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Ikt.sz.: KI/36414/2018/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. augusztus 9. napján 08.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Nagy Andrea bizottsági tag
Benkő Tamás bizottsági tag
Veres Zoltán bizottsági tag
Moldován László bizottsági tag
Sólyom Bence bizottsági tag

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

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Ollé Olga szakértő
Tóth Csaba szakértő
Hammerman Judit EU jogi és pályázati referens
Szőcsné Batuska Kati asszisztens

Jegyzőkönyvvezető: Scheiber-Rónaszéki Réka

Nagy Andrea:
Jó reggelt kívánok. Köszöntök mindenkit. A mai ülésünk megállapítom, hogy határozatképes.
Ujvári-Kövér Mónika Elnök Asszony és Kismarty Anna Képviselő Asszony igazoltan van távol.
A mai napirendi pontjaink, az első a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi
munkájáról szóló beszámolók elfogadása. Kettes, Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2018
I. félévében hozott határozatainak végrehajtásáról. Hármas, A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Négyes, Egyebek. Zárt ülés keretén belül a
2018. évi hevederzár pályázat eredményének megállapítása, illetve ott is egy Egyebek napirendi
pontról van szó. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm
szépen, egyhangú.

205/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló
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beszámolók elfogadása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.) Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2018 I. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

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

4.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Zárt ülés keretében:

5.) 2018. évi hevederzár pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: Rozsnoki Erzsébet mb. irodavezető

6.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 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.
június havi beszámolóját elfogadja.

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

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2018. június
havi beszámolóját elfogadja.
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4.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2018. június
havi beszámolóját elfogadja.

Nagy Andrea:
Első napirendi pontunk a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról
szóló beszámolók elfogadása. Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni való. Nincs, akkor a
napirend vitáját megnyitom, hozzászólás hiányában lezárom. Négy határozati javaslatról van szó.
Egyenként szavazunk róluk. Aki az első határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm szépen egyhangú.

206/2018. (08.09.) 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.
június havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a kettes határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Egyhangú.

207/2018. (08.09.) 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.
június havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a hármas határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Egyhangú, köszönöm.



4 / 11

208/2018. (08.09.) 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. június
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a négyes határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Egyhangú, köszönöm
szépen.

209/2018. (08.09.) 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. június
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2018 I. félévében hozott határozatainak végrehajtásáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2018 I. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Nagy Andrea:
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Következő napirendi pontunk a Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2018 I. félévében
hozott határozatainak végrehajtásáról. Nincs kiegészíteni valóm. A napirend vitáját megnyitom,
hozzászólás hiányában lezárom. Egy határozati javaslat van, aki elfogadja, kérem emelje fel a
kezét. Köszönöm szépen. Egyhangú.
210/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2018 I. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2018 I. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/23081-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtt 0,5 m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig, bankautomata elhelyezése
céljából.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely: 1108 Budapest,
Dombtető u. 16. II. 10.) KI/31963-2/2018/VI. számú kérelmére a korábban megadott, 199/2018.
(06.21.) számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat célja, valamint
nagysága tekintetében 2018. augusztus 1-től módosítja, azaz a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 0,65 m x 3 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület-használatához,
ott guruló kirakat elhelyezéséhez hozzájárul.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DELA Kávézó Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/B. fszt. U-4.) KI/34149/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2019. február 28-ig, 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2018. október 31-ig, valamint (4,4 m x
6 m) – (1,45 m x 1 m), azaz 25 m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2018.
szeptember 30-ig, dobogón elhelyezett 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.
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4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DELA Kávézó Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/B. fszt. U-4.) KI/34149/2018/VI. számú kérelmére, részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterületen
elhelyezett vendéglátó terasz 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartásához.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztanyó Kft. (székhely/lakcím: 1029
Budapest, Ördögárok u. 137.) KI/33958/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtt 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. szeptember 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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Agori Kft. (székhely/lakcím: 1034 Budapest,
Tímár u. 25. IV. 3.) KI/33920/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2,6 m x 4,4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2018. szeptember 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.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10.) KI/21521-2/2018/VI. és KI/21521-4/2018/VI. számú kérelmeire,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület
előtt 2 db 5 m x 1 m, azaz összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-
től 2018. október 31-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.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10.) KI/21521-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1
m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2019. február 28-ig, megállító tábla
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet.

Nagy Andrea:
A következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Az előterjesztőt kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni valója.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm, nem kívánom kiegészíteni.
Nagy Andrea:
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Köszönöm, akkor a napirendi pont vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr parancsoljon.
Moldován László:
A 3-as, 4-es, 5-ösről szeretnék külön szavazást. A 4-est indokolnám is. Itt arról van szó, ha jól
értelmezem, hogy egy terasznak megengedjük, hogy éjfélig legyen nyitva, miközben egész
Erzsébetvárosban az a szabályozás, hogy 10 órakor a teraszoknak be kell zárnia, és ez az egyik
legnagyobb problémája belső-Erzsébetvárosnak, hogy élhetetlen a városrész. Én nem fogom
támogatni, hogy éjfélig nyitva legyen ez a terasz semmiképpen.
Nagy Andrea:
Köszönöm szépen. Esetleg más? Köszönöm szépen, akkor volna egy ügyrendi javaslatom, hogy a
3-as, 4-es, 5-ösről külön szavazunk, de viszont van az 1-es, 2-es, 6-os, 7-es és 8-as napirendi pont,
hogy aki elfogadja, hogy abban egyben szavazzunk, az kérem emelje fel a kezét. Köszönöm
szépen, egyhangúan el lett fogadva.

211/2018. (08.09.) 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 3-as, 4-es, 5-ös, határozati javaslatokról külön, a
többi határozati javaslatról egyben szavaz.

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

Nagy Andrea:
Akkor fölteszem először szavazásra az 1-es, 2-es, 6-os, 7-es, 8-as határozati javaslatot. Aki
egyetért vele, kérem emelje fel a kezét. Köszönöm szépen, egyhangú.

212/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Cash-Atm Kft. (székhely/lakcím: 8220
Balatonalmádi, Damjanich u. 32.) KI/23081-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtt 0,5 m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2018. december 31-ig, bankautomata elhelyezése
céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

213/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely: 1108
Budapest, Dombtető u. 16. II. 10.) KI/31963-2/2018/VI. számú kérelmére a korábban megadott,
199/2018. (06.21.) számú határozatában foglalt hozzájárulását a közterület-használat célja,
valamint nagysága tekintetében 2018. augusztus 1-től módosítja, azaz a Budapest VII. kerület,
Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 0,65 m x 3 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület-
használatához, ott guruló kirakat elhelyezéséhez hozzájárul.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

214/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Agori Kft. (székhely/lakcím: 1034
Budapest, Tímár u. 25. IV. 3.) KI/33920/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtt 2,6 m x 4,4 m, azaz 12 m2

nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 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 egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

215/2018. (08.09.) 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/21521-2/2018/VI. és KI/21521-4/2018/VI. számú kérelmeire,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt
2 db 5 m x 1 m, azaz összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-től
2018. október 31-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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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216/2018. (08.09.) 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/21521-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. (Gozsdu „C” udvar) szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1
m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2019. február 28-ig, megállító tábla
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Nagy Andrea:
Akkor felteszem külön a hármas határozati javaslatot. Aki elfogadja, kérem emelje fel a kezét.
Aki a elfogadja, aki tartózkodik, egy tartózkodás mellett elfogadásra került.

217/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DELA Kávézó Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/B. fszt. U-4.) KI/34149/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2019. február 28-ig, 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-től 2018. október 31-ig, valamint (4,4 m x
6 m) – (1,45 m x 1 m), azaz 25 m2 nagyságú közterület használatához 2018. szeptember 1-től
2018. szeptember 30-ig, dobogón elhelyezett 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki a négyes határozati javaslatot elfogadja, kérem emelje fel a kezét. Aki nem fogadja el, aki
tartózkodik, 3 tartózkodással és egy nem szavazattal került elfogadásra. Köszönöm.
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218/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a DELA Kávézó Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/B. fszt. U-4.) KI/34149/2018/VI. számú kérelmére, részére visszavonásig
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterületen
elhelyezett vendéglátó terasz 22 óra és 24 óra közötti nyitva tartásához.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 0 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodással) nem fogadta el.

Nagy Andrea:
Az ötös határozati javaslatot aki elfogadja és támogatja, kérem emelje fel a kezét. Aki nem
fogadja el, aki tartózkodik, egy tartózkodással elfogadásra került. Köszönöm szépen.

219/2018. (08.09.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moso & Sztanyó Kft. (székhely/lakcím: 1029
Budapest, Ördögárok u. 137.) KI/33958/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 11. szám alatti épület előtt 1,2 m x 9,4 m, azaz 12 m2 nagyságú
közterület használatához 2018. szeptember 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 ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
A nyílt ülésünknél még van az Egyebek napirendi pont. Van-e esetleg valakinek hozzászólása.
Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem egy olyan kérdésem lenne, beszéltük többször. Éjfélig lehetnek nyitva a teraszok az előírás
szerint. Lehet olyan, hogy a ház megengedi, hogy tovább legyen, és most erről akarok beszélni. A
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közterület-felügyelő honnan tudja, illetve tudja-e egyáltalán, hogy mert az én tapasztalatom
szerint, meg a visszajelzések szerint nagyon sok terasz tovább van nyitva, mint tíz óra. Tehát tíz
óráig lehetnek nyitva, mégis tíz óra után is nyitva vannak. Akkor a közterület-felügyelő miért nem
lép? Nyilván erre Ön nem tud válaszolni. A kérdésem igazán az, hogy a közterület-felügyelő ezzel
a legalapvetőbb információval tisztában van-e, hogy csak tíz óráig lehet egy terasz nyitva illetve,
ha tovább, akkor külön engedéllyel kell, hogy rendelkezzen.
Csüllög Szilvia:
Erre a válaszom, hogy igen. A közterület-felügyelők ellenőrizni szokták, van úgy, hogy mi is
kérjük, hogy bizonyos területeket ilyen cél ellenőrzés jellegűen, de egyébként is szokták
ellenőrizni. Ennek ellenére, ha van ilyen engedélye, annak a helyszínen kell lennie. Tehát azt a
közterület-felügyelő egyébként ugyanúgy elkéri, mint a közterület-használati engedélyt. Ha nem
tudja bemutatni, akkor a feljelentésben, a jegyzőkönyvben ez is szerepel. Nyilván, ha van ilyen
bejelentés, akkor a közterület-felügyelők elsőként kapják meg ezt tőlünk és ezt ellenőrzik.
Egyébként azt el tudom mondani, hogy nem jellemző, hogy ilyen feljelentés, vagy panasz
érkezne. Ezt mondtam Képviselő Úrnak korábban is, ha ilyenről tud, akkor akár nekem egy listát
is, ha átküldene…
Moldován László:
Jó, de ez nem az én dolgom, hogy ezt ellenőrizzem.
Csüllög Szilvia:
Ők ellenőrzik. Ha jelzik, akkor nyilvánvalóan eljárunk, de ha olyan lakossági bejelentés érkezik,
aminek biztosan tudják, hogy éjfélkor zárva kellene lennie és nyitva van, akkor… például a
Dohány utca ez pont az a rész, ahol a teraszoknak ezen a szakaszon meg van engedve az éjféli
nyitva tartás, de ha mondjuk éjfél után még működnek, akkor értelemszerűen ezt szankcionáljuk.
Moldován László:
Jó, köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Nekem egy kiegészíteni valóm van. Jegyzőkönyvbe szeretném mondani, hogy a hármas napirendi
pontnál a 4-es határozati javaslatnál rosszul mondtam, mert nem 3 tartózkodás volt, hanem 4.
Köszönöm szépen. Akkor zárt üléssel folytatjuk tovább az ülést. Köszönjük szépen a részvételt.

Budapest, 2018. augusztus 9.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2018. augusztus 16.


