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Ikt.sz.:

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 2019. január 21. napján 08.30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

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

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Juhászné Farkas Matild köztisztasági referens
Rutkai Noémi pályázati referens
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő
Krenyácz Krisztián ügyvezető-Erzsébetváros Kft.

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén.
Megállapítom, hogy határozatképesek vagyunk. Elsőként arról fogunk szavazni, hogy aki egyetért
azzal, hogy a meghívóban szereplő módon tárgyaljuk a napirendi pontokat, az kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

1/2019. (01.21.) 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.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

3.) Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki
leírás melléklete IV.1.1.3 és IV.1.
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

4.) Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2018. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és
közterületek takarításáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

5.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Zárt ülés keretében:

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

7.) Egyebek
Előterjesztő: - -

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.
december havi beszámolóját elfogadja.

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

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

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor kezdenénk az első napirendi ponttal, ami a szakértők havi munkáról szóló beszámolók.
Előterjesztőként én szerepelek, nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni. Megnyitom a napirend
vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját. Négy külön
szavazás következik. Aki egyetért az első határozatban leírtakkal, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került.

2/2019. (01.21.) 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.
december 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 2-es határozati javaslattal egyetért, egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm.

3/2019. (01.21.) 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.
december 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 3-as határozati javaslattal egyetért, egyhangúlag elfogadásra került.

4/2019. (01.21.) 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.
december havi beszámolóját elfogadja.



4 / 15

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 4-es határozati javaslattal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze azt. Köszönöm szépen.

5/2019. (01.21.) 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.
december 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 Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 26. II. em.) KI/21524-9/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 m x
13 m, azaz 39 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2020. február 29-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely/lakcím: 1108
Budapest, Dombtető u. 16. II. 10.) KI/31963-8/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 0,5 m x 4 m, azaz 2 m2

nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. december 31-ig, guruló kirakat
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy az az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 m
távolságban helyezhető el.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a YESIL SILVAN Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Rákóczi út 8. A-B. ép. fszt.) KI/1901/2019/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 2019. március 1-től 2019. december 31-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz
területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
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kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a YESIL SILVAN Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajna Gáborné ev. (adószáma: 69200997-2-42)
KI/1537/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 8. szám
alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. február 1-től
2019. március 31-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani
kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KRIDÁMA Kft. (székhely/lakcím: 1076 Budapest,
Garay u. 43.) KI/4532-4/2018/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
2019. március 1-től 2019. december 31-ig, árubemutató babák elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1066 Budapest, Jókai u. 1.) KI/32365-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 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.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-2-42)
KI/3774-4/2018/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 2019. március 1-
től 2019. április 30-ig és 2019. október 1-től 2019. december 31-ig, valamint 3 m x 4 m, azaz 12
m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. 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.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/21514-4/2018VI. 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 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-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.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Főtaxi Zrt. (székhely/lakcím: 1087 Budapest,
Kerepesi út 15.) KI/23060-4/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
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kerület, Király u. 13. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. március 1-től 2019. december 31-ig, információs pult elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Befektetési Zrt. (székhely/lakcím: 1066
Budapest, Oktogon 1.) KI/3979/2019/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 2019. május 1-től 2019. 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.

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos
előterjesztései. Kérdezem Irodavezető Asszonyt, kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Ujvári-Kövér Mónika:
Én is köszönöm. Megnyitom a napirend vitáját. Kérdés, hozzászólás van-e. Moldován Képviselő
Úr, parancsoljon.
Moldován László:
A 3-as, 6-os, 8-asról szeretnék külön szavazást.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ezentúl kérdés van, vagy ez csak egy plusz kérés?
Moldován László:
Ennyi.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm. Amennyiben nincs, lezárom a napirend vitáját és az ügyrendi javaslatom akkor az
lesz, hogy Moldován Képviselő Úr kérésének megfelelően a 3-as, 6-os, 8-asról külön szavazunk,
és amikor ezekről szavaztunk, akkor a fennmaradt 7 darabról pedig egyben. Aki ezzel egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került.

6/2019. (01.21.) 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, 6-os és a 8-as határozati javaslatokról külön,
a többi határozati javaslatról egyben szavaz.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor először szavazzunk a 3-as határozati javaslatban leírtakkal aki egyetért, kérem
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kézfelemeléssel jelezze. Aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett elfogadásra került.

7/2019. (01.21.) 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, Rákóczi út 8. A-B. ép. fszt.) KI/1901/2019/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 2019. március 1-től 2019. december 31-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz
területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a YESIL SILVAN 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, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.

Ujvári-Kövér Mónika:
Ugyanez a kérésem a 6-os határozati javaslat esetén, aki ezzel egyetért kérem kézfelemeléssel
jelezze. Aki tartózkodik. Egy tartózkodás mellett került elfogadásra.

8/2019. (01.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BBQ Körúti Vendéglátó Kft. (székhely/lakcím:
1066 Budapest, Jókai u. 1.) KI/32365-2/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 12-14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 15 m, azaz 18 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. március 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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 8-as határozati javaslatban leírtakkal, aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki
tartózkodik, egy tartózkodás mellett ez is elfogadásra került.

9/2019. (01.21.) 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
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Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/21514-4/2018VI. 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 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-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.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A fennmaradt 7 határozati javaslatról pedig egyben szavazunk. Aki az abban leírtakkal egyetért,
kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. Köszönöm szépen.

10/2019. (01.21.) 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/21524-9/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám alatti épület (Madách sétány felöli oldal) előtt 3 m x
13 m, azaz 39 m2 nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2020. február 29-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 3 m széles szabad járdafelületet, valamint a
terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

11/2019. (01.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MASTERY EUROP Kft. (székhely/lakcím: 1108
Budapest, Dombtető u. 16. II. 10.) KI/31963-8/2018/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtt 0,5 m x 4 m, azaz 2 m2

nagyságú közterület használatához 2019. március 1-től 2019. december 31-ig, guruló kirakat
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy az az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 m
távolságban helyezhető el.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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12/2019. (01.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajna Gáborné ev. (adószáma: 69200997-2-42)
KI/1537/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 8. szám
alatti épület előtt 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. február 1-től
2019. március 31-ig, virág árubemutató 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

13/2019. (01.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KRIDÁMA Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay u. 43.) KI/4532-4/2018/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 2019. március 1-től 2019. december 31-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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

14/2019. (01.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-2-42)
KI/3774-4/2018/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 2019. március
1-től 2019. április 30-ig és 2019. október 1-től 2019. december 31-ig, valamint 3 m x 4 m, azaz 12
m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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15/2019. (01.21.) 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/23060-4/2018/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 2019. március 1-től 2019. 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.

16/2019. (01.21.) 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/3979/2019/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 2019. május 1-től 2019. 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 ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

3.sz. NAPIRENDI PONT
Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki leírás

melléklete IV.1.3 és IV.1.4. táblázatainak felülvizsgálata

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján létrejött, a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés Műszaki leírás
melléklete IV.1.3. és IV.1.4. számú táblázatát a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal –
a szerződés 4. sz. módosításának részeként - jóváhagyja.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont a 3-as napirendi pont. Irodavezető Asszony nincs itt, de ha lesz kérdés,

gondolom fognak tudni majd válaszolni. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-

e?

Moldován László:
Bocsánat, melyik ez a napirend?

Ujvári-Kövér Mónika:
Hármas. Zöldfelület fenntartás tárgyában megkötött szerződés műszaki leírás melléklete.

Moldován László:
Köszönöm.

Ujvári-Kövér Mónika:
Senkinek nincs kérdése? Nekem lenne, mégpedig a következő. Ugye itt a mellékletben szerepel a

parkgondnoki alkalmazottak havi munkabérére vonatkozó összeg. Azt szeretném megkérdezni,

hogy ezeket az összegeket megelőzően mekkora volt a bruttó bérük? Mi alapján, tehát ez a

bérképzés egyáltalán, hogy alakult ki és, hogy ilyen nagyságrendű összeget, mondjuk az

önkormányzatnál milyen státuszban keresnek?

Moldován László:
Akkor nekem is lenne egy kérdésem, ha már elkezdtük a vitát, hogy a kertészet 6 fő kertészt

alkalmazott az önkormányzat, ha jól látom nyáron és aztán ősztől pedig 3-ra csökkent ez a szám.

Ez azért, mert időszakosan nincsen szükség 6 kertészre, vagy valami más oka van ennek a

csökkenésnek. Köszönöm.

Juhászné Farkas Matild:

A kérdésekre szeretnék válaszolni. Először is azt mondanám el, hogy nem hozzám tartozik ez a

zöldfelület, de megpróbálom (zörgés, érthetetlen szövegrész) Az EVIKINT Kft-től kaptuk ezt az

anyagot, amiben szerepel, hogy milyen nagyságrendre szeretné emelni a kertészeti munkásoknak a

bérét és jelenleg nincs nálam, vagyis nem látom sajnos azokat az adatokat, hogy mik voltak az

előző szerződésében a hasonló adatok. A másik kérdés pedig, hogy 3 főre csökkenti, ehhez azt

tudom elmondani, hogy a kertészeti munkák mindig ilyen periodikusan változnak a hónapok és az

év folyamán a mennyiségük, ugyanis bizonyos időszakokban nyugvó állapotban vannak a

növények, ilyenkor sokkal kevesebb munkát kell végezni, és amikor aktív, vegetatív időszak van,

akkor pedig sokkal több munkát. Tehát ehhez alkalmazkodik itt az embereknek a száma is, akik a

munkában részt vesznek.

Ujvári-Kövér Mónika:
Én nagyon sajnálom, ha a Városgazdálkodási Iroda részéről csak a döntés tárgyát képező döntésre

nem tud válaszolni, merthogy lehet, hogy ez csak nekem furcsa a képviselők közül, de azt hogy a

parkgondnoki alkalmazott és lehet, hogy ez reális ma Magyarországon, nem tudom, tehát, hogy

több, mint félmillió forint a bruttó bére úgy, hogy tudjuk, hogy micsoda problémák voltak

Erzsébetvárosban és csak kíváncsi lennék, hogy nekem az anyagból derült ki, de lehet, hogy csak

az én figyelmemet kerülte el, hogy ez hány százalékos béremelést jelent a korábbihoz képest.

Most csak kapunk egy ilyen anyagot, hogy x, aztán mi elfogadjuk hogy x, mert az EVIKINT ezt

mondja. Tehát, mindjárt majd folytatom, de közben Képviselő Úrnak is van hozzászólása.

Veres Zoltán:
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Nekem csak egy olyan észrevételem van, hogy bár senkinek a zsebében nem akarok turkálni, meg

a bérét így látatlanba nem tudom minősíteni, de mivel nincsen pontosan feltüntetve, hogy ez

milyen jellegű bérköltség, hogy ez a nettó bére, a bruttó bére, vagy a járulékokkal terhelt.

Ujvári-Kövér Mónika:
Fel van tüntetve.

Moldován László:
Járulékokkal terhelt.

Veres Zoltán:

Mert az akkor már több. Tehát, hogyha az államnak befizetendő járulékokkal ennyi a teljes

bérköltsége, akkor lehet, hogy ezt összekeveri azzal az összeggel, mint amit bruttónak tekintünk,

vagy ami a nettó összege a munkásnak.

Ujvári-Kövér Mónika:
Én ezt értem, de ettől függetlenül, ha döntünk egy napirend, lehet, hogy összekeverem, ez tény.

Én most csak abból tudtam kiindulni, ami kevés adat ezzel rendelkezésre állt. Én megmondom

őszintén, hogy ott azért mindamellett, hogy mélyen tisztelem mindenkinek a munkáját, dehogy

segédmunkás, kertészeti szakmunkás brigádvezetőről beszélünk, attól függetlenül szerintem illik

azt tudnunk, hogy ez most hány százalékos béremelést jelent. Miért gondoljuk azt, hogy most

mondok valamit hasra, hogy 50%-kal megemeljük, nem mondom, hogy ez ennyi, de ugye

kérdeztem, választ nem kaptam rá, hogy… Arról nem beszélve, hogy pont egy bizottsági üléssel

ezelőtt arról volt szó, teljesen mindegy, hogy hányan, vagy hogy csinálják, dehogy a tavalyi évet

tekintve elég sok hiányosság fordult elő, akkor most ennek tiszteletére gyorsan megemeljük a

bérüket, mert akkor jobban fogják végezni. Az itt lévő munkatárs elég furcsán fejezte ki abbéli

véleményét, hogy nem volt eszköz, stb, stb. Tehát ezer sebből vérzett az Ő munkavégzésük. Az

okára vagyok kíváncsi, hogy most ez egy infláció követés, vagy…

Kismarty Anna:

Nem szerintem, bocsánat nem tudom pontosan én sem, hogy mi áll e mögött. Pont ezekből a

szakmákból olyan munkaerőhiány van, hogy egyszerűen szerintem vagy ezt megfizetjük, vagy

még ennyi sem lesz. Azt gondolom, hogy ez áll mögötte, de ez csak egy feltételezés.

Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, mi most még itt találgathatunk képviselőként, de azt gondolom, hogy van egy Iroda, aki erre
válaszol. Én ebből kifolyólag nem is tudom, hogy ez hány százalék, hogy meg mi. Ne
haragudjatok, ha valamit nem végeznek el normálisan, még akkor is, hogyha nagy a mindenhol,
még az építőiparban is nagy a szakember hiány. Lehet, hogy akkor amiben én dolgozok, ott nem
nagy a szakember hiány, hogy nem ilyen mértékű fizetésekről beszélünk. Én ezt szeretném tudni,
hogy ez hány százalék, mi indokolta vagy, hogy indokolta. Én jelen pillanatban erre nem kaptam
választ, így ebben a formában én nem is tudok itt több százezer forintot támogatni, mert én nem
látom tisztán, hogy ez miből alakult ki. És arra sem kaptam választ, hogy a bérképzés miből jön.
Értem én, hogy az EVIKINT ezt így adta le, de valaki megkérdezte az EVIKINT-től, hogy ez
miért alakult így? Képviselő Úr még jelentkezett?
Veres Zoltán:
Igen. Csak annyit akartam kiegészíteni, hogy amíg nem látunk tisztán, hogyha járulékokkal
terhelten mondjuk 400.000 Ft a teljes bérköltség, akkor az 200.000 Ft alatt van, és egyébként,
hogyha nézzük a munkaerő piaci helyzetet, azt, ahogy átalakult az elmúlt időszakban, hogy
mondjuk pont az építőiparban mennyit keresnek, ennél többet. Ha komplex képet kell ahhoz
nézni, hogy meg tudjuk ítélni ezt, és persze emellé jön az, hogy lássuk azt, hogy milyen munkát
végeznek, és azzal mennyire vagyunk megelégedve.



13 / 15

Ujvári-Kövér Mónika:
Képviselő Úr, azzal egyetért, hogy azért egy napirendi pontnál illene tudnunk, hogy az hány
százalékos emelkedés és, hogy mi okból kifolyólag. Köszönöm. Jó, szerintem akkor erre a mai
napon nem fogunk tudni erre választ kapni. Csak azt tudom mondani, amit eddig mondtam, hogy
így, hogyha nem kapok teljes körű tájékoztatást, akkor maximum tartózkodni fogok, de nyilván
mindenkinek egyéni döntése, tehát ez a saját véleményem. Parancsoljon Képviselő Asszony.
Nagy Andrea:
Én elég sokszor hozzászóltam szerintem az elmúlt év folyamán pont a zöld növényeknek az
ápolásához, meg a kerület takarításához és nem tudom, hogy a béremelések mellé esetleg egy
pontos feladatköri leírást is kaphatnánk e. Én sem tudom ezt így azt gondolom megszavazni, mert
nagyon sokszor volt, hogy betelefonáltunk az EVIKINT-hez nyáron, hogy rohadnak, száradnak a
virágok, büdös van, kosz van és különböző, nyilván a gépparkra volt a legtöbb panasz, de például
a nagy melegben olyan választ is kaptam, hogy a nagy melegre való tekintettel nem locsolnak.
Tehát én azt gondolom, hogy ez nonszensz.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen. Szerintem ezt már többször elmondtuk, ennek ellenére számomra ezért volt meglepő, tehát
én még egyszer nem azt mondom, hogy tisztességes fizetést ne kapjanak, csak tudjuk az okát,
hogy miből kifolyólag. Meglátjuk, hogy mi lesz a döntés akkor ennek kapcsán. Ha nincsen
további kérdés, hozzászólás, akkor lezárom a napirend vitáját és, ha jól láttam egy határozati
javaslat van. Aki a határozati javaslatban leírtakkal egyetért, az kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egy, kettő, három. Aki tartózkodik. Három igen, három tartózkodás mellett nem került
támogatásra ez a határozati javaslat. Köszönjük szépen.

17/2019. (01.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az EVIKINT Kft.-vel zöldfelület-fenntartás tárgyban megkötött szerződés Műszaki leírás
melléklete IV.1.3 és IV.1.4. táblázatainak felülvizsgálata

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata és az EVIKINT Kft. között 2015. szeptember 30. napján létrejött, a Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek
fenntartásával kapcsolatos feladatok ellátására irányuló feladatellátási szerződés Műszaki
leírás melléklete IV.1.3. és IV.1.4. számú táblázatát a jelen határozat melléklete szerinti
tartalommal – a szerződés 4. sz. módosításának részeként - jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 3 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással) nem fogadta el.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2018. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek

takarításáról

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő egy tájékoztató lesz a 4-es napirendi pont a közterületi takarítógépek 2018. évi
üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek takarításáról. Szintén a Városgazdálkodási Iroda az
előterjesztő. Kívánnak szóbeli kiegészítéssel élni?
Krenyácz Krisztián:
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Nem, nem kívánunk.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Parancsoljon
Moldován Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem az lenne a kérdésem, hogy azt olvasom a tájékoztatóban, hogy az illegális szemétlerakás
miatt már két gépjárművet üzemeltet az önkormányzat. Nekem az lenne a kérdésem, hogy nem
lehetne azt, hogy a szennyező fizessen elv alapján, akik kirakják az illegális szemetet, azok
fizessék meg, hogy elvisszük. (érthetetlen szövegrész) Értem én, hogy azt nyilván nem lehet
felderíteni, ha éjszaka valaki a saját lakásából kitesz valamilyen illegális szemetet, de én azt
olvastam, hogy vállalati illegális szemetek is vannak, ami nyilván beazonosítható, hogy honnan
jött. Én ezt javaslom, hogy gondolja át az Iroda, hogy nem tudom milyen szabályozást kell ehhez
megalkotni, vagy nem megalkotni, vagy mi szükséges ahhoz, hogy ilyenkor azzal fizettessük meg,
aki kitette a szemetet és ne az önkormányzat a saját pénzén vigyen el illegális szemetet.
Krenyácz Krisztián:
Teljes mértékben egyetértek. Én a felelős Kft. ügyvezetője vagyok. Minden esetben a Rendészeti
Igazgatóságnak küldünk egy panaszbejelentőt ezekről az illegális hulladékokról, amikről van,
vagy kerül felderítés, vagy nem. Mi minden esetben elszállítjuk.
Moldován László:
Értem. Tehát akkor a Rendészeti Igazgatósághoz forduljak…
Krenyácz Krisztián:
Minden esetben. Mi legalábbis oda fordulunk.
Moldován László:
Ők tudnak lépni.
Krenyácz Krisztián:
Igen.
Moldován László:
Köszönöm szépen.
Krenyácz Krisztián:
Nagyon szívesen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Egyéb a tájékoztatóhoz? Amennyiben nincs, akkor lezárom a napirend vitáját
és mivel tájékoztatóról van szó, ezért itt döntést nem igényel ez a napirendi pont. Köszönjük
szépen.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont 5-ös, Egyebekben van-e valakinek valamilyen hozzáfűzni valója?
Amennyiben nincs, akkor az ülés nyílt részét lezárom és zárt ülés keretében folytatjuk a bizottsági
ülést.

Budapest, 2019. január 21.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag
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A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. január 24.


