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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. április 8. napján 08.30 órakor tartott
rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak:
Szerencse Csaba koordinátor
dr. Máté Katalin irodavezető
dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető
dr. Mészáros Zoltán irodavezető

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
dr. Fey Dorottya irodavezető-helyettes
Tóth Csaba szakértő
Ollé Olga szakértő

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika:
Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli
ülésén. Megállapítom, hogy a jelenléti ív alapján határozatképesek vagyunk. Három képviselő
nem tudott a mai napon jönni, de ők igazoltan vannak távol. 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.

117/2019. (04.08.) 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.) Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok tervezett
fejlesztéséről a 2019. évre vonatkozóan
Előterjesztő: dr. Máté Katalin irodavezető

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

4.) Döntés a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszakának
meghoszabbítására vonatkozó kérelmekről
Előterjesztő: dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

5.) 2019. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr.Szász Eleonóra mb. irodavezető

6.) Egyebek
Előterjesztő: - -

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

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

elfogadása

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Nyíri Krisztina szakértő melléklet szerinti 2019.
március havi beszámolóját elfogadja.

2.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Tóth Csaba szakértő melléklet szerinti 2019. március
havi beszámolóját elfogadja.

3.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2019. március
havi beszámolóját elfogadja.

Ujvári-Kövér Mónika:
Az első napirendi pont a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról

szóló beszámolók. Ez esetben három beszámolóról van szó. Előterjesztőként nem kívánok szóbeli

kiegészítéssel élni. Parancsoljon.

Győrvári Attila:

Én csak jelezni szeretném, hogy amennyiben van lehetőség ennél a napirendi pontnál az egyik
szakértői beszámolóra szeretnék reagálni az Iroda nevében.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Hogyne, természetesen. Én nem kívánok szóbeli kiegészítéssel élni, de megnyitom a napirend
vitáját. Kérdés, hozzászólás jelzés volt a Hatósági Iroda részéről. Parancsoljon.
Győrvári Attila:
Köszönöm szépen. Én igazából rövid leszek, mert egyébként itt a Tóth szakértő Úr meg is keresett
itt a Bizottság előtt ezzel, hogy akkor reagálnánk-e. Neki volt egy olyan felvetése, hogy a
szerintem az előző, vagy a kettővel ezelőtti bizottsági ülésen elfogadott egy teraszt, vagy terasz
engedélyt a Bizottság, ami nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. Ez konkrétan itt az Akácfa
utcában lévő (érthetetlen szövegrész) terasz lenne. Itt felmerült, hogy csak akkor lehet várakozó
helyen teraszt létesíteni, ha amennyiben az nem helyezhető el szabályosan a járdán. Ez a terasz
nem helyezhető el szabályosan a járdán tekintettel arra, hogy 1 méter szélesnek kell lenni egy
terasznak, ugye ez előírás. Ha amennyiben a terasz az úttesthez közel, a parkolóhelyhez kerül
elhelyezésre, akkor kell egy fél méteres űrszelvényt hagyni, ami nem valósulhat meg, mert akkor
nincs meg a másfél méter a gyalogos forgalom számára. A homlokzathoz pedig azért nem lehet
elhelyezni tekintettel arra, hogy végig bejáratok, illetve nyílászárók vannak az üzlet előtt. Tehát
oda aligha lehetne elhelyezni egy egy méter széles teraszt. Tehát ennek ilyen egyszerű okai
vannak, hogy miért lehet oda elhelyezni teraszt és miért volt megfelelő ez a döntés. Egyébként ez
a terasz ott van már évek óta, ez így konkrétan az eredeti előterjesztésben benne volt részletesen.
Nyilván minden évben, vagy minden fél évben nem írjuk ezt le, de egyébként ennek a terasznak
ennyi a magyarázata, hogy ez miért szabályos a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda álláspontja
szerint. Köszönöm, ennyi lett volna.
Tóth Csaba:
Hozzászólhatok?
Ujvári-Kövér Mónika:
Természetesen, parancsoljon.
Tóth Csaba:
Köszönöm. Ebbe az engedélybe, amit én kifogásoltam, abban két teraszt engedélyezett a
Bizottság. Egy, ami a járdán van és egy, ami a parkolóban. Tehát, ha a járdán lehet, ez azt jelenti,
hogy a járdán lehet.
Győrvári Attila:
Ez egy terasz, nem két terasz. Csak két különböző részből áll. Van egy része, ami a parkolóban
van, van egy, ami a járdán.
Tóth Csaba:
Tehát, ha valaki olyan teraszt kér, engedélyez, ami nem fér el a járdán fizikailag, akkor lehet
mindig a parkolóban. Én úgy értelmeztem ezt a jogszabályt, hogy akkor lehet, ha a járdán
semmilyen terasz elhelyezésére nincs lehetőség. Akkor ez nem így van. Ha valaki olyan teraszt
akar…
Győrvári Attila:
Ez egy faramuci helyzet. Nyilván egy része a járdán van, így biztosított a gyalogosforgalom
számára a jogszabályban előírt távolság, vagy szélesség. Itt valóban két részből áll. Azért van
megbontva mindig ilyen esetben, most az Akácfa utcáról beszélünk, ez volt az eddigi egyetlen
ilyen terasz, amit engedélyezett a Bizottság, merthogy két különböző díjszabása van a parkolónak,
de ez egyébként egy terasz. Az, hogy egy része a járdára kerül, annak pusztán annyi technikai oka
van, mert ők ilyen szélességben helyezik el. Innentől kezdve, hogy a járdán, vagy a parkoló
helyen van a nagyobbik része, innentől kezdve nyilván a fél méteres űrszelvény már nem kell és
így elhelyezhető a járdán. De egyébként magában az az egy méter nem lenne elhelyezhető. Értem
a kérdést, tehát persze, most is egy része a járdán van, de magában terasz a járdán nem lenne
elhelyezhető.
Ujvári-Kövér Mónika:
Most én, elnézést Csaba. Először is Moldován Képviselő Úr megérkezett, a jegyzőkönyvnek
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jelezném. Akkor még maximum egy reagálás, de azt ne felejtsük el, hogy itt a szakértők havi
beszámolójáról van szó. Tehát én azt javaslom a jövőre nézve, mivelhogy a szakértők egyébként is
segítik a bizottság, meg a képviselőknek a munkáját, hogy mindig az aktuális napirendi pontnál
hangozzék el, adott esetben a határozati javaslat elfogadása előtt. Merthogy egyébként köszönjük
is a szakértőknek az építő jellegű kritikáit, megjegyzéseit és javaslatait. A havi beszámoló ne
menjen el más irányba. Senkibe nem szeretném a szót belefojtani, tehát ha még Tóth Csaba
szeretne valamit mondani és reagál rá a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda, azt még mondják el,
és utána akkor ezt lezárom. A szakértők beszámolójáról beszéljünk utána konkrétan. Értem a
tartalmi részt, hogy ez a szakértő beszámolóban volt, de mindenki érti, hogy mire gondoltam.
Akkor Tóth Csaba.
Tóth Csaba:
Köszönöm. Csak annyi kérdésem lenne, hogy itt egy egy méter széles terasz van a járdán. Azt
miért nem lehet engedélyeztetni magában?
Győrvári Attila:
Kellene egy plusz fél méter, az űrszelvény a járda szélén, és akkor már nem marad az a másfél
méter. Összesen két és fél méter széles a járda, egyszerű matematika.
Tóth Csaba:
Igen, és akkor egy méter széles…
Győrvári Attila:
Minimum egy méter szélesnek kell lennie a terasznak.
Tóth Csaba:
Akkor egy méter széles lehetne.
Dr. Fey Dorottya:
Fél méter lehetne, mert ott a fél méter űrszelvény, csak a járda…
Győrvári Attila:
De egy méterre csak úgy lehetne elhelyezni, hogy fél méter az úttesttől, egy méter, és akkor már
csak egy méter…az kevés.
Tóth Csaba:
Űrszelvény a parkoló, vagy az útnak a része? Vagy mi az az űrszelvény?
Győrvári Attila:
Az űrszelvény az egy biztonsági sáv. Nem lehet elhelyezni mondjuk például gépjármű forgalom
mellett, lásd parkoló.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönöm szépen, akkor szerintem ezt tisztáztuk és az adott napirendi pontnál, azt gondolom a
Hatósági Irodát, hogy felkészüljön megfelelően az adott napirendi pontokra a bizottsági ülésen
kívül is nyugodtan lehet ilyen jellegű kérdésekkel „zaklatni”. Jó? Tehát akkor konkrétan ezen
túlmenően a három szakértői beszámolóhoz, ha nincsen további kérdés és hozzászólás, Moldován
Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem lenne. Látom, hogy a Fidesznek megszűnik, a, Fidesz szakértőnek megszűnik a
megbízása. Az lenne a kérdésem, hogy a szakértő nélkül hogy fognak boldogulni, illetve kerül új
ember kinevezésre?
Kismarty Anna:
Én erről nem tudok semmit, hogy mi lesz utána.
Ujvári-Kövér Mónika:
Szerintem olyan egyébként elő szokott fordulni, hogy a pótlás nem azonnal történik meg, de
nekem sincs erről információm. Nyilván ki fog ez derülni az elkövetkezendő hónapokban, meg
gondolom az utolsó egy-két hónapban senki nem fog szakértőt, bár még az is lehet, semmi nem
tiltja. Jó, akkor ha így a három szakértői beszámolóról nincsen további kérdés, hozzászólás, akkor
lezárom a napirend vitáját és három külön szavazás lesz a korábbi kérésnek megfelelően. Aki az
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1-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú,
köszönöm szépen.
118/2019. (04.08.) 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 2019.
március havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 2-es határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangú.

119/2019. (04.08.) 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 2019.
március havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Aki a 3-as határozati javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került.

120/2019. (04.08.) 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 2019. március
havi beszámolóját elfogadja.

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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2.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok tervezett fejlesztéséről

2019. évre vonatkozóan

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő napirendi pont Tájékoztató a közterületi növényzet, játszótéri eszközök és parkbútorok

tervezett fejlesztéséről 2019. évre vonatkozóan. Köszöntöm Irodavezető Asszonyt. Kíván-e

szóbeli kiegészítéssel élni.

Dr. Máté Katalin:

Nem köszönöm.

Ujvári-Kövér Mónika:
Ugye itt ne felejtsük el, hogy tájékoztatásról van szó. Kérdés, hozzászólás lehet, de szavazást nem
igényel. Kérdezem van-e valakinek kérdése, hozzászólása. Moldován Képviselő Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Mindig ilyen, hogy mondjam, ilyen ambivalens érzéseim vannak, mert tényleg miket leírnak az
baromi jó, csak azon vitatkozunk most, hogy Önök azt állítják, hogy a közművek miatt nem lehet
a fák, vagy az utcákon szabad gyökerű fákat telepíteni, illetve nagyon behatárolt ez a mennyiség,
amennyit még lehet és olvastam a tájékoztatóban, hogy erre törekszenek, tehát az nagyon pozitív.
Nem tudom, hogy is mondjam, jó mindegy, igazából ezt akartam jelezni, jó? Ez egy folyamatos
feszültség közöttünk. Látom a szándékot, hogy ez tényleg abszolút látom a szándékot, hogy arra
megy az Iroda is, hogy minél több fát telepítsünk az utcákra is, ahova lehetséges, főleg utca
felújításnál, de én igazán nem vagyok megelégedve vele. Én ennyit akartam kifejezni és nagyon
szívesen, nem tudom mit kell csinálni, nézzük át valakivel a közmű helyzetet, tényleg, az
erzsébetvárosi fák, vagy utcáknál, vagy nem tudom, hogy mi a megoldás igazán, csak én ezt
nagyon-nagyon keveslem. Mert az nyilvánvalóan nem vita köztünk, hogy nagyon kevés a
zöldfelület Erzsébetvárosban. Ennyi.
Ujvári-Kövér Mónika:
Szeretne-e Irodavezető Asszony valamit reagálni?
Dr. Máté Katalin:

Csak nagyon röviden azt gondolom, hogy egyetértek, nagyon jó lenne, ha nem ilyen közmű
helyzet lenne és minél több fát lehetne ültetni. Van közmű térkép, meg lehet nézni, tehát nyitott az
Iroda. Ennyit tudok mondani.
Ujvári-Kövér Mónika:
Nekem is van kérdésem, igaz, hogy nem szorosan kapcsolódik, de mégis számos ponton meg van
a 15-ös tömb említve az anyagban. Többször kérdeztem már, és mindig ilyen csúsztatott időpontot
kapok, hogy azt lehet már tudni, mert ott egy viszonylag nagy zöldfelületről van szó, főleg,
hogyha Erzsébetváros egészét tekintem, hogy az átadás mikor várható?
Dr. Máté Katalin:

Április vége a határideje a vállalkozónak, ezt követően van egy műszaki átadás-átvétel, úgyhogy
gondolom májusban, május elején.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen, mert szerencsés lenne, ha ezt birtokba vehetnénk még a jó idő előtt. Oké. Nagyon szépen
köszönöm.
Moldován László:
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Bocsánat, még egy, elnézést…
Ujvári-Kövér Mónika:
Parancsoljon Képviselő Úr.
Moldován László:
Nem Képviselő Asszony, hogy mondjam nem Képviselő Asszonyt szeretném támadni ezzel, de
mindig elmondom, hogy ezek a virágoszlopok, ahol muskátlikat teszünk rá szerintem baromi
drágák, baromi fölöslegesek. Én elhiszem, hogy nagyon szépen néznek ki, amikor ott vannak és
virágoznak, de ez minimális időtartam egyrészt, az oxigént valamennyire megkötik, de nem
igazán tölti be a funkcióját annál is inkább, mert nem kezeli senki rendesen ezeket a virágtartó
oszlopokon lévő növényeket, miközben az információim szerint nagyon drágák. Én azt kérem,
hogy most már senki ne próbáljon meg ezzel, hogy mondjam, tehát ne ez legyen a zöldfelület
növekedés, csak ennyit szerettem volna mondani, hanem próbáljunk meg más technikákat kitalálni
erre, mert ezt teljesen hatékonytalannak, drágának tartom.
Ujvári-Kövér Mónika:
Képviselő Úr rám nézett, de hogy én…
Moldován László:
Nem, Nagy Andrea Képviselő Asszonyt néztem.
Nagy Andrea:
Képviselő Úr hadd reagáljak rá. Képviselő Úr, ha utána olvas, akkor nagyon sok tanulmányt talál,
ami az esztétikai élménynek az ott élők, hogy mondjam, hát mindennapos pszichológia jólétéhez
nagyon sokban hozzájárulnak a muskátlik és azt gondolom, hogy nem csak a hogy mondják, az
oxigén termelést…
Ujvári-Kövér Mónika:
Jól esik az embernek ránézni ennyi szép virágra.
Moldován László:
Ezt én értem, csak ennyi pénzből lehetne hatékonyabb…(egyszerre beszélnek)
Ujvári-Kövér Mónika:
Senkibe nem szeretném a szót belefojtani, persze ugyanazt a problémát el lehet nagyon sokszor
mondani, de szerintem érti mindenki ezt. Irodavezető Asszonynak van-e még kiegészítése.
Dr. Máté Katalin:
Csak nagyon röviden, de az utolsó mondatban lényegében elhangzott, hogy eszméletlenül pozitív
a lakossági fogadtatása. Az első ütem után, ahol véget ért a virágoszlop, ott köszönő levelek
jöttek, a következő házban, ahol nem volt, ott jött a kérés, hogy mikor telepítik elénk. Tehát…
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Ha ezen a vitán kívül nincsen egyéb hozzászólás, akkor le is zárom ezt a napirendet, mert
szavazást nem igényelt. Köszönöm szépen.

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 TULKU Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 5.) KI/22818/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 2. szám alatti épület előtt 5,7 m x 2,7 m – (1,2 m x 1,2 m), azaz 14 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
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vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
TULKU Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest, Dob
u 46/A. fsz. 8.) KI/22457/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához
2019. május 1-től 2019. 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 Legelő Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 112.) KI/22946/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 9,5 m, azaz 10 m2 nagyságú
közterület használatához 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.

4.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a RED CAFFE Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Király u. 59.) KI/23716/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 50. szám alatti épület előtt 0,65 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe KaDor Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/6166-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület vendéglátó teraszra vonatkozó
használata tekintetében már korábban megállapított közterület-használati díj – legalább
háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez.

6.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lisboa Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest, Dob
u. 22.) KI/22819/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám
alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá.

6.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lisboa Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest, Dob
u. 22.) KI/22819/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u.
12-14. szám alatti épület előtt 6,67 m x 5,22 m, azaz 35 m2 nagyságú közterület használatához
2019. április 8-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
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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.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Rajna Gáborné ev. (adószáma: 69200997-2-42)
KI/1537-2/2019/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. május 1-től
2019. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell
a gyalogosforgalom számára az 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B.K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230 Gyömrő,
Petőfi u. 24.) KI/22098/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 19. szám alatti épület előtt 2,42 m x 3,67 m, azaz 9 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 Sarok Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1147
Budapest, Kerékgyártó u. 45. D. ép.) KI/22948/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtt 1,2 m x 8 m, azaz 10 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig, reklámfelirattal ellátott
napvédő ponyva 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.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ”Ital Komment” Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/22338-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marketforce Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1112
Budapest, Csenger u. 17. fsz. 1.) KI/22774/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Marketforce Hungary Kft. kérelmére, részére nem járul hozzá
a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez, tekintettel arra, hogy a tárgyi
időszak nem éri el a hat hónapot.
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12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SEALMAN STUDIO Kft. (székhely/lakcím: 1088
Budapest, Vas u. 15. I. 24/A.) KI/23377/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 3 m x 10 m, azaz 30 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. 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.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BELVÁROSI VENDÉGLÁTÓIPARI Kft.
(székhely/lakcím: 1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/21387/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2, és
1 m x 5,3 m, azaz 6 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019.
augusztus 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.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SOL - HOME Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 6.) KI/21606/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtt 4 m x 5 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.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN GASTRO HUNGARY Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/21593/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 4,5 m x 5 m, azaz 23 m2, 4,5
m x 9,5 m, azaz 43 m2, és 3 m x 4 m, azaz 12 m2, összesen 78 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, valamint 2 db 1,8 m x 3,3 m, azaz
összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. október 1-től 2020. április 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá 4 db 4 m x 4
m, azaz 16 m2, összesen 64 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019.
szeptember 30-ig, és 2 db 4 m x 4 m, azaz 16 m2, összesen 32 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. október 1-től 2020. április 30-ig, reklámfelirattal ellátott napvédő ernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az
FKN Gastro Hungary Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

16.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Locked Services Kft. (székhely/lakcím: 1012
Budapest, Vérmező út 10-12.) KI/22339/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Király utca és Kazinczy utca sarkának közterület használatához, azaz ott
programajánló információs pult elhelyezéséhez.
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16.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Locked Services Kft. (székhely/lakcím: 1012
Budapest, Vérmező út 10-12.) KI/22339/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király utca és Kazinczy utca saroknál 0,45 m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. április 1-től 2019. szeptember 30-ig, programajánló információs pult
elhelyezése céljából.

17.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CHAMSZIKA Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/23735/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 4,16 m, azaz 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. 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.

18.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TEL AVIV BÁR 19 Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 19.) KI/22820/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 19. és Síp u. 21. szám alatti épület előtt 1-1 db (összesen 2 db) várakozóhely
(kétszer 1,5 m x 5 m) közterület használatához 2019. április 8-tól 2019. szeptember 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m távolságra
helyezhető el, valamint a terasz területén legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
kerül kialakításra.

18.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TEL AVIV BÁR 19 Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 19.) KI/22820/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest
VII. kerület, Dob u. 19. és Síp u. 21. szám alatti épület előtti közterületek használatához, azaz ott
1-1 db parkolóhely területén vendéglátó terasz elhelyezéséhez.

19.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Klauzál u. 13.) KI/24453/2019/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 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, valamint 2 m x 8 m, azaz 16 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. 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.

20.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/1276-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 1-től 2019. június 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.

21.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az I.G. HOTELS SOLUTIONS Kft.



12 / 35

(székhely/lakcím: 1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.) KI/21274-2/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt 2 db 1,43 m x
2,75 m, azaz összesen 8 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. 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. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az I.G.
HOTELS SOLUTIONS Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

22.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi Magdolna ev. (adószáma: 67192801-
1-42) KI/23795/2019/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 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 a 1,5 m széles
szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább 0,5 m2 nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

23.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/7133-4/2019/VI. számú kérelmére, részére nem
járul hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar) előtt
megállító reklámtábla elhelyezéséhez.

24.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula Attila ev. (adószám: 66030537-1-42)
KI/24736/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rumbach
Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1,7 m x 1,15 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, 0,8 m x
1,2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához fagylaltpult elhelyezése céljából, továbbá 0,8
m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához üdítőitalos hűtőpult elhelyezése céljából
2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

25.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GRILL & CHIPS FOOD Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 15. Ü-1 ép.) KI/22690/2019/VI. számú kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben felügyeleti díj
tartozása áll fenn.

26.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZI-GA Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 2.) KI/21527-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 2 m, azaz 2 m2,
összesen 5 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 8-tól 2019. 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZI-GA Hungary Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.
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27.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány utca 1/A., 1/B. és 1/C. szám alatti
épületek előtti közterület hasznosítása, illetve a vendéglátó előkertek, teraszok elhelyezésének
engedélyezése tekintetében a jövőben azt az elvet követi, hogy azok kialakítása után a
gyalogosforgalom számára megközelítőleg 2 méter szélességű – a vendéglátó előkertek, teraszok
által történő megszakítás nélküli –, folyamatos haladást lehetővé tevő útvonalnak, továbbá az ott
található buszmegálló – azt igénybe venni kívánok részére történő teljeskörű –használatának
biztosítottnak kell lennie.

28.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/25042/2019/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, 1,5 m x 3,3
m, azaz 5 m2, 1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2, és 1,65 m x 6 m, azaz 10 m2, összesen 25 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. április 8-tól 2019. október 31-ig, továbbá 1,5 m x 4,2 m, azaz 7 m2

nagyságú közterület használatához 2019. április 8-tól 2020. március 31-ig., dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén,
vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra,
továbbá a terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda széléhez kerül elhelyezésre. Továbbá
az SDCA Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

29.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a WALHALLA CLUB Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/22036/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, továbbá a
terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda széléhez kerül elhelyezésre.

30.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 3/A.) KI/14004/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 3 db 1,8 m x 3,3 m, azaz összesen 18 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. október 1-től 2019. október 31-ig, valamint 4,15 m x 5 m – (1,25
m x 1,25 m), azaz 20 m2, és 1,8 m x 2,9 + 4,15 m x 2,1 m – (1,25 m x 1,25 m), azaz 13 m2,
összesen 33 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz épület homlokzatánál történő elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, és biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az ott
található buszmegálló használatát legalább 4 m szélességben.

31.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 1173
Budapest, Tápiószecső u. 11.) KI/6533/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,71 m x 2,1 m, azaz 4 m2 és 1,8 m x 1,1 m,
azaz 2 m2, összesen 6 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2020. február 29-
ig, valamint 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019.
október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, továbbá a 3 m x 4 m nagyságú terasz alapjául szolgáló
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építmény (dobogó) az ott található buszmegállót jelző tábla és villanyoszlop vonalától a Síp utca
irányában, valamint a villanyoszlop és szomszéd fa által körülhatárolt területen helyezhető el. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

32.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17. III. 7/A.) KI/25042-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2 és 1,7 m x
2,9 m, azaz 5 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 8-tól 2020.
március 31-ig, továbbá 4,4 m x 6 m, azaz 27 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április
8-tól 2019. október 31-ig., dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének
10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a 4,4 m x 6 m nagyságú terasz
alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda úttest felöli oldalán elhelyezkedő parkolásgátló
oszlopokhoz, illetve az 1,7 m x 2,6 m és 1,7 m x 2,9 m nagyságú terasz alapjául szolgáló építmény
(dobogó) az épület homlokzatához kerül elhelyezésre. Továbbá az SDCA Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

33.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely: 1105 Budapest,
Mongol u. 5. I. 2) KI/24557/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 2 m x 5 m, azaz 10 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 terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a terasz alapjául
szolgáló építmény (dobogó) a járda szélétől legfeljebb 0,5 m távolságra kerül elhelyezésre.

34.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Latest Kft. (székhely/lakcím: 1011 Budapest, Fő u.
37. C. ép. III. 1.) KI/4768/2019/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 2019. május 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a
terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda szélétől legfeljebb 0,5 m távolságra kerül
elhelyezésre. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Latest Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

35.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 114/A.) KI/6083/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2 m x 4 m, azaz 8 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 terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a
terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda szélétől legfeljebb 0,5 m távolságra kerül
elhelyezésre.
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Ujvári-Kövér Mónika:
A következő napirendi pont a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
kapcsolatos előterjesztései. Számszerűen 35 előterjesztésről van szó. Kérdezem az előterjesztőt,
kívánnak-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Győrvári Attila:
Nem köszönjük szépen.
Ujvári-Kövér Mónika:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Moldován Képviselő
Úr, parancsoljon.
Moldován László:
Lediktálnám azokat, amik, vagy ne most kezdjem?
Ujvári-Kövér Mónika:
Amúgy is van néhány, ahol egyébként is több alternatíva van, de írom, amit mond Moldován
Képviselő Úr.
Moldován László:
A 3-as, 4-es, 9-es, 10-es, 11-es, 13-as, 17-es, 22-es, 26-os, és az lenne a kérdésem, jajj bocsánat
befejeztem. Kérdésem lehet az Irodához?
Ujvári-Kövér Mónika:
Igen.
Moldován László:
Most tényleg elnézést, később érkeztem. Nem tudom, hogy tisztázódott-e mit Tóth Csaba szakértő
amit felvetett, hogy 0,75%-kal többszöröse lehet…
Tóth Csaba:
Nem, nem, nem, arról nem beszéltünk. A másikról beszéltünk.
Moldován László:
Jó, mert ez lenne a kérdésem, hogy a 27-es előterjesztésben megközelítőleg 2 méter szélességű, itt
az van az előterjesztésben, valahol 4, valahol 2, nem tudom, hogy melyik a 0,75-nek a
többszöröse, amit szerintünk, vagy a szakértő szerint előír a rendelet.
Győrvári Attila:
Jó, tehát itt, amiről beszélünk, az egy építésügyi rendelkezés, ezt tiszta sor, ez így van, ezzel nehéz
lenne vitatkozni. Amiről pedig a Bizottság tárgyalt, beszélt és amit mi elé terjesztettünk, az pedig
egy a 1,5 métert meghaladó és kicsit a környezetet biztonságosabbá, szebbé tevő dolog. Tehát itt
nem gondolnánk, hogy a Bizottság kötve volna egy OTÉK rendelkezéshez. Nem arról van szó,
hogy föl kell építeni egy új házat, vagy bármi. Természetesen ezek a rendelkezések élnek, viszont
én nem gondolom, hogy a járda szélességének megnövelésénél ezt kellett volna az
ügyfélszolgálati irodánknak ezt figyelembe venni és ezt nem is tudtuk volna természetesen. Tehát
azért ezt válasszuk ketté. Nem vitatom természetesen a beszámolóban leírtakat, de ezt a kettőt
azért válasszuk ketté, hogy a Bizottságnak milyen lehetősége van arra, hogy mondjuk azt mondja,
legalább ennyi legyen, vagy egy kicsit több legyen, mint mondjuk a minimális 1,5 méteres előírás,
vagy akár sokkal több, ez a Bizottság döntése, minthogy pusztán ilyen építésügyi rendelkezésekről
beszéljünk, mondom nem vitatva ami előjött természetesen.
Moldován László:
Jó, értem. Akkor az a kérdésem, hogy akkor nem fordulhat elő az az Iroda szerint, hogy bármelyik
vendéglátós megtámadja ezt a határozatunkat, merthogy azt mondja, hogy ez jogszabály ellenes.
Nyilván az elő fordulhat, hogy megtámadja, dehogy nem lesz esélye nyerni.
Dr. Fey Dorottya:
Most is olyan 1,5 méter van, amennyit még biztosítani kell a gyalogos forgalom számára. Tehát ez
nem változott.
Moldován László:
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Értem, csakhogy 0,75-nek valami…
Dr. Fey Dorottya:
A rendelet, ami ugye az 1,5 méter, az nem változott.
Moldován László:
Jó. Köszönöm.
Ujvári-Kövér Mónika:
Az én kérdésem ugye ez a 27, 35-ös, ami a körzetemet közvetlenül érinti, hogy itt voltak,
beszéltünk róla sokat, hogy a Hatósági Iroda mit lát. Több alkalommal egyeztetett, tehát hogy ez
mindenki megelégedésére tud szolgálni?
Győrvári Attila:
Mi így gondoltuk.
Ujvári-Kövér Mónika:
A lakosok, meg a szavazatszámláló bizottságokkal, akik érintve voltak egyeztettem, nyilván
nagyon támogatandónak látják, hogy egyenes vonalon tudnak mozogni. A troli megálló az már
egy kérdésesebb dolog, mert én jelen pillanatban úgy látom, hogy nincs igazából erre vonatkozó
szándék, hogy itt bármiféle változás történjék. De egyébként az egyik lakótól egy olyan
elhangzott, de nem akarok ebbe bekavarni, ha ez minden fél számára elfogadható, hogy ők még
egyébként azon gondolkoztak a házban lakók, ha a terasz ugye nem az út felől, hanem közvetlenül
a falhoz kerül, akkor szerintük még ott marad nagyobb tér, de ha ez mindenki számára
elfogadható megoldás, akkor én annak csak örülök.
Dr. Fey Dorottya:
Bocsánat, a troli megállóban lévő terasz, ami zavarta a lakókat, az pontosan a homlokzathoz kerül.
Tehát ott lesz 4 méter, kb. 4 méter a megálló szélétől, az út szélétől és az a teraszos kerül át, neki a
homlokzatnál lesz kialakítva a terasza.
Ujvári-Kövér Mónika:
Pont ez volt a javaslata is.
Dr. Fey Dorottya:
Ő ebbe belement, tehát ő igazából nem volt ebből konfliktus. Akinek egy kicsit belógott a terasza,
az természetesen hátrébb fogja tolni. Ők kint maradnak az úttest szélén, de az nem fog benyúlni
egyáltalán a buszmegállóba. A buszmegálló szerintünk így meg fog oldódni. Gyakorlatilag 4
méteres szélességű járda..
Ujvári-Kövér Mónika:
Reméljük. Még Attila szeretett volna valamit mondani, vagy elhangzott?
Győrvári Attila:
Igazából csak arra akartam reagálni, hogy gyakorlatilag majdnem minden kereskedővel fel tudtuk
venni a kapcsolatot, voltak is itt bent személyesen is többször. Én úgy gondolom, nyilván a
gyalogosok és a lakók reakcióit majd csak akkor ismerjük meg, amikor ki van alakítva, de én úgy
gondolom, hogy a kereskedőkkel ezt meg tudtuk beszélni és senkinek nem volt ellenére. Az
nagyon fontos volt és most egy picit vissza kanyarodunk csak egy fél mondattal erre 0,75 méterre.
Mi próbáltuk ezt az egész dolgot megoldani úgy velük együtt, hogy a lehető legkisebb első
lépésben legalábbis, a lehető legkisebb kárt szenvedjék el. Meg lehet nézni az előterjesztést, ha
valaki összehasonlítja a korábbi évekkel, igazából nem kellett feltétlenül lecsökkenteni a teraszok
méretét. Másfajta… (egyszerre beszélnek)
Ujvári-Kövér Mónika:
Amennyire én láttam együttműködőnek bizonyultak, ennyi volt a lényeges. Ha a lakók meg ott a
mindennapokban könnyebben tudnak közlekedni, ez meg nyilván a legfontosabb. Jó, köszönöm
szépen. Nekem csak egy olyan kérdésem volna, mert kilenc határozati javaslatot sorolt fel
Moldován Képviselő Úr. Ha meg lehet kérdezni, hogy egyhangúan tartózkodással, vagy nemmel
fog ott tartózkodni?
Moldován László:



17 / 35

Nemmel fogok mindegyiknél.
Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor a Jegyző Irodát, csak egy megerősítést kérek, mert ezekről mindig külön szavazunk, de ha
ugyanaz a szavazási magatartás, akkor abban a kilencben tudunk együtt szavazni.
Dr. Mészáros Zoltán:
Lehet nyugodtan.
Ujvári-Kövér Mónika:
A 35, 9, 26-ról meg szintén együtt kivétel ugye a 6, 16, 18, mert ott két alternatíva van. És akkor
ez gyakorlatilag kettő, öt szavazást fog igényelni. Nem tudom, ha érti mindenki, akkor ezt
ügyrendiként még egyszer, akkor ha értette mindenki nem ismétlem meg. Aki ezzel a szavazással
egyetért, mindenki, mert akkor 5 szavazásról lenne szó harmincöt helyett. Támogatja mindenki?
Köszönöm szépen.

121/2019. (04.08.) 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, 9-es, 10-es, 11-es, 13-as, 17-es, 22-es és
26-os határozati javaslatokról egyben, a 6-os, 16-os, és a 18-as határozati javaslatról külön, a
fennmaradó határozati javaslatokról szintén egyben szavaz.

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor elsőként azt fogom szavazásra bocsátani, hogy nagyon tiszta legyen. Felsorolom a
jegyzőkönyvnek, hogy a 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17, 22, 26-ban együtt fogunk szavazni. Aki ezeket a
határozati javaslatokat, pillanat, csak megnézem, hogy nincs-e valamiféle ütközés. Nincs. Jó. Aki
az ebben leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nemmel szavaz, egy nem mellett
került elfogadásra. Köszönöm szépen.

122/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím: 7691
Pécs-Vasas, Szövetkezet u. 112.) KI/22946/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtt 1 m x 9,5 m, azaz 10 m2 nagyságú
közterület használatához 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 ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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123/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a RED CAFFE Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Király u. 59.) KI/23716/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Kertész u. 50. szám alatti épület előtt 0,65 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

124/2019. (04.08.) 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. ép.) KI/22948/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 7. szám alatti épület előtt 1,2 m x 8 m, azaz 10 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 8 m, azaz 8 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 1-től 2019. augusztus 31-ig, reklámfelirattal ellátott
napvédő ponyva 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, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

125/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ”Ital Komment” Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 63.) KI/22338-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 63. szám alatti épület előtt 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, 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 ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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126/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Marketforce Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1112 Budapest, Csenger u. 17. fsz. 1.) KI/22774/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a Marketforce Hungary Kft. kérelmére, részére nem járul hozzá
a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez, tekintettel arra, hogy a tárgyi
időszak nem éri el a hat hónapot.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

127/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BELVÁROSI VENDÉGLÁTÓIPARI Kft.
(székhely/lakcím: 1238 Budapest, Hősök tere 37.) KI/21387/2019/VI. számú kérelmére, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 43. szám alatti épület előtt 1 m x 3,7 m, azaz 4 m2,
és 1 m x 5,3 m, azaz 6 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től
2019. augusztus 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 ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

128/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CHAMSZIKA Kft. (székhely/lakcím: 1051
Budapest, Október 6. u. 19.) KI/23735/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 14. szám alatti épület előtt 1,2 m x 4,16 m, azaz 5 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. 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
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Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

129/2019. (04.08.) 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/23795/2019/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
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 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 ( 4 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

130/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZI-GA Hungary Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 2.) KI/21527-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 2 m, azaz 2
m2, összesen 5 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 8-tól 2019. 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZI-GA Hungary Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez
hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor most azt javaslom, hogy szavazzunk külön 6-ról, a 16-ról és a 18-ról, mert itt két
alternatíva van és az összes fennmaradtról fogunk akkor egyben szavazni. Ugye a 6-os A) a nem
járul hozzá. Aki az A)alternatívával egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze Egyhangúlag
elfogadásra került, így a B) okafogyottá vált.

131/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lisboa Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 22.) KI/22819/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14.
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szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a 16-os, hasonló módon az A) a nem járul hozzá. Aki ezzel egyetért, kérem
kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került. A B) okafogyottá vált.

132/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Locked Services Kft. (székhely/lakcím: 1012
Budapest, Vérmező út 10-12.) KI/22339/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a
Budapest VII. kerület, Király utca és Kazinczy utca sarkának közterület használatához, azaz ott
programajánló információs pult elhelyezéséhez.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A 18-as ugye egy parkolóban elhelyezett engedélyről, vagy teraszról lenne szó. Aki az A)-val
egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Aki nem, ugye először az A)-t le kell zárnunk. Egy, kettő.
Aki tartózkodik, egy, kettő.
Nagy Andrea:
Bocsánat én igennel szavaztam.
Ujvári-Kövér Mónika:
Igennel szavaztál?
Nagy Andrea:
Elnézést, csak édesanyám hívott és orvosnál van.
Ujvári-Kövér Mónika:
Oké. Az A) az, hogy a parkolóban hozzájárul. Aki ezzel egyetért, A) elfogadja, olyan nincs. Nem,
egy, kettő, akkor nagyon egyszerű, ez az A) nem került elfogadásra.

133/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TEL AVIV BÁR 19 Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 19.) KI/22820/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 19. és Síp u. 21. szám alatti épület előtt 1-1 db (összesen 2 db) várakozóhely
(kétszer 1,5 m x 5 m) közterület használatához 2019. április 8-tól 2019. szeptember 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m távolságra
helyezhető el, valamint a terasz területén legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület
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kerül kialakításra.
Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A B), a nem járul hozzá, akkor erről szavaznunk kell, mert ugye az A) nem kerül elfogadásra. Aki
a B)-vel egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Öt, egyhangúlag elfogadásra került. Tehát a B).

134/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TEL AVIV BÁR 19 Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 19.) KI/22820/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest
VII. kerület, Dob u. 19. és Síp u. 21. szám alatti épület előtti közterületek használatához, azaz ott
1-1 db parkolóhely területén vendéglátó terasz elhelyezéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Akkor nem sorolom fel a számokat, tehát az eddig fel nem sorolt határozati javaslatokról egyben
szavazunk. Aki az ebben leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Egyhangúlag
elfogadásra került. Köszönöm szépen. Remélem, hogy a jegyzőkönyvnek is így érthető lesz, ha
nem akkor nyilván egyeztetünk.

135/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a TULKU Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 5.) KI/22818/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 2. szám alatti épület előtt 5,7 m x 2,7 m – (1,2 m x 1,2 m), azaz 14 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a
TULKU 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.



23 / 35

136/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u 46/A. fsz. 8.) KI/22457/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtt 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. 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 Legelő 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

137/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe KaDor Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/6166-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület vendéglátó teraszra vonatkozó
használata tekintetében már korábban megállapított közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

138/2019. (04.08.) 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/1537-2/2019/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. május 1-
től 2019. június 30-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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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139/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B.K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230 Gyömrő,
Petőfi u. 24.) KI/22098/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 19. szám alatti épület előtt 2,42 m x 3,67 m, azaz 9 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 egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

140/2019. (04.08.) 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/23377/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Klauzál u. 26-28. szám alatti épület előtt 3 m x 10 m, azaz 30 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

141/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SOL - HOME Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 6.) KI/21606/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtt 4 m x 5 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta
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142/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN GASTRO HUNGARY Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/21593/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 4,5 m x
5 m, azaz 23 m2, 4,5 m x 9,5 m, azaz 43 m2, és 3 m x 4 m, azaz 12 m2, összesen 78 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, valamint 2 db 1,8 m x 3,3 m,
azaz összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. október 1-től 2020. április 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá 4 db 4 m x 4
m, azaz 16 m2, összesen 64 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019.
szeptember 30-ig, és 2 db 4 m x 4 m, azaz 16 m2, összesen 32 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. október 1-től 2020. április 30-ig, reklámfelirattal ellátott napvédő ernyő
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, a gyalogosforgalom számára a 1,5
m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá az
FKN Gastro Hungary Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

143/2019. (04.08.) 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/24453/2019/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 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, valamint 2 m x 8 m, azaz 16 m2

nagyságú közterület használatához 2019. június 1-től 2019. 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.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

144/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5.) KI/1276-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. június 1-től 2019. június 30-ig, dobogón kialakított és
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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 egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

145/2019. (04.08.) 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: 1134 Budapest, Váci út 47/B. Ü-1.) KI/21274-2/2019/VI. számú kérelmére,
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 30. szám alatti épület előtt 2 db 1,43 m
x 2,75 m, azaz összesen 8 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. 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. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy az I.G.
HOTELS SOLUTIONS 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

146/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GOZSDU GASZTRONÓMIA Kft.
(székhely/lakcím: 1075 Budapest, Király u. 13.) KI/7133-4/2019/VI. számú kérelmére, részére
nem járul hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület (Gozsdu „C” Udvar)
előtt megállító reklámtábla elhelyezéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

147/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula Attila ev. (adószám: 66030537-1-42)
KI/24736/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rumbach
Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1,7 m x 1,15 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
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használatához, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, 0,8 m x
1,2 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához fagylaltpult elhelyezése céljából, továbbá 0,8
m x 0,9 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához üdítőitalos hűtőpult elhelyezése céljából
2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

148/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a GRILL & CHIPS FOOD Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 15. Ü-1 ép.) KI/22690/2019/VI. számú kérelmére, részére a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 15. szám alatti épület előtti közterület használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben felügyeleti díj
tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

149/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Dohány utca 1/A., 1/B. és 1/C. szám alatti
épületek előtti közterület hasznosítása, illetve a vendéglátó előkertek, teraszok elhelyezésének
engedélyezése tekintetében a jövőben azt az elvet követi, hogy azok kialakítása után a
gyalogosforgalom számára megközelítőleg 2 méter szélességű – a vendéglátó előkertek, teraszok
által történő megszakítás nélküli –, folyamatos haladást lehetővé tevő útvonalnak, továbbá az ott
található buszmegálló – azt igénybe venni kívánok részére történő teljeskörű –használatának
biztosítottnak kell lennie.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

150/2019. (04.08.) 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/25042/2019/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, 1,5 m x
3,3 m, azaz 5 m2, 1,65 m x 4,2 m, azaz 7 m2, és 1,65 m x 6 m, azaz 10 m2, összesen 25 m2
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nagyságú közterület használatához 2019. április 8-tól 2019. október 31-ig, továbbá 1,5 m x 4,2 m,
azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 8-tól 2020. március 31-ig., dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz
területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül
kialakításra, továbbá a terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda széléhez kerül
elhelyezésre. 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 egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

151/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a WALHALLA CLUB Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/22036/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. május 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, továbbá a
terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda széléhez kerül elhelyezésre.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

152/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/14004/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 3 db 1,8 m x 3,3 m, azaz összesen 18 m2

nagyságú közterület használatához 2019. október 1-től 2019. október 31-ig, valamint 4,15 m x 5
m – (1,25 m x 1,25 m), azaz 20 m2, és 1,8 m x 2,9 + 4,15 m x 2,1 m – (1,25 m x 1,25 m), azaz 13
m2, összesen 33 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz épület homlokzatánál történő elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, és biztosítani kell a gyalogosforgalom számára az ott
található buszmegálló használatát legalább 4 m szélességben.

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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153/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 1173
Budapest, Tápiószecső u. 11.) KI/6533/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,71 m x 2,1 m, azaz 4 m2 és 1,8 m x 1,1 m,
azaz 2 m2, összesen 6 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2020. február 29-
ig, valamint 3 m x 4 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület használatához 2019. május 1-től 2019.
október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, továbbá a 3 m x 4 m nagyságú terasz alapjául szolgáló
építmény (dobogó) az ott található buszmegállót jelző tábla és villanyoszlop vonalától a Síp utca
irányában, valamint a villanyoszlop és szomszéd fa által körülhatárolt területen helyezhető el. A
Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt továbbá, hogy a CSIL-LA 1994 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

154/2019. (04.08.) 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/25042-1/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2 és 1,7 m x
2,9 m, azaz 5 m2, összesen 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április 8-tól 2020.
március 31-ig, továbbá 4,4 m x 6 m, azaz 27 m2 nagyságú közterület használatához 2019. április
8-tól 2019. október 31-ig., dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-
át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a 4,4 m x 6 m nagyságú terasz alapjául
szolgáló építmény (dobogó) a járda úttest felöli oldalán elhelyezkedő parkolásgátló oszlopokhoz,
illetve az 1,7 m x 2,6 m és 1,7 m x 2,9 m nagyságú terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) az
épület homlokzatához kerül elhelyezésre. 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 egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

155/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely: 1105 Budapest,
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Mongol u. 5. I. 2) KI/24557/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 2 m x 5 m, azaz 10 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 terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a
terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda szélétől legfeljebb 0,5 m távolságra kerül
elhelyezésre.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

156/2019. (04.08.) 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/4768/2019/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 2019. május 1-től 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a
terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda szélétől legfeljebb 0,5 m távolságra kerül
elhelyezésre. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Latest 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 ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

157/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 114/A.) KI/6083/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2 m x 4 m, azaz 8 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 terasz területén, vagy azzal
határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra, valamint a
terasz alapjául szolgáló építmény (dobogó) a járda szélétől legfeljebb 0,5 m távolságra kerül
elhelyezésre.

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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4.sz. NAPIRENDI PONT
Döntés a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszakának meghoszabbítására

vonatkozó kérelmekről

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Rejtő Jenő u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 26. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Rejtő Jenő u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul
hozzá.

2.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1076 Budapest, Dembinszky u. 33.
sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 28. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1076 Budapest, Dembinszky u. 33.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabbításához nem járul
hozzá.

3.
a)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Murányi u. 23. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 28. napjáig
meghosszabbítja.
b)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Murányi u. 23. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének meghosszabításához nem járul
hozzá.

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 4-es napirendi pont, a döntés a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási

időszakának meghosszabbítására vonatkozó kérelmekről. Kérdezem az előterjesztőt, hogy kíván-e
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szóbeli kiegészítéssel élni.

Dr. Szász Eleonóra:
Köszönöm, nem.
Ujvári-Kövér Mónika:
Megnyitom a napirend vitáját, kérdés, hozzászólás van-e. Amennyiben nincs, lezárom a napirend
vitáját és ugye itt 3 határozati javaslatról van szó. Mind a háromnál két alternatíva van. Az A)
mindig a meghosszabbítást jelenti. Először szavazunk az 1-es határozati javaslat A)
alternatívájáról. Aki ezzel egyetért, hogy hosszabbítsuk meg, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került. B) okafogyottá vált.

158/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszakának meghoszabbítására
vonatkozó kérelmekről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Rejtő Jenő u. 6.
sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 26. napjáig
meghosszabbítja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő a 2-es határozati javaslat A) alternatívájával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel
jelezze. Egyhangúlag elfogadásra került, B) okafogyottá vált.

159/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszakának meghoszabbítására
vonatkozó kérelmekről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1076 Budapest, Dembinszky u.
33. sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 28. napjáig
meghosszabbítja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika:
Az utolsó a 3-as határozati javaslat A) alternatívájával aki egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze.
Egyhangúlag elfogadásra került, B) okafogyottá vált. Tehát mindenhol hozzájárultunk kvázi a
meghosszabbításhoz.
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160/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási időszakának meghoszabbítására
vonatkozó kérelmekről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2018. évi növényesítési pályázaton indult 1078 Budapest, Murányi u. 23. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. június 28. napjáig
meghosszabbítja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
2019. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi pályázók 2019. évi növényesítési
támogatásra benyújtott pályázatait támogatja:

Borítékbontási
jegyzőkönyvi
sorszám

Pályázó Támogatás összege

1. Garay u. 42. sz. Társasház 223.795,-Ft

3.
Dembinszky u. 50. sz.
Társasház

75.000,-Ft

4. Kisdiófa u. 3. sz. Társasház 50.000,-Ft
5. Marek J. u. 16. sz. Társasház 75.000,-Ft
6. Bethlen G. u. 4. sz. Társasház 75.000,-Ft
7. Murányi u. 51. sz. Társasház 75.000,-Ft
8. Murányi u. 44. sz. Társasház 50.000,-Ft
9. Peterdy u. 24. sz. Társasház 100.000,-Ft

  ÖSSZESEN: 723.795,-Ft

Ujvári-Kövér Mónika:
A következő az 5-ös napirendi pont a 2019. évi növényesítési pályázat eredményének a
megállapítása. Az előterjesztőt kérdezem, kíván-e…
Dr. Szász Eleonóra:
Nem kívánom, köszönöm.
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Ujvári-Kövér Mónika:
Nem kíván szóbeli kiegészítéssel élni, köszönöm szépen. Megnyitom a napirend vitáját, kérdés,
hozzászólás van-e.
Nagy Andrea:
Érintett vagyok az egyik társasháznál, úgyhogy tartózkodni fogok a szavazásnál.
Ujvári-Kövér Mónika:
Jó, köszönjük. Akkor tehát Nagy Andrea Képviselő Asszony jelezte az érintettségét, de az egy
határozati javaslathoz nincs kérdés, hozzászólás, akkor szavazunk. Aki az 1-es határozati
javaslatban leírtakkal egyetért, kérem kézfelemeléssel jelezze. Andrea tartózkodott, igen, mi pedig
igennel szavazunk.
Nagy Andrea:
Tartózkodtam, bocsánat.

161/2019. (04.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2019. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az alábbi pályázók 2019. évi növényesítési
támogatásra benyújtott pályázatait támogatja:

Borítékbontási
jegyzőkönyvi
sorszám

Pályázó Támogatás összege

1. Garay u. 42. sz. Társasház 223.795,-Ft

3.
Dembinszky u. 50. sz.
Társasház

75.000,-Ft

4. Kisdiófa u. 3. sz. Társasház 50.000,-Ft
5. Marek J. u. 16. sz. Társasház 75.000,-Ft
6. Bethlen G. u. 4. sz. Társasház 75.000,-Ft
7. Murányi u. 51. sz. Társasház 75.000,-Ft
8. Murányi u. 44. sz. Társasház 50.000,-Ft
9. Peterdy u. 24. sz. Társasház 100.000,-Ft

  ÖSSZESEN: 723.795,-Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 4 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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6.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Ujvári-Kövér Mónika:
Következő a 6-os, Egyebek napirendi pont. Van-e valakinek kérdése, megjegyzése, hozzászólása.
Amennyiben nincs, köszönöm szépen a részvételt és lezárom a mai ülésünket.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. április 11.


