tehát amikor ezt észlelik, ugye általában törekszünk arra, hogy az engedély kiadását követő
napokban, hetekben eljussanak az én kollegáim. Tehát azért nem várunk hónapokat, míg
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ellenőrzünk. Tehát az is elképzelhető, hogy megkapta az engedélyt, megrendelte a növényeket, de
még nem érkezett meg. Vagy elkezdődtek a munkálatok, de még mondjuk… és épp ezért van egy
felszólítás erre, ez egy írásbeli felhívás, aki annak nem tesz eleget záros határidőn belül, akkor
megy a közigazgatási bírság. Azért hála istennek az esetek többségében ezt nem csinálják.
Pontosan ilyesmi is előfordult, hogy már megrendelték, de még nem érkezett meg, vagy még a
munkálatok egy pár napot csúsznak, és egyébként kialakítják a teraszt. Nyilván, ahol nem, ott
szankció is van.
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ha nincs további kérdés, akkor lezárom a napirend vitáját. Tizenöt határozati javaslat van,
kérdezem azt, mert ügyrendi javaslatként egyébként azt szavaztatnám meg, hogy egyben
szavazzunk. Ez ellen van-e valakinek valami kifogása, vagy külön szavazzunk valamelyikről.
Akkor az ügyrendi javaslatom az az, és elfogadja-e mindenki, hogy a tizenöt határozati javaslatról
egyben szavazzunk. Egyhangúlag elfogadásra került.

328/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-15-ig terjedő határozati javaslatról egyben
szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor szavazásra bocsátom a napirendi ponthoz tartozó 15 határozati javaslatot. Aki az abban
leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm
szépen.

329/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kincsesbarlang Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Kazinczy u. 10.) KI/19675-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 1 m2 nagyságú közterületek
használatához (1 fő) – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér területét – 2017.
október 1-től 2017. november 30-ig, jégkrém és popcorn kézből történő mozgóárusítása céljából,
azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a járdán történő megállás során mindenkor biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 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.



9 / 20

330/2017. (10.02.) 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/20678-4/2017/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,
valamint 1,6 m x 3,7 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához 2017. október 1-től 2017.
november 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű 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.

331/2017. (10.02.) 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/21079-2/2017/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Király u. 47. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy az elhelyezni kívánt bankautomata nem közvetlenül az épület homlokzatával érintkező
közterületen kerülne elhelyezésre.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

332/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ital Komment Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/23440-3/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott
200/2017. (04.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. szeptember 12. napjával
visszavonja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

333/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/21782-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtt 1 m x 6 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2017. november 1-től 2017. december 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.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

334/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fszt. 1.) KI/13491-2/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Holló u.
12-14. (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület használatának tárgyában
korábban meghozott 83/2017. (02.27.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. október
1. napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

335/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kaicen Kft. (székhely/lakcím: 1048 Budapest,
Homoktövis u. 105.) KI/28935-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Akácfa u.
54. szám alatti épület előtti közterület használatának tárgyában korábban meghozott 277/2017.
(07.17.) számú határozatában foglalt hozzájárulását 2017. szeptember 1. napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

336/2017. (10.02.) 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/27104-2/2017/VI. számú kérelmére a
Budapest VII. kerület Dob u. 10. szám alatti közterület használatának tárgyában meghozott
260/2017. (06.12.) számú határozatában foglalt, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
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terasz kihelyezéséhez adott hozzájárulását 2017. július 3-tól 2017. július 11-ig szünetelteti.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

337/2017. (10.02.) 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/20939-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 1 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. november 1-től 2018. február 28-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.

338/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Vinylandwood Team Kft. (székhely/lakcím: 1135
Budapest, Palóc u. 3. IV. 2.) KI/23151-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtt 1,3 m x 2,6 m, azaz 4 m2

nagyságú közterület használatához 2017. október 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

339/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely: 1072 Budapest, Dob
u. 16. fsz. 2.) KI/13496-7/2017/VI. és KI/13496-8/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” Udvar) szám alatti épület előtt (5,8 m x 5,5 m) –
(2,7 m x 3,8), azaz 22 m2 nagyságú, valamint 5,8 m x 4,5 m, azaz 27 m2 nagyságú, azaz összesen
49 m2 nagyságú közterület használatához 2017. október 2-től 2018. december 31-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 3 m
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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.

340/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HRUSKA BROTHERS HUNGARY Kft.
(székhely/lakcím: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A. al. 2.) KI/32505-1/2017/VI. számú kérelmére – a
korábban megadott 311/2017. (08.28.) számú határozatában foglalt hozzájárulásban meghatározott
időszak 2017. szeptember 18. napjával történő módosításával – részére hozzájárul a Károly körút
– Király utca – Erzsébet körút – Rákóczi út által határolt, Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületeken 2,6 m x 1,1 m, azaz 3 m2

nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér
területét – 2017. október 15-től 2017. december 31-ig, valamint 2018. március 1-től 2018.
szeptember 15-ig, kávé tricikliről történő mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a tricikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 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.

341/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/147-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2017. november 1-től 2018. 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 méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Marigold Trade 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.

342/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TXI Kft. (székhely/lakcím: 2141 Csömör,
Kacsóh Pongrác u. 12.) KI/36114/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 0,8 m x 1,2 m, azaz 1 m2

nagyságú közterület használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és a Herzl Tivadar tér
területét – 2017. október 2-től 2018. szeptember 30-ig, hideg-, meleg készétel és üdítőital,
valamint ajándéktárgy tricikliről történő mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az
árusítás, azaz a tricikli járdán történő megállása során mindenkor biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a szükséges 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.

343/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a COFFEE BROTHERS Kft. (székhely/lakcím:
1016 Budapest, Naphegy u. 17. III. 9/B.) kérelmére a Budapest VII. kerület közterület
használatának tárgyában meghozott 314/2017. (08.28.) számú határozatában foglalt, kávé,
üdítőital tricikliről történő mozgóárusítás szüneteltetésére vonatkozó hozzájárulását a szüneteltetés
időszaka tekintetében 2017. augusztus 9-től 2017. november 25-ig terjedő időszakra módosítja.

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 kapufigyelő pályázatok eredményeinek megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2017. évi kapufigyelő pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk. ssz. Pályázó
Támogatás
összege

1.
Dob u. 11. szám alatti
Társasház

250.000 Ft

6.
Peterdy u. 24. szám alatti
Társasház

176.016 Ft



14 / 20

  összesen: 426.016 Ft

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata jóváhagyja és hozzájárul alábbi hiánypótlási felhívások kibocsátásához, és
amennyiben a Pályázó maradéktalanul eleget tesz a hiánypótlási felhívásban szereplő
feltételeknek, úgy a 2017. évi kapufigyelő pályázaton induló pályamunkákat érvényesnek
nyilvánítja és az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk. ssz. Pályázó
Támogatás
összege

Hiánypótlás

2.

Bethlen G. u. 5. szám
alatti Társasház

180.000 Ft a megfelelő műszaki állapot
minimum 3 évig történő
fenntartására vonatkozó

tulajdonosi közösségi nyilatkozat
(a tulajdonosok több mint a fele)

3.

István u. 11. szám alatti
Társasház

126.848 Ft Felhatalmazó levél (3. sz.
melléklet), költségvetés, a
megfelelő műszaki állapot
minimum 3 évig történő
fenntartására vonatkozó

tulajdonosi közösségi nyilatkozat
(a tulajdonosok több mint a fele),
hozzájárulás legfeljebb A4-es
méretben tábla elhelyezéséről

4.
Marek J. u. 14. szám
alatti Társasház

188.433 Ft Felhatalmazó levél (3. sz.
melléklet)

7.
Akácfa u. 20. szám
alatti Társasház

250.000 Ft hozzájárulás legfeljebb A4-es
méretben tábla elhelyezéséről

  összesen: 745.281 Ft

3.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata az 5. Jk. ssz. Dózsa Gy. út 52. szám alatti Társasház által benyújtott pályázatot
érvénytelennek nyilvánítja a társasházi közgyűlési jegyzőkönyvben szereplő összes tulajdoni
hányad szerinti legalább kétharmados többség hiánya miatt.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a 2017. évi kapufigyelő pályázatok eredményének megállapítása.
Kérdezem az előterjesztőt, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Karpács Eszter:
Köszönöm szépen, az előterjesztéshez nem. Annyit szeretnék csak megjegyezni, hogy a
kipostázott anyagokban az előterjesztés fedlapján adminisztratív okok miatt egy szeptember 25-ei
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dátum szerepelt. Természetesen október 2-ai előterjesztés és elnézést kérünk ezért a hibáért.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen a kiegészítést. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e?
Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Három határozati javaslat van, három szavazásról
van szó. Aki az egyessel egyet ért, kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen egyhangúlag
elfogadásra került.

344/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi kapufigyelő pályázatok eredményeinek megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2017. évi kapufigyelő pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó
Támogatás
összege

1.
Dob u. 11. szám alatti
Társasház

250.000 Ft

6.
Peterdy u. 24. szám alatti
Társasház

176.016 Ft

  összesen: 426.016 Ft

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 egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Szintén egyhangúan
elfogadásra került, köszönöm szépen.

345/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi kapufigyelő pályázatok eredményeinek megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata jóváhagyja és hozzájárul alábbi hiánypótlási felhívások kibocsátásához, és
amennyiben a Pályázó maradéktalanul eleget tesz a hiánypótlási felhívásban szereplő
feltételeknek, úgy a 2017. évi kapufigyelő pályázaton induló pályamunkákat érvényesnek
nyilvánítja és az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó
Támogatás
összege

Hiánypótlás

2.

Bethlen G. u. 5. szám
alatti Társasház

180.000 Ft a megfelelő műszaki állapot
minimum 3 évig történő
fenntartására vonatkozó

tulajdonosi közösségi nyilatkozat
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(a tulajdonosok több mint a fele)

3.

István u. 11. szám
alatti Társasház

126.848 Ft Felhatalmazó levél (3. sz.
melléklet), költségvetés, a
megfelelő műszaki állapot
minimum 3 évig történő
fenntartására vonatkozó

tulajdonosi közösségi nyilatkozat
(a tulajdonosok több mint a fele),
hozzájárulás legfeljebb A4-es
méretben tábla elhelyezéséről

4.
Marek J. u. 14. szám
alatti Társasház

188.433 Ft Felhatalmazó levél (3. sz.
melléklet)

7.
Akácfa u. 20. szám
alatti Társasház

250.000 Ft hozzájárulás legfeljebb A4-es
méretben tábla elhelyezéséről

  összesen: 745.281 Ft

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 egyhangúan
elfogadásra került, köszönöm szépen.

346/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2017. évi kapufigyelő pályázatok eredményeinek megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata az 5. Jk. ssz. Dózsa Gy. út 52. szám alatti Társasház által benyújtott
pályázatot érvénytelennek nyilvánítja a társasházi közgyűlési jegyzőkönyvben szereplő összes
tulajdoni hányad szerinti legalább kétharmados többség hiánya miatt.

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
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról.
Láttam Irodavezető Asszonyt. Kérdezem, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Máté Katalin:
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Nem, köszönöm szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Itt ugye egy tájékoztatásról van szó. Kérdés,
hozzászólás van-e. Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem egy olyan kérdésem volna, úgy emlékszem, hogy mostanában vettünk takarító gépeket.
Első kérdésem, hogy jól emlékszem-e. Ha igen, akkor ezek be lettek-e vetve.
dr. Máté Katalin:
Nem, a takarító gépek beszerzésének a közbeszerzési eljárása van folyamatban. Még nem voltak
bevetve ezek a takarító gépek.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. További kérdés hiányában lezárom a napirend vitáját és mivel egy
tájékoztatóról van szó, így szavazást nem igényel.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Az EVIKINT Kft. és Önkormányzat között 2015. szeptember 30. napján zöldfelület-fenntartás
tárgyban, határozatlan időtartamra megkötött feladatellátási szerződés, illetve a Műszaki leírás

mellékletének felülvizsgálata (szerződés 3. számú módosítása)

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos
feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező,
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 3. sz. módosítását jóváhagyja azzal, hogy a jelen
határozat hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október 3. napján tartandó ülésén a zöldfelület-
fenntartási feladatellátási díjat 2017. október hónappal kezdődően évi 86.300.000.- Ft +ÁFA
keretösszegben állapítsa meg.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont ötös napirendi pont. Szintén Irodavezető Asszonyt kérdezem, kíván-e
szóbeli kiegészítéssel élni.
dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
lezárom a napirend vitáját. Egy határozati javaslatról van szó. Aki egyetért az abban leírtakkal, az
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

347/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az EVIKINT Kft. és Önkormányzat között 2015. szeptember 30. napján zöldfelület-
fenntartás tárgyban, határozatlan időtartamra megkötött feladatellátási szerződés, illetve a
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Műszaki leírás mellékletének felülvizsgálata (szerződés 3. számú módosítása)

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés jelen határozat
mellékletét képező, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 3. sz. módosítását
jóváhagyja azzal, hogy a jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. október
3. napján tartandó ülésén a zöldfelület-fenntartási feladatellátási díjat 2017. október hónappal
kezdődően évi 86.300.000.- Ft +ÁFA keretösszegben állapítsa meg.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

6.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

Ujvári-Kövér Mónika:
Nyílt ülés keretében utolsó előtti napirendi pont a testületi előterjesztések megtárgyalása,
mégpedig szám szerint az 1-es, 10-es, 13-as és a 14-es napirendi pontokon fogunk végig menni.
Elsőként az egyes napirendi pont, önkormányzati rendelet módosítása. A 2017. évi költségvetésről
szóló. Esetleg valakinek van-e valamilyen kérdése erre vonatkozóan. Amennyiben nincs, akkor
szavazásra bocsátom, hogy aki tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki tartózkodik, kettő tartózkodás mellett tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.

348/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

1.
2017. évi költségvetésről szóló 3/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosítása

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

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 10-es napirendi pont. Kérdés, hozzászólás van-e? Amennyiben nincs,
akkor itt is szavazunk. Aki a 10-es napirendi pontot tárgyalásra és elfogadásra javasolja, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen.

349/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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Testületi anyagok megtárgyalása

10.
30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletének Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros

Önkormányzatának közigazgatási területét is érintő várakozási díjövezeteket módosítására vonatkozó
kezdeményezés

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

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 13-as napirendi pont. EVIKINT Kft-vel kapcsolatos döntések.
Kérdés, hozzászólás van-e esetleg. Amennyiben nincs, szintén szavazásra bocsátom, hogy aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja a 13-as napirendi pontban leírtakat, az kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.

350/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

13.
Az EVIKINT Kft.-vel kapcsolatos döntések

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

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Nyílt ülés keretében az utolsó napirendi pont a testületi ülésről az Erzsébet Terv módosítása.
Kérdés, hozzászólás van-e esetleg? Amennyiben nincs, akkor ezt is szavazásra bocsátanám. Aki
tárgyalásra és elfogadásra javasolja, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy
tartózkodás mellett tárgyalásra és elfogadásra javasoljuk.

351/2017. (10.02.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi anyagok megtárgyalása

14.
Az Erzsébet Terv módosítása

A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.
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Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

7.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont nyílt ülés keretében, Egyebek. Van-e valakinek valamilyen…? Nincsen,
akkor köszönöm szépen, hogy nyílt ülés keretében megjelentek. Zárt ülés keretében folytatjuk a
tárgyalást.

Budapest, 2017. október 2.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea
tag

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


