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Ikt.sz.: KI/28397/2018/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. április 26. napján 08.30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

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

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Szőcsné Batuska Kati személyi asszisztens
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Megállapítom, hogy a jelenléti ív szerint határozatképesek vagyunk. Kismarty Képviselő Asszony
előzetesen jelezte, hogy nem tud részt venni, tehát igazoltan van távol. Elsőként arról fogunk
szavazni, hogy aki egyetért azzal, hogy a meghívóban kiküldött módon tárgyaljuk a napirendi
pontokat, az kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

129/2018. (04.26.) 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

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

3.) Egyebek

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

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

elfogadása

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2018.
március havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Dr. Kovács István szakértő melléklet szerinti 2018.
március havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. március
havi beszámolóját elfogadja.

4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2018. március
havi beszámolóját elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Három napirendi pontunk lesz, az első napirendi pont a szokásos szakértői havi munkákról szóló
beszámolók. Előterjesztőként én szerepelek. Nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. Kérdezem,
hogy kérdés, hozzászólás van-e. Megnyitom a napirend vitáját. Amennyiben nincs, lezárom…
Csüllög Szilvia:
Elnézést, lehet, hogy hozzászólnánk, mert volt az egyik szakértő beszámolóban terasszal
kapcsolatos panasz szerintem a ti beszámolótokban, és természetesen kimentek a kollegák,
megnézték és vannak fényképfelvételek is. Úgy került kialakításra, ahogy akkor a márciusi
bizottsági ülésen az előterjesztésben szerepel. Lemérték, illetve megnézték, biztosított a
(érthetetlen szövegrész).
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó. Köszönjük szépen az irodának, gondolom, hogy egyébként ez a szakértői beszámolóban is
szerepelhet, de az eddigi gyakorlat szerint, ha valaki közvetlenül jelzi a Hatósági Irodának, akkor
ezek úgyis, meg egyébként is ellenőrzésre kerülnek. Tehát a szakértői beszámolótól függetlenül
köszönjük a kiegészítést.
Amennyiben egyéb nincs, akkor viszont lezárom a napirend vitáját és szavazni fogunk. Négy
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különálló szavazás lesz a korábbi kérésnek megfelelően. Aki egyetért az 1-es határozati
javaslatban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú köszönöm szépen.

130/2018. (04.26.) 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 2018.
március havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

131/2018. (04.26.) 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 2018.
március havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

132/2018. (04.26.) 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 2018.
március havi beszámolóját elfogadja.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki az utolsó, négyes határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt.
Egyhangúlag elfogadásra került, köszönöm szépen.

133/2018. (04.26.) 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 2018. március
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/23060-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. július 1-től 2018. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, Vas u. 15. I. 24/A.) KI/6420-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 2 m x 10 m, azaz 20 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 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.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Latest Kft. (székhely/lakcím: 1011 Budapest, Fő u.
37. C. ép. III. 1.) KI/24211/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2,2 m x 4,8 m, azaz 11 m2 nagyságú közterület
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használatához 2018. május 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 Latest Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hellinicon Kft. (székhely/lakcím: 1101 Budapest,
Korponai út 14. AS. 5.) KI/25181/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 4,3 m x 7,6 m, azaz
33 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2019. február 28-ig, 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 Hellinicon
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Kökény köz 8/B.) KI/26927/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, fagylaltpult elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FLOWER FOR YOU Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 48.) KI/24575/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 48. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 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.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/25216/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Marigold
Trade Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffeexpert Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Nagy Diófa u. 9.) KI/26493/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Nagy Diófa u. 9. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított 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. Továbbá a Coffeexpert Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását megtagadja, tekintettel arra, hogy a tárgyi közterület-használat ideje nem éri el a
hat hónap időtartamot.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/26241/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2, 1,65 m x
4,2 m, azaz 7 m2, 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, 1,65 m x 6 m, azaz 10 m2, és 1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2,
mindösszesen 32 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig,
illetve 1,5 m x 4,2 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2018 november 1-től 2019.
március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az SDCA Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj
– legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Beszterce u. 26.) KI/24179/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi Magdolna ev. (adószáma: 67192801-
1-42.) KI/27508/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u.
10. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május
1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles
szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Yesil Silvan Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dohány u. 5/A.) KI/2072-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtt 1,05 m x 1,05 m + 1,4 m x 4,9 m, azaz 8 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál u. 13.) KI/6159/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Klauzál utca 13. szám alatti épület előtt 4,5 m x 8 m, azaz 36 m2 nagyságú közterület
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használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 2 m x 8 m, azaz 16 m2

nagyságú közterület használatához 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, továbbá a közterület-
használat a szomszédos ingatlanon tervezett építési munkák megkezdésével megszűnik, a Repülő
Puli Kft. az erre vonatkozó felhívás esetén a közterület eredeti állapotát azonnali hatállyal köteles
helyreállítani, és azt a tulajdonos önkormányzat részére átadni.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Éva ev. (adószáma: 67663680-1-42)
KI/27322/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 0,6 m x 2,5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és Dohány utca 2-8. szám alatti épület előtti
területet – 2018. május 20-tól 2018. augusztus 20-ig, eper tricikliről történő mozgóárusítása
céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a tricikli járdán történő megállása során
mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sarok Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/27868/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtt 1,35 m x 8 m, azaz 11 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 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.

16.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1. IV. 2.) KI/2071-1/2018/VI. számú
kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt
1,5 m x 4 m, azaz 6 m2 és 2 db 1,26 m x 1,58 m, azaz 4 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Synthesis Trade Kft. (székhely/lakcím: 1162
Budapest, Szlovák u. 116.) KI/27732/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 38. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a kialakítani kívánt vendéglátó terasz eltakarná a járdán kialakított emlékhelyhez
kapcsolódó installációt.

18.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajza Drink Kft. (székhely/lakcím: 1071 Budapest,
Bajza u. 1. fsz. 1.) KI/27891/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2,8 m x 3,2 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
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határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

19.
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. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
hogy a kérelmezett nagyságú vendéglátó terasz elhelyezése esetén a gyalogos forgalom számára
nem állna rendelkezésre a szükséges 1,5 m szabad járdafelület.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont szintén szokásos Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-
használattal kapcsolatos előterjesztései. Itt az előterjesztő Irodavezető Asszony, kíván-e szóbeli
kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen, megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e? Tizenkilenc
határozati javaslat lesz. Tessék Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Szeretnék külön szavazást kérni a 9-esről, 10-esről, 11-esről, 12-esről, 15-ösről, 16-osról. A 9-
esről külön szeretnék beszélni, mert hogy a Dohány utca 1/A előtt öt teraszt kérnek kialakítani
összesen 32 nm-en. Nekem az az aggályom, hogy egyrészt ott van egy troli megálló is, másrészt
úgy csinálják emlékeim szerint, hogy van egy, tehát az üzlet mellett egyből van egy terasz és van
egy ilyen gyalog ösvény, ahol tudnak menni a járókelők. Akkor megint van egy terasz az úttestnél,
na mindegy én ezt nem fogom támogatni. Abszolút zavarja az átmenő forgalmat. Ott
nyilvánvalóan elég nagy az átmenő forgalom abban a kereszteződésben, illetve ott van a troli
megálló is, tehát elhiszem, hogy mindig megkapták és szabályszerűen megvan a másfél méter a
gyalogos forgalomnak, de egyszerűen ott tapasztalataim szerint is nagyon kicsi a hely a
gyalogosforgalom számára, tehát ezt biztos, hogy nem fogom támogatni. Azt kérdezem, hogy
Önöknek semmi bajuk nincs ezzel valószínűleg, szabályoknak megfelel, nem érzi úgy senki, hogy
ez…
Csüllög Szilvia:
Annyit mondanék ezzel kapcsolatban, hogy szabályosan van kialakítva, ezek lemért terasz
méretek és egyébként az iroda munkatársai ezt is, ott a Dohány utcánál is vizsgálták, ott ahol ez
indokolt az átmenő gyalogosforgalmat. Tehát szoktuk ezt nézni, hogy ott, ahol meg is van a
jogszabályi előírás, az adott utcaszakaszon milyen a gyalogosforgalom. A Dohány utcában
(érthetetlen szövegrész) nyilván, ha van erre vonatkozóan bármi más vizsgálat, vagy bármi olyan
vélemény, vagy számadatok, ami azt alátámasztja, hogy ez itt problémás, akkor természetesen
meg lehet ezt vizsgálni újra, de szoktuk egyébként ezt vizsgálni, főleg az olyan utcaszakaszon,
ahol sok terasz van, több kisebb terasz, hogy egyébként milyen ott a járda, milyen az átmenő
gyalogosforgalom. Ott az volt a megállapítás, hogy nem akadályozza.
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, egyéb? Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és azt fogom javasolni akkor
ügyrendiként, amit Moldován Képviselő Úr mondott, hogy a 19 határozati javaslatról egyben
szavazunk kivétel külön a 9,10,11,12,15,16. Aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze,
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egyhangúlag elfogadásra került.

134/2018. (04.26.) 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 9, 10, 11, 12, 15, 16-os határozati javaslatokról
külön, a többi határozati javaslatról egyben szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor először az önállókról szavazzuk és utána a fennmaradtakról egyben. Aki egyetért a 9-es
határozati javaslatban leírtakkal kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, aki nem, egy nem
mellett elfogadásra került.

135/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/26241/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,8 m, azaz 3 m2, 1,65 m x
4,2 m, azaz 7 m2, 1,5 m x 3,3 m, azaz 5 m2, 1,65 m x 6 m, azaz 10 m2, és 1,65 m x 4,2 m, azaz 7
m2, mindösszesen 32 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-
ig, illetve 1,5 m x 4,2 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2018 november 1-től 2019.
március 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet,
valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az SDCA Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj
– legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 10-es javaslattal aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, aki tartózkodik, egy
tartózkodás mellett került elfogadásra.

136/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Plus Game Invest Kft. (székhely/lakcím: 1034
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Budapest, Beszterce u. 26.) KI/24179/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Izabella u. 42. szám alatti épület előtt 1,2 m x 3,3 m, azaz 4 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 11-es határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egy
tartózkodás mellett került elfogadásra.

137/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi Magdolna ev. (adószáma:
67192801-1-42.) KI/27508/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
István u. 10. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához
2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2

nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 12-es határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik, egy tartózkodás mellett került ez is elfogadásra.

138/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Yesil Silvan Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/A.) KI/2072-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtt 1,05 m x 1,05 m + 1,4 m x 4,9 m, azaz 8 m2

nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 15-ös határozati javaslatban aki egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik, egy
tartózkodás mellett került ez is elfogadásra.

139/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sarok Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45/D.) KI/27868/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtt 1,35 m x 8 m, azaz 11 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 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 (5 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
A külön szavazásban a 16-os maradt hátra. Aki az abban leírtakkal egyetért kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki tartózkodik, szintén egy tartózkodás mellett került elfogadásra.

140/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.
(székhely/lakcím: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky köz 1. IV. 2.) KI/2071-1/2018/VI. számú
kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt
1,5 m x 4 m, azaz 6 m2 és 2 db 1,26 m x 1,58 m, azaz 4 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Az előbb felsoroltakon kívül a 19, pontosabban 13-ról egyben szavazunk. Aki az abban leírtakkal
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egyetért kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

141/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/23060-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. július 1-től 2018. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

142/2018. (04.26.) 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. I. 24/A.) KI/6420-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 2 m x 10 m, azaz 20 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

143/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Latest Kft. (székhely/lakcím: 1011 Budapest, Fő
u. 37. C. ép. III. 1.) KI/24211/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2,2 m x 4,8 m, azaz 11 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 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 Latest Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:   azonnal

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

144/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hellinicon Kft. (székhely/lakcím: 1101 Budapest,
Korponai út 14. AS. 5.) KI/25181/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám alatti épület előtt 4,3 m x 7,6 m, azaz
33 m2 nagyságú közterület használatához 2018. május 1-től 2019. február 28-ig, 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 Hellinicon
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását megadja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

145/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a K és P 1998 Bt. (székhely/lakcím: 2097
Pilisborosjenő, Kökény köz 8/B.) KI/26927/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, fagylaltpult elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

146/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a FLOWER FOR YOU Kft. (székhely/lakcím:
1074 Budapest, Dohány u. 48.) KI/24575/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 48. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 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
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

147/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marigold Trade Kft. (székhely/lakcím: 2040
Budaörs, Hársfa u. 25.) KI/25216/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 47. szám alatti épület előtt 1,4 m x 5 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá
a Marigold Trade Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

148/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Coffeexpert Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Nagy Diófa u. 9.) KI/26493/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Nagy Diófa u. 9. szám alatti épület előtt 1,5 m x 1,3 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet. Továbbá a Coffeexpert Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását megtagadja, tekintettel arra, hogy a tárgyi közterület-
használat ideje nem éri el a hat hónap időtartamot.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

149/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/6159/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Klauzál utca 13. szám alatti épület előtt 4,5 m x 8 m, azaz 36 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. május 1-től 2018. szeptember 30-ig, valamint 2 m x 8 m, azaz 16 m2

nagyságú közterület használatához 2018. június 1-től 2018. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, továbbá a közterület-
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használat a szomszédos ingatlanon tervezett építési munkák megkezdésével megszűnik, a Repülő
Puli Kft. az erre vonatkozó felhívás esetén a közterület eredeti állapotát azonnali hatállyal köteles
helyreállítani, és azt a tulajdonos önkormányzat részére átadni.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

150/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Lakatos Éva ev. (adószáma: 67663680-1-42)
KI/27322/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő 0,6 m x 2,5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához – ide nem értve a Madách Imre tér és Dohány utca 2-8. szám alatti épület előtti
területet – 2018. május 20-tól 2018. augusztus 20-ig, eper tricikliről történő mozgóárusítása
céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a tricikli járdán történő megállása során
mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles szabad
járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

151/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Synthesis Trade Kft. (székhely/lakcím: 1162
Budapest, Szlovák u. 116.) KI/27732/2018/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Akácfa u. 38. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a kialakítani kívánt vendéglátó terasz eltakarná a járdán kialakított emlékhelyhez kapcsolódó
installációt.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

152/2018. (04.26.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bajza Drink Kft. (székhely/lakcím: 1071
Budapest, Bajza u. 1. fsz. 1.) KI/27891/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 2,8 m x 3,2 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. május 1-től 2018. október 31-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom
számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
153/2018. (04.26.) 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. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
hogy a kérelmezett nagyságú vendéglátó terasz elhelyezése esetén a gyalogos forgalom számára
nem állna rendelkezésre a szükséges 1,5 m szabad járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Utolsó napirendi pont Egyebek. Bárkinek bármilyen kérdése, hozzászólása, Moldován Képviselő
Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Nekem van egy kérdésem. A Dohány utca és az Akácfa utca sarkán régen volt egy vendéglátó
egység terasszal és, ha jól tudom építési engedélyt kapott oda egy cég. Az építkezés nem
kezdődött el, a vendéglátó egység meg megint kinyitott. Ez hogy van, vagy csak nekem furcsa,
hogy van ilyen? Ne Öntől kérdezzem, hanem kitől kérdezzem, hogy ez hogyan lehetséges, hogy
építési engedélyt kapott arra a területre egy cég, elvileg elkezdte az építkezést, mert a fákat
kivágta, mert útban voltak és most meg kinyitott az a vendéglátó egység, ami eddig is nyitva volt.
Csüllög Szilvia:
Ott egy építési terület van?
Moldován László:
Azért vették meg, oda kaptak egy építési engedélyt.
Csüllög Szilvia:
Ha konkrétan meg tudja mondani…
Moldován László:
Klauzál utca, Dohány utca sarok.
Benedek Zsolt:
Először az Akácfát mondtad, csak azért nem értettem. Azt nem tudom, hogy kizárja-e az, hogy
építési engedélyes, hogy oda valamit…
Csüllög Szilvia:
Ott az nem építési terület, vagy nem tudom.
Benedek Zsolt:
Nem, ez egy foghíj volt.
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Csüllög Szilvia:
Nem közterületről beszélünk?
Benedek Zsolt:
Nem. Volt egy privát foghíj telek, de már tizen éve, mióta én a környéken vagyok az biztos, hogy
az egy foghíj telek és egy kocsma volt rajta. Ez a Klauzál utca és a Dohány utca sarka
gyakorlatilag, csak az Akácfát mondta a Laci. Az volt a kérdés, hogy megkapta az építési
engedélyt, de mégis most ugye üzemel a kocsma, hogy a kettő nem zárja-e ki egymást. Én nem
tudom, hogy kizárja-e.
Csüllög Szilvia:
Nem zárja ki. Nyilván ő úgy tudott működni, hogy van a használatra egy bérleti szerződése az
ingatlan tulajdonosával. Amíg az fennáll, az visszavonásra nem kerül, addig nyilván nem, addig
működhet ott jogszerűen. Az építési engedélyek én úgy tudom, hogy az több évre szól egy építési
engedély, annak a hatálya több évre terjed ki. Ha nem kezdi meg rögtön az építkezést, akkor van
rá azért jó pár éve, hogy ezt elkezdje. El tudok képzelni olyan helyzetet, mondom a konkrét ügyet
nem ismerem, de el tudok képzelni olyan helyzetet, hogy nem rögtön kezd el építkezni, hanem
csak egy év, vagy fél év múlva és addig ezt a szerződését fenntartja.
Moldován László:
Tök jó, csak avval kezdte el a működését, hogy gyorsan kivágta a fákat, azt a néhányat, ami volt
és akkor most ott van a kerthelyiség kivágott fa csonkokkal. Erre nyilván kapott engedélyt, csak
ez hogy mondjam nálam ez kiverte a biztosítékot nyilvánvalóan.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, ha javasolhatom kötetlen beszélgetés formájában folytassuk. Nagyon fontos, hogy mindent
felvessünk, csak hogyha esetleg, ha konkrét kérdés van… Nagyon fontosnak tartanám, ha akár
bizottsági ülésen, akár azon kívül, biztos vagyok benne, hogy Irodavezető Asszony, vagy akár a
Jegyzői Iroda megmondja, hogy ki az illetékes benne, fog erre a kérdésre válaszolni, hiszen
pontos cím, és akkor még azt is meg tudják szerintem nézni az önkormányzat részéről, hogy akkor
mikortól meddig szól az építési engedély. Én bármit kérdeztem ezek mindig viszonylag pontos
válaszok, szerintem maradjunk annyiban, mert most egy kicsit ilyen oda-vissza egy-egy mondat,
amikor végül is pontosan csak sejtjük, hogy miről van szó, de pontos cím nem volt. Ha ez így
Moldován Képviselő Úrnak elfogadható, akkor én ezt javasolnám. Köszönöm szépen. Egyéb, az
Egyebekben nincs, akkor bezárom ezt a napirendi pontot és további szép napot mindenkinek és az
ülést is bezárom, köszönöm.

Budapest, 2018. április 26.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. május 7.


