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Ikt.sz.: KI/13846/2018/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 2018. február 12. napján 17.30 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Benedek Zsolt bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba koordinátor
dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Csüllög Szilvia irodavezető
Dobrovitzky Anna irodavezető-helyettes
dr. Somogyi Csaba igazgató

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Hegyi Krisztián belső ellenőr
Szenderák Attila elnök
dr. Várhelyi Zsuzsanna irodavezető-helyettes
Krenyácz Kriszitán Erzsébetváros Kft.
Bőcz Judit ügyintéző
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Benedek Zsolt:
Üdvözlök mindenkit, Elnök Asszony és a helyettesítő hiányában elkezdjük a mai bizottsági
ülésünket. Első teendőnk a napirendi pontok elfogadása. A kiküldött meghívóval együtt kézhez
vették a napirendre tett javaslatot. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban bárkinek észrevétele
bárkinek van-e. Nincsen, akkor kérdezem, hogy ki az, aki elfogadja a Bizottság napirendjét.
Egyhangú.

1/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló
beszámolók elfogadása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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2.) Beszámoló a 2017. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

3.) Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2018. évi munkatervére
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

4.) Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2017. évi tevékenységéről és
eredményeiről
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

5.) Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2017. évi
tevékenységéről
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

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

7.) Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2017. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és
közterületek takarításáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

8.) Testületi előterjesztések megtárgyalása

9.) Egyebek

Zárt ülés keretében:

10.) Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2017 II. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

11.) Egyebek

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 4 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.
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november-december-január havi beszámolóját elfogadja.
2.

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

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

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

Benedek Zsolt:
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolóknak az
elfogadása az első napirendi pontunk. Kérdezem, hogy ezzel kapcsolatban valakinek észrevétele,
kérdése van-e. Nincsen, akkor kérdezem, hogy a javaslatokról szavazhatunk-e egyben. Aki ezt
elfogadja? Elfogadja mindenki.

2/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása – Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-4-ig terjedő határozati javaslatokról egyben
szavaz.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Benedek Zsolt:
A határozati javaslatok 1-4-es pontjait kérdezem, hogy ki az, aki támogatja a javaslatok szövegét.
Mindenki támogatja úgy látom.

3/2018. (02.12.) 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.
november-december-január havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

4/2018. (02.12.) 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.
november-december-január havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

5/2018. (02.12.) 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.
november-december-január havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

6/2018. (02.12.) 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.
november-december-január havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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



5 / 39

2.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2017. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Benedek Zsolt:
Következő napirendi pontunk Beszámoló a 2017. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról.
Napirendi vitát nyitok, kérdés van-e? Nincs kérdés, akkor a javaslat szövegéről kérdezem a
bizottságot, ki az, aki ezt támogatja. Egyhangú.

7/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a 2017. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2018. évi munkatervére

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2018. március 16- tól 2019. március 15- ig terjedő
időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.

Benedek Zsolt:
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2018. évi munkatervére. Előterjesztője Elnök Asszony.
Napirendi vitát nyitok, kérdés van-e? Nincs, akkor a javaslat szövegéről kérdezem a Bizottságot,
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ki az, aki ezt támogatja. Egyhangú úgy látom.
8/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Javaslat a Városüzemeltetési Bizottság 2018. évi munkatervére

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2018. március 16- tól 2019. március 15- ig terjedő
időszakra vonatkozó és a jelen határozat mellékletét képező munkatervet elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2017. évi tevékenységéről és eredményeiről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező,
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2017. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló
beszámolót elfogadja.

Benedek Zsolt:
Beszámoló az Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2017. évi tevékenységéről és
eredményeiről. Az előterjesztője Csüllög Szilvia Márta a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
vezetője. Irodavezető Asszonyt kérdezem, hogy kívánja-e indokolni, kiegészíteni az előterjesztést.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm szépen, nem kívánom.
Benedek Zsolt:
Napirendenden van-e kérdés az előterjesztéshez? Képviselő Úré a szó.
Moldován László:
Nekem lenne. Elolvassa az ember ezt a beszámolót, és akkor azt mondja, hogy itt minden rendben
van ebben a kerületben, a Rendészeti Igazgatóság jól végzi a dolgát, stb. De közben tudja az
ember, hogy belső-Erzsébetvárosban a lakók nem tudnak élni és gyakorlatilag ez így szavakban
nagyon jól hangzik, konkrétan tudjuk, hogy se a csendháborítást nem tudják igazán szankcionálni,
se a rongálást, stb. Ezt nyilván jobban tudja, mint én. Tehát ilyenkor mit csináljunk: Én nem
fogom megszavazni, ez baromi jól hangzik, amit ide leírt és nem is kétlem, hogy Önök teszik a
dolgukat, csak konkrétan nagyon sok helyen ennek nincsen foganatja. Ezeket biztos tudja, nem is
ez lenne a kérdésem. Az volt ideírva az előterjesztésben, hogy 28 fő hiányzik.
dr. Somogyi Csaba:
Most per pillanat. Illetve ez nem igaz, mert az elmúlt héten sikerült felvennünk két embert, tehát
most már csak 26. Amikor íródott a beszámoló, akkor volt 28.
Moldován László:
Jó, de ez borzasztó sok. Nyilván ezt le is írta, hogy így a létszám hiány mellett is teszik a
dolgukat, ez érthető. Azt is tudom, hogy most a költségvetésben fizetésemelésre kerül sor, tehát
reméljük, hogy a helyek be lesznek töltve. A kérdésem igazán az lenne, hogy ezt reálisnak látja,
hogy ezt be fogják tölteni? A másik kérdésem az lenne, hogyha jól értem, akkor képviselő-
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testületi határozat volt arról, hogy elkezdenek angolul tanulni a közterület-felügyelők. Már mintha
eredményről is lehetne beszámolni…
dr. Somogyi Csaba:
Túl vagyunk egy kurzuson konkrétan.
Moldován László:
Igen? És akkor jön a tíz darab angol turista és akkor hősiesen már angolul megszólítják és
bírságolják is.
dr. Somogyi Csaba:
Nem akarok butaságot mondani. Nem tudom, hogy hány órás volt a kurzus, de kezdőknek nulláról
angolt tanulóknak, akik nulláról kezdenek angolul tanulni, azok gyakorlatilag 0,1 százalék. Aki
már tanult angolul, ugye azok is részt vettek a kurzuson, ők azt mondták egyébként, hogy
rendkívül jó az oktatás, nagyon olyan sok dolgot tanultak, amit eddig nem tudtak fölfogni, de
azért csodák nincsenek. Két hónapos angol képzés után senki nem fog angol nyelven
kommunikálni, főleg nem bírságolni. Azt gondolom ez egy folyamat. Elindult egy folyamat,
hogyha ezt tudjuk tartani, ha arra lesz lehetőségünk, hogy ezt folytassuk, akkor ezek a
munkavállalóink nagyon örömmel és nagyon szívesen mennek és folytatják tovább a
nyelvtanulást, és akkor remélem, egyszer eljutunk oda, hogy lesznek olyan munkavállalóink, akik
olyan szinten fognak angol nyelven beszélni, hogy akár még bírságoljanak is.
Moldován László:
Jó, igazából egész pozitív, amit hallottam. Egy kérdésem van még. Azt jól értelmeztem, hogyha a
közlekedési bírsággal kapcsolatban történt feljelentés, akkor az a bírság az nem az
önkormányzathoz folyik most már be?
dr. Somogyi Csaba:
Tegyünk különbséget, ugye két fajta közlekedési bírság létezik. Van egyfelől ugye a szabálysértési
bírság, és van a közigazgatási bírság. Az egyik az szabálysértés, a másik az szabályszegés. Az
egyik az a bizonyos objektív felelősségen alapuló, ami egyébként csak félig igaz. Gyakorlatilag itt
az ügyeket továbbítjuk a rendőrhatóságnak, a rendőrhatóság amennyiben ki tudja deríteni a
szabályszegőnek a kilétét, akkor a rendőrség bírságol, és a rendőrséghez folyik be az összeg. Van
a másik, a szabálysértési bírság, ami 2017. december 31-éig az önkormányzat büdzséjébe folyt be.
Történt egy jogszabály változás 2018 január 1-étől, ami után úgy döntöttek egy rendeletben, az a
döntés született egy rendeletben megalkotva, hogy január 1. napjától a központi költségvetésbe
fog befolyni az összes önkormányzatok által fenntartott, közterület-felügyelők által kiszabott
bírság. Ennek okán, mivel ez a jogszabály megelőzte azt, hogy erre rákészüljenek mind
technikailag, mind gyakorlatilag, ezért ez a bírságolás per pillanat nem folyik, hiszen nincs hova
folynia ennek az összegnek, mert nincs meg a technikai háttér. Most van a technikai háttér
kialakítása, most még megy egyébként az egyeztetés arról, hogy gyakorlatilag hogy fogják ezt
központosítani, hiszen ugye ez több problémát felvet. Ha az összes önkormányzat által kiszabott
bírság érkezik, akkor mondjuk valaki nem fizeti be és mondjuk abból egy feljelentés generálódik,
akkor hogy fogják azonosítani. Vajon ki szabta ki azt a bírságot és kihez fogják visszacsatolni a
fizetőket, illetve a nem fizetőket. Ez egy bonyolult számítástechnikai probléma és tudomásom
szerint most folyik a megoldás, lesz egy olyan számítógépes rendszer, lesz egy olyan szoftver, ami
ezt a problémát kezelni fogja. (érthetetlen szövegrész) fogja legyártani az egységes csekkeket,
azok a csekkek el lesznek azokkal a kódokkal, azonosítókkal látva, ami alapján be lehet majd
azonosítani, hogy ki, mikor fizette be. Vissza lehet csatolni a kiszabott szervhez és akkor nyomon
lehet követni az ügyeket. De a legnagyobb probléma az, hogy nem az önkormányzat bevételét
fogja erősíteni, hanem a központi költségvetésbe fog befolyni. Tehát jól értette Képviselő Úr,
ezeket a bevételeket az önkormányzat elvesztette.
Moldován László:
És ez körülbelül mekkora nagyságrendű?
dr. Somogyi Csaba:
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A tavalyi évben 60 millió volt. De egyébként benne van, mert a statisztikában a 2017-es év még
hozzánk folyt be. Fejből meg nem mondom, elnézést kérek.
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Benedek Zsolt:
További kérdés van-e? Nincs, akkor a javaslat szövegéről kérdezem a Bizottságot, ki az, aki ezt
támogatja? Tartózkodás? Egy tartózkodással fogadta el a Bizottság.

9/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2017. évi tevékenységéről és
eredményeiről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező,
Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2017. évi tevékenységéről és eredményeiről szóló
beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező,
Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről és eredményeiről
szóló beszámolót elfogadja.

Benedek Zsolt:
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről.
Szintén Irodavezető Asszony az előterjesztő. Kívánja-e kiegészíteni, vagy indokolni?
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Benedek Zsolt:
Van-e a napirenden kérdés az előterjesztéshez? Nincs kérdés, akkor a javaslat szövegéről
kérdezem a Bizottságot, ki az, aki ezt támogatja? Tartózkodás, nem szavazat? Egy tartózkodás.

10/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a határozati javaslat mellékletét képező,
Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2017. évi tevékenységéről és eredményeiről
szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HENA FRUIT Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.) KI/1556/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatt épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2, és 1 m x 1,8
m, azaz 2 m2, összesen 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018.
december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet

2.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FRIDA Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 1.) KI/3162/2018/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 2018. március 1-től 2018. március 31-ig, illetve 2018. november 1-től 2019.
február 28-ig, valamint 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2, és 2 m x 4,8 m, azaz 10 m2, összesen 17 m2

nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a FRIDA Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

3.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10.) KI/13493-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtt (4,9 m x 4,9 m) –
(2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február
28-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az STR EVENT and more Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
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háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

4.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/13489-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 3 m x
13 m, azaz 39 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig,
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 Gozsdu Trattoria Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

5.

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

nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 1 m x 1 m,
azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. október 1-től 2019. április 30-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

6.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/13894-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 9 m, azaz 27 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2019. április 30-ig, guruló kocsi elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Caffe Kador Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

7.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-1-42)
KI/3774/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál utca 23.
szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-
től 2018. április 30-ig, illetve 2018. október 1-től 2018. december 31-ig, valamint 3 m x 4 m, azaz
12 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá Horváth Tibor
ev. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
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történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

8.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lokoteam Kft. (székhely/lakcím: 1076 Budapest,
Thököly út 1-3.) KI/147/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Verseny utca 2. szám alatti épület előtt 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2019. március 31-ig, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Lokoteam Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

9.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kerpen Gáborné ev. (adószám: 42909930-1-42)
KI/4865/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 1.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-
től 2019. február 28-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. Továbbá Kerpen Gáborné ev. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

10.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fsz. 3.) KI/4892/2018/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt (4,7 m x
4,6 m) + (1,1 m x 4,7 / 2 x 6 m), azaz 38 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-
től 2019. február 28-ig, 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 Moonrise Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

11.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082 Budapest,
Horváth Mihály tér 6. IV. 5.) KI/5586/2018/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtt 1,8 m x 3,6 m,
azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. október 31-ig, valamint 3
m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig,
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 Leszegysör Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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12.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Zagyva Béla Géza ev. (adószám: 68609829-1-41)
KI/1225/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 60.
szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március
1-től 2018. december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

13.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Wanimpex Kft. (székhely/lakcím: 1035 Budapest,
Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/725/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Garay u. 50. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2018. június 30-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.

14.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szalai Zoltán ev. (adószám: 65812077-1-41)
KI/1555/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay tér 9. szám
alatti épület előtt 0,4 m x 2,5 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től
2018. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

15.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kridáma Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Garay u. 43.) KI/732-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Garay u. 43. szám alatti épület előtt 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2018. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.

16.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ESPÉZSÉ Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Akácfa u. 24.) KI/3780/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 24. szám alatti épület előtt 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az ESPÉZSÉ Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

17.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAZOKA-PUB Kft. (székhely/lakcím: 2119 Pécel,
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Béke u. 12.) KI/2074-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 13 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület használatához,
2018. március 1-től 2018. augusztus 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, valamint 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2018.
március 1-től 2018. augusztus 30-ig, reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át
elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a MAZOKA-PUB Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását megadja.

18.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs, Szövetkezet u. 112.) KI/4851/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 9,5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

19.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Befektetési Zrt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Oktogon 1.) KI/4867/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtt 3,3 m x 6 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

20.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet ev. (adószám: 61915532-1-43)
KI/5358/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay u. 43. szám
alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től
2018. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

21.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZÓDA 1 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Wesselényi u. 18.) KI/5754/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2, és 1,4 m x 12 m, azaz 17 m2,
összesen 26 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint
a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
kerül kialakításra.
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22.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tánczos Péterné ev. (adószám: 67464601-1-41)
KI/5955/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20.
szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 1 m, azaz összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2019. január 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

23.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Dohány u. 5.) KI/5934/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám épület előtt 1,15 m x 8,64 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2019. február 28-ig, dobogón elhelyezett 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.

24.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/6157/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Blue Bird Cafe Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

25.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/6296/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtt 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Gasztro Szakasz Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

26.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/6185/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Tiaret Kft. kérelmére,
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részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

27.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/6171/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Mega-Bonus
2009 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

28.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/6545/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 2,5 m x 8 m, azaz 20
m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Navegar Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

29.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/6544/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Navegar Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

30.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Refuge Bistro Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 48. fsz. 1.) KI/21748-6/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Refuge Bistro
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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31.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sweetheart Waffle Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 18. 2.) KI/6436/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,34 m x 3,6 m, azaz 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Sweetheart Waffle Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

32.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/6548/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 3,5 m x 11 m, azaz 39
m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Serléhűtő
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

33.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/6540/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2, és 1 m x 5,3 m, azaz 6
m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

34.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/6643/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 4,5 m x 5 m, azaz 23 m2, 4,5
m x 9,5 m, azaz 43 m2, és 3 m x 4 m, azaz 12 m2, összesen 78 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 1,8 m x 3,3 m, azaz 6 m2

nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. április 30-ig és 2018. október 1-től
2019. április 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 4 db 4 m x 4 m,
azaz 16 m2, összesen 64 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember
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30-ig, és 2 db 4 m x 4 m, azaz 16 m2, összesen 32 m2 nagyságú közterület használatához 2018.
március 1-től 2018. április 30-ig és 2018. október 1-től 2019. április 30-ig, reklámfelirattal
ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az FKN Gastro Hungary Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

35.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tulku Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 5.) KI/2073-1/2018/VI. számú kérelmére, részére Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám
alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek
az önkormányzattal szemben közterület-használati díj tartozása áll fenn.

36.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Il Pastrone Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 21.) KI/6596/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Wesselényi
u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj és közigazgatási bírság
tartozása áll fenn.

37.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/6550/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 2,85 m x 1,8 m, azaz 6 m2, és 2,65 m x 3 m,
azaz 8 m2, összesen 14 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. október
31-ig, illetve 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2019.
február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Gastrofresh Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

38.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6594/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt (6,4 m x 6,4 m) - (3,1 m x
4,7), azaz 27 m2, és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2, összesen 53 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től, 2019. február 28-ig, valamint 1 m x 6,4 m, azaz 7 m2, és 1 m x 6 m2, azaz 13
m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-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. Továbbá a C V G Kft.
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kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

39.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Gáborné ev. (adószám: 40834764-1-42)
KI/6881/2018/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 2018. március 1-től
2018. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

40.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Péter ev. (adószáma: 64720191-1-42)
KI/6879/2018/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 2018. március 1-től 2018. június 30-ig, virág árubemutató
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.

41.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/13484-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 1 m x
5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. március 31-ig, 2 m x
7 m, azaz 14 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, 3 m x
4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá az Arborétum Presszó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

42.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/2064-2/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dohány
u. 46. és Kertész u. 24-28. szám alatti épületek előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj és
közigazgatási bírság tartozása áll fenn.

43.

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, Vas u. 15.) KI/6420/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Klauzál
u. 26-28. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátralék végrehajtásából
adódó késedelmi pótlék tartozása áll fenn.

44.
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/6597/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj
tartozása áll fenn.

Benedek Zsolt:
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései.
Irodavezető Asszony indokol-e, vagy kiegészíti-e az előterjesztést.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom indokolni vagy kiegészíteni.
Benedek Zsolt:
Van-e napirenden kérdés az előterjesztéshez? Moldován Úré a szó.
Moldován László:
Több előterjesztésnél azt olvasom, hogy a helyszíni szemle során megállapításra került, hogy a
gyalogos forgalom számára rendelkezésre álló járdafelület megfelel a vonatkozó előírásoknak.
Tehát ez így lakonikusan, máshol meg az van, hogy a gyalogos forgalom számára rendelkezésre
álló járdafelület az épület homlokzata és a járda széle között 2.6 m mondjuk például. Tehát miért
nem tünteti föl mindig az Iroda, hogy mennyi ez a járda széle és az épület homlokzata közötti
pontos méret.
Csüllög Szilvia:
Jó, tehát az előterjesztések között valóban található ilyen is meg olyan is, ez attól függ, hogy a
közterület jellege milyen és ahol pl. a Bethlen Gábor utcában, ahol sétáló utca kialakítása az első
feladat, ott több terasz van és ezeket nem lehet egzakt meghatározni, nyilván egy Wesselényi
utcában, ahol fontos és cm-ek is számítanak, ott meg egy pontos mérési adat van meghatározva.
Moldován László:
Jó, köszönöm. Még egy kérdésem volna, hogy néhány helyen az volt feltüntetve, hogy 0.8 m
mondjuk a közterület, 0,2 m a magánterület. Most azt nem értem, hogy a járda síkja és a
homlokzat között, ha 0,8 m a közterület, akkor hol van a magánterület? Hol van 20cm
magánterület?
Csüllög Szilvia:
Ezek olyan teraszok jellemzően, mondjuk a Kertész utcában vannak ilyenek, ahol a járda
szélessége nem teszi lehetővé, hogy az egész járdaszakaszon az 1m széles teraszok elhelyezésre
kerüljenek, de itt olyan mély a homlokzat, hogy itt be lehetett építeni a homlokzatba, tehát itt.. az
már a fal síkján belül van, azt ott már be tudták építeni, így már megvalósulhat a legalább 1 m
széles terasz is, illetve az is, hogy 1,5 m széles szabad járda felület megmaradjon a
gyalogosoknak.
Moldován László:
Köszönöm.
Benedek Zsolt:
További kérdés van-e?
Moldován László:
Nekem ügyrendi javaslatom lenne.
Benedek Zsolt:
Hallgatom.
Moldován László:
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Felolvasnék nagyon sok számot és arról szeretném, ha külön szavazna a Bizottság.
Benedek Zsolt:
Hallgatjuk az ügyrendi javaslatot.
Moldován László:
2-es, 5ös, 9-es, 16-os, 17-es, 18-as, 21-es, 23-as…
Szerencse Csaba:
Bocsánat, egy kicsit lassabban…
Benedek Zsolt:
Lassabban, mert a Kolléga nem tudja írni.
Moldován László:
2, 5, 9, 16, 17, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 41 42.
Benedek Zsolt:
Ennek mi az indoka Képviselő Úr?
Moldován László:
Az az indoka, hogy itt vagy a terasz szélessége 1m-t éri el, vagy 1,15 méter, ami szerintem
alkalmatlan ahhoz, hogy egy ember kényelmesen használja azt a teraszt. Tulajdonképpen ez az
indoka és itt tartózkodni szeretnék ezekben az esetekben, vagy pedig olyan helyen van a terasz,
hogy bár megvan a 1,5 méter szélesség a gyalogos forgalomnak, de a megítélésem szerint ez
abszolút nem normális a terasz kiterjedése, tehát konkrétan akadályozza a gyalogos forgalmat.
Ezeket nem fogom megszavazni.
Benedek Zsolt:
Jó, akkor, ha az ügyrendi indítványt elfogadja a Bizottság, úgy látom elfogadja.

11/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a 2-es, 5-ös, 9-es, 16-os, 17-es, 18-as, 21-es, 23-as,
24-es, 25-ös, 26-os, 27-es, 29-es, 30-as, 31-es, 33-as, 37-es, 38-as, 41-es és 42-es határozati
javaslatokról külön szavaz.

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

Benedek Zsolt:
2, 5, 9, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 37, 38, 41, 42-es határozati javaslatokról
kérdezem a tisztelt Bizottságot, hogy a Bizottság támogatja-e a határozati javaslat szövegét. Aki
igen, tartózkodás, egy tartózkodással és, ha megengedik, akkor a kollégák összesítik az összes
többi határozati javaslatot ezek kivételével.

12/2018. (02.12.) 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/3162/2018/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 2018. március 1-től 2018. március 31-ig, illetve 2018. november 1-től 2019. február
28-ig, valamint 2 m x 3,2 m, azaz 7 m2, és 2 m x 4,8 m, azaz 10 m2, összesen 17 m2 nagyságú
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közterület használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a FRIDA Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

13/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

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

nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 1 m x 1 m,
azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. október 1-től 2019. április 30-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

14/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kerpen Gáborné ev. (adószám: 42909930-1-42)
KI/4865/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál tér 1.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-
től 2019. február 28-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. Továbbá Kerpen Gáborné ev. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

15/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ESPÉZSÉ Kft. (székhely/lakcím: 1072
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Budapest, Akácfa u. 24.) KI/3780/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 24. szám alatti épület előtt 1,6 m x 4,8 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az ESPÉZSÉ
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

16/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAZOKA-PUB Kft. (székhely/lakcím: 2119
Pécel, Béke u. 12.) KI/2074-1/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 13 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület
használatához, 2018. március 1-től 2018. augusztus 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2018. augusztus 30-ig, reklámfelirattal ellátott napvédő ponyva
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a MAZOKA-PUB Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

17/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs, Szövetkezet u. 112.) KI/4851/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 9,5 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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18/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZÓDA 1 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Wesselényi u. 18.) KI/5754/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,4 m x 6 m, azaz 9 m2, és 1,4 m x 12 m, azaz
17 m2, összesen 26 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-
ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint
a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
kerül kialakításra.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

19/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Dohány u. 5.) KI/5934/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám épület előtt 1,15 m x 8,64 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2019. február 28-ig, dobogón elhelyezett 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 (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

20/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/6157/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Blue Bird Cafe Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
21/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gasztro Szakasz Kft. (székhely/lakcím: 1125
Budapest, Kútvölgyi út 51.) KI/6296/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtt 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell. Továbbá a Gasztro Szakasz Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

22/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tiaret Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 33.) KI/6185/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 33. szám alatti épület előtt 0,8 m x 6,2 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Tiaret 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 (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

23/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mega-Bonus 2009 Kft. (székhely/lakcím: 1133
Budapest, Pozsonyi út 63. I. 1.) KI/6171/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 56. szám alatti épület előtt 1,1 m x 5,6 m, azaz 7 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Mega-Bonus 2009 Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

24/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/6544/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,85 m x 9,37 m, azaz 18 m2

nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Navegar 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 (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

25/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Refuge Bistro Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 48. fsz. 1.) KI/21748-6/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtt 0,8 m x 5 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. március 1-től 2018. december 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Refuge Bistro
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

26/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sweetheart Waffle Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 18. 2.) KI/6436/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,34 m x 3,6 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
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a Sweetheart Waffle 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 (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

27/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Vendéglátóipari Kft. (székhely/lakcím:
1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/6540/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2, és 1 m x 5,3
m, azaz 6 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018.
szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Belvárosi Vendéglátóipari 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 (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

28/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/6550/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 2,85 m x 1,8 m, azaz 6 m2, és 2,65 m x 3
m, azaz 8 m2, összesen 14 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018.
október 31-ig, illetve 1 m x 2,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től
2019. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Gastrofresh Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

29/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6594/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
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VII. kerület, Király u. 13. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt (6,4 m x 6,4 m) - (3,1 m x
4,7), azaz 27 m2, és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2, összesen 53 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től, 2019. február 28-ig, valamint 1 m x 6,4 m, azaz 7 m2, és 1 m x 6 m2, azaz 13
m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-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. Továbbá a C V G 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 (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

30/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/13484-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 1 m x
5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. március 31-ig, 2 m x
7 m, azaz 14 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, 3 m x
4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
az Arborétum Presszó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

31/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az El Santo Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 12.) KI/2064-2/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dohány
u. 46. és Kertész u. 24-28. szám alatti épületek előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj és
közigazgatási bírság tartozása áll fenn.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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Benedek Zsolt:
A javaslatok szövegéről kérdezem a tisztelt Bizottságot, ki az, aki ezeket támogatja, egyhangú.
Köszönöm. Áttérünk a következő napirendi pontunkra.

32/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a HENA FRUIT Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Kossuth Lajos u. 102.) KI/1556/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatt épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2, és 1 m x 1,8
m, azaz 2 m2, összesen 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018.
december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

33/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10.) KI/13493-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtt (4,9 m x 4,9 m) –
(2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február
28-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
az STR EVENT and more 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

34/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/13489-3/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 3 m x
13 m, azaz 39 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig,
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
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azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Gozsdu Trattoria 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

35/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/13894-4/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 9 m, azaz 27 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. április 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 1-től 2019. április 30-ig, guruló kocsi elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Caffe Kador Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

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

36/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-1-42)
KI/3774/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál utca 23.
szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-
től 2018. április 30-ig, illetve 2018. október 1-től 2018. december 31-ig, valamint 3 m x 4 m, azaz
12 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára az 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
Horváth Tibor ev. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

37/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lokoteam Kft. (székhely/lakcím: 1076 Budapest,
Thököly út 1-3.) KI/147/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Verseny utca 2. szám alatti épület előtt 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. április 1-től 2019. március 31-ig, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
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vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Lokoteam 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

38/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 10. fsz. 3.) KI/4892/2018/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt (4,7 m x
4,6 m) + (1,1 m x 4,7 / 2 x 6 m), azaz 38 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-
től 2019. február 28-ig, 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 Moonrise Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

39/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 6. IV. 5.) KI/5586/2018/VI. szám alatt benyújtott kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtt 1,8 m x 3,6 m,
azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. október 31-ig, valamint 3
m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig,
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 Leszegysör 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

40/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Zagyva Béla Géza ev. (adószám: 68609829-1-41)
KI/1225/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 60.
szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március
1-től 2018. december 31-ig, zöldség-gyümölcs árubemutató elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

41/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Wanimpex Kft. (székhely/lakcím: 1035
Budapest, Miklós u. 13. VIII. 42.) KI/725/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay u. 50. szám alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. március 1-től 2018. június 30-ig, árubemutató babák elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

42/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szalai Zoltán ev. (adószám: 65812077-1-41)
KI/1555/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay tér 9. szám
alatti épület előtt 0,4 m x 2,5 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től
2018. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

43/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kridáma Kft. (székhely/lakcím: 1074 Budapest,
Garay u. 43.) KI/732-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Garay u. 43. szám alatti épület előtt 0,4 m x 5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2018. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad
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járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

44/2018. (02.12.) 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.) KI/4867/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtt 3,3 m x 6 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

45/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tóth Elizabet ev. (adószám: 61915532-1-43)
KI/5358/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay u. 43.
szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-
től 2018. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

46/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Tánczos Péterné ev. (adószám: 67464601-1-41)
KI/5955/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 20.
szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 1 m, azaz összesen 2 m2 nagyságú közterület használatához
2018. március 1-től 2019. január 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani
kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

47/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Navegar Kft. (székhely/lakcím: 1062 Budapest,
Székely Bertalan u. 2/C. I. 10.) KI/6545/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 2,5 m x 8
m, azaz 20 m2 nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2019. február 28-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára 3 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Navegar 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 (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

48/2018. (02.12.) 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. fsz. 1.) KI/6548/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 3,5 m x 11 m, azaz 39
m2 nagyságú közterület használatához 2018. április 1-től 2018. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 3 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Serléhűtő Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

49/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/6643/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 4,5 m x 5 m, azaz 23 m2, 4,5
m x 9,5 m, azaz 43 m2, és 3 m x 4 m, azaz 12 m2, összesen 78 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 1,8 m x 3,3 m, azaz 6 m2

nagyságú közterület használatához 2018. március 1-től 2018. április 30-ig és 2018. október 1-től
2019. április 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 4 db 4 m x 4 m,
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azaz 16 m2, összesen 64 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018.
szeptember 30-ig, és 2 db 4 m x 4 m, azaz 16 m2, összesen 32 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. március 1-től 2018. április 30-ig és 2018. október 1-től 2019. április 30-ig,
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az FKN Gastro Hungary Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

50/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tulku Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 5.) KI/2073-1/2018/VI. számú kérelmére, részére Budapest VII. kerület, Dob u. 2.
szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

51/2018. (02.12.) 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/6596/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj és közigazgatási
bírság tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

52/2018. (02.12.) 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/6881/2018/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 2018. március 1-
től 2018. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
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gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

53/2018. (02.12.) 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/6879/2018/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 2018. március 1-től 2018. június 30-ig, virág árubemutató
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

54/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely/lakcím:
1088 Budapest, Vas u. 15.) KI/6420/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel
arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj hátralék
végrehajtásából adódó késedelmi pótlék tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

55/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Trade Force Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Petőfi Sándor u. 48.) KI/6597/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 37. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj
tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (4 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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7.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2017. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek

takarításáról

Benedek Zsolt:
Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2017. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek
takarításáról. Ezt dr. Máté Katalin a Városgazdálkodási Iroda vezetője készítette az előterjesztést.
Kívánja-e az Iroda kiegészíteni. Napirenden van-e kérdés? Ha nincs kérdés, akkor áttérünk a
következő napirendi pontunkra, mivel az tájékoztató volt csak.

8.sz. NAPIRENDI PONT
Testületi előterjesztések megtárgyalása

Benedek Zsolt:
Testületi előterjesztések megtárgyalásra. Kettessel kapcsolatban kérdezem a testületi ülések
anyagai közül a kettes napirendi ponttal kapcsolatban kérdése van-e valakinek. Ha nincs, akkor
kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra ki az, aki alkalmasnak találja. Képviselő Úr
tartózkodik. Tartózkodás.

56/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

2.
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 ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
Hármassal kapcsolatban kérdés van-e? Ha nincs, akkor kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra
ki az, aki alkalmasnak találja. Egyhangú.

57/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása
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3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének .../2018. (…)
önkormányzati rendelete a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 2018.

évi költségvetéséről

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

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

Benedek Zsolt:
Nyolcassal kapcsolatban van-e kérdés, ha nincs, akkor kérdezem, hogy tárgyalásra és elfogadásra
ki az, aki alkalmasnak találja. Tartózkodás. Egy tartózkodás.

58/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

8.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
munkaterve

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

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
Tizenegyessel kapcsolatban van-e kérdés, ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki tárgyalásra és
elfogadásra alkalmasnak találja. Tartózkodás, egy tartózkodás szintén.

59/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

11.
Az Erzsébet Terv módosítása

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

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
Tizenkettessel kapcsolatban van-e kérdés, ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki tárgyalásra és
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elfogadásra alkalmasnak találja. Tartózkodás egy.

60/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

12.
Döntés Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata részvételéről a Budapesti

Éghajlatváltozási Platformban

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

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
Tizenötössel kapcsolatban kérdés van-e, ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki tárgyalásra és
elfogadásra alkalmasnak találja. Tartózkodás, egy tartózkodás.

61/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

15.
A MOL Bubi – Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszerhez tartozó

kerékpártárolók közterület-használati engedélyezésének ügye

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

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Benedek Zsolt:
Huszonkettessel kapcsolatban kérdés van-e, ha nincs, akkor kérdezem, hogy ki az, aki tárgyalásra
és elfogadásra alkalmasnak találja. Tartózkodás, egy tartózkodással fogadja el a Bizottság.
Köszönöm.

62/2018. (02.12.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Testületi előterjesztések megtárgyalása

22.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának 2018-2022. évekre vonatkozó

belső ellenőrzési stratégiai tervének jóváhagyása
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A Városüzemeltetési Bizottság az előterjesztést a Képviselő-testületnek tárgyalásra és elfogadásra
javasolja.

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

9.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Benedek Zsolt:
Áttérünk a következő, Egyebek napirendi pontra. Egyebek alatt kérdés, hozzá fűzni való van-e?
Képviselő Úré a szó.
Moldován László:
Nekem lenne egy olyan kérdésem. Ott a zsinagóga mellett a járdán van egy Shoah Cellar nevű
cégnek két ilyen nagy táblája. Én nem emlékszem, hogy lett volna előttünk, de lehet, hogy rossz
már az emlékezetem tehát, hogy közterület-használati engedélyük van-e?
Csüllög Szilvia:
Én sem emlékszem Képviselő Úr, de kaptunk már bejelentést, és az Igazgató Úrral pont most
beszéltem, Somogyi Csabával, úgyhogy ki fognak menni a kollegái és akkor megnézik, hogy
pontosan miről van szó és nyilván, ha nincs bejelentés, akkor megtesszük a szükséges lépéseket.
Moldován László:
Nagyon szépen köszönöm. Azt megkérhetem, hogy kapjak róla tájékoztatást, hogy mi lett ennek a
vége, tehát hogy eljártak, nem jártak…
Csüllög Szilvia:
Persze, ha megteszi, hogy ír róla, hogy én se felejtsem el. Ír nekem egy két sort, és akkor
természetesen tájékoztatjuk róla.
Benedek Zsolt:
Köszönöm. Áttérünk a zárt ülés keretében megtárgyalandó napirendi pontjainkra.

Budapest, 2018. február 18.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. február 19.


