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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. augusztus 8. napján 08.00 órakor
tartott rendkívüli nyílt üléséről

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

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

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Rutkai Noémi pályázati referens
Czeglédi Gabriella közútkezelő és beruházási referens
Juhászné Farkas Matild köztisztasági referens
Tóth Csaba szakértő
Szőcsné Batuska Kati adminisztrátor

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Nagy Andrea:
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit a Városüzemeltetési Bizottság mai rendkívüli ülésén. Elnök
Asszony és Kismarty Anna Képviselő Asszony igazoltan van távol. Nem lesz jelen a mai
ülésünkön. A javasolt napirendi pontok a meghívó szerint 8 napirendi pont van. Egyes a
Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása. Kettes Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2019 I. félévében hozott
határozatainak végrehajtásáról. Hármas 2018. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról. Négyes Tájékoztató a
VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról. Ötös a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda
közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései. Hatos döntés egyes 2018. évi növényesítési
pályázatok elszámolási határidőinek ismételt meghosszabbításáról. Hetes napirendi pont 2019. évi
szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása. Nyolcas pedig az
Egyebek. Aki elfogadja a napirendi pontokat, kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen,
egyhangú.
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235/2019. (08.08.) 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

2.) Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2019 I. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

3.) 2018. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

4.) Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

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

6.) Döntés egyes 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási határidőinek ismételt
meghosszabbításáról
Előterjesztő: dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető

7.) 2019. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető

8.) Egyebek
Előterjesztő: - -

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

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

elfogadása

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

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

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

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

Nagy Andrea:
Az 1-es napirendi pontunk a Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról
szóló beszámolók. A napirend vitáját megnyitom, kiegészíteni valóm nincs, hozzászólás
hiányában lezárom. Három határozati javaslatról kell szavaznunk. Aki az 1-sel egyetért kérem
kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.

236/2019. (08.08.) 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.
június havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 2-es határozati javaslattal az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm egyhangú.

237/2019. (08.08.) 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. június
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 3-as határozati javaslattal egyetért kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú.

238/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Városüzemeltetési Bizottság mellé rendelt szakértők havi munkájáról szóló beszámolók
elfogadása
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Ollé Olga szakértő melléklet szerinti 2019. június
havi beszámolóját elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2019 I. félévében hozott határozatainak végrehajtásáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2019 I. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Nagy Andrea:
Kettes a Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2019 I. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról. Napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás hiányában lezárom. Ez csak egy
beszámoló, itt nem kell…Bocsánat egy határozati javaslat van. Aki a határozati javaslatban
leírtakkal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen, egyhangú.

239/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2019 I. félévében hozott határozatainak
végrehajtásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága
úgy dönt, hogy a 2019 I. félévében hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

3.sz. NAPIRENDI PONT
2018. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata

kezelésében lévő közutak állapotáról

Nagy Andrea:
Hármas napirendi pontunk a következő, 2018. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII.
kerület Erzsébetváros Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról. Kérdezem
Irodavezető Asszonyt, hogy van-e kiegészíteni valója.
Ceglédi Gabriella:
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Nem köszönöm.

Nagy Andrea:
Köszönjük szépen. Megnyitom a napirend vitáját, hozzászólás hiányában lezárom. Itt nem hozunk
határozatot, viszont én szeretném jelezni ennél a napirendi pontnál, hogy a Garay utca 33. előtt
hetek óta be van szakadva a járda, szeretnék valami intézkedést kérni.
Ceglédi Gabriella:
Minél hamarabb.
Nagy Andrea:
Jó. Köszönöm szépen.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról

Nagy Andrea:
Négyes napirendi pontunk a Tájékoztató a VII. kerület területén végzett nyári nagytakarításról.
Kérdezem, hogy van-e esetleg valami kiegészíteni valójuk.
Juhászné Farkas Matild:
Nem köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Én köszönöm szépen. A napirend vitáját megnyitom. Hozzászólás hiányában lezárom. Köszönöm
szépen. Ugye itt sem hozunk határozatot, ez egy tájékoztató volt.

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

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövege:

1.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szilágyi László ev. (adószáma: 69773338-1-24)
KI/28750-2/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő Dob utca, Király utca, Wesselényi utca, Dohány
utca közterület használatához, azaz ott vattacukor guruló kocsiról történő mozgóárusításához.

1.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szilágyi László ev. (adószáma: 69773338-1-24)
KI/28750-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob utca,
Király utca, Wesselényi utca, Dohány utca – ide nem értve a Dohány utca 2-8. szám alatti épület
előtti területet – közterületek tekintetében, 0,6 m x 1,1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. augusztus 8-tól 2019. szeptember 30-ig, vattacukor guruló kocsiról történő
mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles
szabad járdafelületet.
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2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lisboa Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest, Dob
u. 22.) KI/22819-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14.
szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, az ott elhelyezett vendéglátó terasz
közterület-használati díjának részletetekben történő megfizetéséhez nem járul hozzá.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az AT WEIN Kft. (székhely/lakcím: 1126 Budapest,
Németvölgyi út 36-38.) KI/32084/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 11. szám alatti épület előtt 4 m x 8 m, azaz 32 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. szeptember 1-től 2019. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 2 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 BottleSide Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 10.) KI/26522-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 3,5 m x 4,5 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. október 1-től 2019. október 31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 2 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blöffaktor Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 21.) KI/33399-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtt 1,2 m x 10 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. augusztus 8-tól 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 2 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 a Blöffaktor 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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-2-42)
KI/6644-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál utca 23.
szám alatti épület előtt 2 m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület használatához 2019. augusztus
8-tól 2019. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 2 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 a Shisha Room Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 16. fsz.) KI/34760/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. augusztus 8-tól 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom
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számára a 2 m széles szabad járdafelületet, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan
legalább 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Csík Judit ev. (adószáma: 68402361-1-42) részére a
Budapest VII kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület használatára korábban
megadott, 187/2019. (05.28.) számú határozatában foglalt hozzájárulását jelen döntésének
napjával visszavonja, tekintettel arra, hogy Használó a vendéglátó terasz elhelyezésével a
használattal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályokat megsérti. Egyúttal felszólítja
Csík Judit ev.-t a jogellenes közterület használat azonnali megszüntetésére, és a közterület eredeti
állapotának visszaállítására.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Maza Mediterán Kft. (székhely/lakcím: 1118
Budapest, Frankhegy u. 7. VII. 26.) KI/32832/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 68. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a kérelmezett méretű vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem lenne
biztosított a gyalogosforgalom számára szükséges 2 m szélességű szabad járdafelület.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Varga-Tóth Simon ev. (adószám: 68765864-1-41)
KI/32970/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti épület
előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezett méretű
vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem lenne biztosított a gyalogosforgalom számára szükséges
2 m szélességű szabad járdafelület.

11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Károly krt. 3/A.) KI/14004-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dohány
u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott további 1 m x 2 m, azaz 2 m2

nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek
az önkormányzattal szemben közterület használati díj és közigazgatási bírság tartozása áll fenn.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kaya Bülentné (adószám: 69359338-2-42)
KI/32639/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Verseny u. 2.
szám alatti épület előtt 2,65 m x 3,75 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019.
augusztus 8-tól 2021. augusztus 7-ig, virág-ajándék árusító pavilon elhelyezése céljából.
Tekintettel arra, hogy a kérelmezett közterület-használat díjszabása a vonatkozó önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1. pontja alapján egyértelműen be nem sorolható, ezért a Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt, hogy a kérelmezett használat díjszabását a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete alapján 2.000 Ft/m2/hónap összegben
határozza meg.

Nagy Andrea:
Ötös a Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései.
Kérdezem, hogy van-e esetleg kiegészíteni való az Iroda részéről.
Győrvári Attila:
Nem köszönöm.
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Nagy Andrea:
Köszönöm. Napirend vitáját megnyitom. Moldován Képviselő Úr.

Moldován László:
Szeretnék külön szavazást kérni az 5-ös, 7-es, 11-es pontról. Egyrészt. Másrészt pedig az Irodához
fordulnék. Nyilván Önök is megkapták Szabados Tamásnak a levelezését a Dohány utca 7 előtti
terasszal kapcsolatban. Tehát egyszerűen (érthetetlen szövegrész) ott valami nem kerek. Szeretnék
információt kérni erről, bár nincs ilyen előterjesztés, megkérdezhetem az Egyebekben is, de
inkább akkor most, jó? Itt mi történt, mi a probléma igazán.
Győrvári Attila:
Beszéltem Szabados Úrral, személyesen is találkoztunk. Alapvetően a probléma nem a terasszal
magával van, hanem a várakozó gépjárművekkel. Ez egy technikai kérdés, ha a gépjárművek
negyvenöt fokos parkolással följebb hajtanak egy picit (érthetetlen szövegrész) ez folyamatban
van egyébként amióta Szabados Úrral beszéltem. A növényesítés ami megoldja ezt a problémát.
(érthetetlen szövegrész) Ez még nincs meg legjobb tudomásom szerint, de erre vonatkozóan az
eljárás megindult. A vendéglátó terasszal szemben, illetve vele együttműködve reményeim szerint.
Moldován László:
Tehát, ha jól értem a járdaszegélyre lesz növényzet és akkor a gépkocsi nem tud odáig parkolni?
Győrvári Attila:
Nem a járdaszegélyre egyébként, hanem úgy, ahogy a többi helyen is van, parkolósáv van a
járdaszegélyhez, vannak a növények. Ezt meg lehet nézni.
Moldován László:
Jó, tehát akkor a gépjármű az nem tud úgy parkolni, hogy a járdára rálóg, ez a lényeg.
Győrvári Attila:
Így van.
Moldován László:
Jó. Köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Parancsoljon Veres Képviselő Úr.
Veres Zoltán:
A teraszhoz közvetlenül kapcsolódóan én úgy olvastam, hogy Szabados Tamás azt is írta, hogy fél
négykor még működött a terasz. Tehát nekik ezzel is problémájuk volt. Ha van rá lehetőség, akkor
nézzük meg, hogy tényleg működik-e.
Győrvári Attila:
Ezt az ERI munkatársai folyamatosan ellenőrzik.
Moldován László:
Ha már ebbe belementünk, akkor az a probléma, hogy az ERI munkatársai állítólag folyamatosan
ellenőrzik ezt. A kerület nagy részében 10 óra után nyitva vannak a teraszok nem tudom hány éve
háborítatlanul, senki nem bírságolja őket. Én azt gondolom, ha egy hétig minden nap kimennének
az ERI munkatársai és megbírságolnák azt a vendéglátó egységet, és mindennap bírságot kapna,
akkor lehet, hogy utána már nem lennének 10 óra után nyitva a teraszok, így viszont nyugodtan
megtehetik. Tehát én értem és mindig ez van, hogy hátha történnek ellenőrzések, de hát annak
nyoma nincsen, viszont annak van nyoma, hogy 10 óra után a teraszok nagy része nyitva van.
Győrvári Attila:
Egyrészt azt tudom mondani, hogy én az ERI nevében nem tudok nyilatkozni. (egyszerre
beszélnek) vannak ilyen eljárások, tudom mondani, hogy volt ilyen ellenőrzés, és van is ilyen
eljárás, vagy voltak. Folyamatosan van. Másrészt kérünk mindenkit, nem csak a Képviselőket,
mindenkit, akit érint, hogy nyugodtan, ha van konkrét vendéglátóhely, egy nagy általános
ellenőrzés, de ha mondjuk az van, hogy vannak ilyen bejelentések, azért van ilyen, hogy x hely, x
utcában, y ház szám alatti vendéglátó üzlet folyamatosan nyitva van, akkor oda konkrétan
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kimennek napi szinten. Tehát napi szinten, nem az van, hogy egyszer kimennek, hanem napi
szinten kimennek az ERI munkatársai, csak nyilván sokkal könnyebb a mi dolgunk is, meg az
övék is, ha már így ez többször elhangzik írásban is, hogy a kerületben lévő vendéglátó teraszok
nagy része 22 óra, jó lenne egy konkrétabb név mondjuk, nem Öntől Képviselő Úr, hanem…
Moldován László:
Én nem mondom, hogy az én dolgom lenne végig járni…
Győrvári Attila:
Egy emailt lehet írni az info@-ra és akkor minden további nélkül a következő 3 napban
megtörténik az ellenőrzés. Ez csak, esetleg lehet továbbítani a lakóknak, azt megköszönnénk.
Moldován László:
Értem. Még egy kérdésem lenne. Az 1-es előterjesztésnél az Iroda javaslata az, hogy utasítsuk el
egy vattacukor guruló kocsiról történő mozgóárusítási kérelmet avval, hogy tele vannak ezek az
utcák teraszokkal és nem fér el a mozgó árus. De hát, hogy mondjam, nem tudom megfogalmazni,
hogy mi a problémám evvel, de azért, mert ezek a teraszok, ahol nincsen elég, egyébként is a
járda nem olyan széles, hogy elférjen a terasz is és a nagy számú vendégközönség, akkor egy
vattacukor guruló kocsi, ami nem is áll meg egy helyen, elvileg változtatja a helyét azt ezért nem
engedélyezzük, mert hogy ott már vannak olyanok, akik nem teszik lehetővé normális haladást a
lakosság számára. Tehát nekem ez egy nagyon furcsa dolog. Értem, hogy az önkormányzat jobban
szeret a vendéglátósokkal jóban lenni, mert azok hozzák a bevételt és nem a vattacukor guruló
kocsi vállalkozója, dehogy nekem ez egy én ezt nem fogom megszavazni ez biztos. Nem is kell
erre reagálni, én elmondtam a véleményem…
Győrvári Attila:
A Városüzemeltetési Bizottság tagjai döntenek, tehát ehhez nem tudok mit hozzáfűzni.
Szerencse Csaba:
Bocsánat. Nekem még egy rövid kiegészítésem lenne a teraszok nyitva tartásával kapcsolatban, ha
jól tudom, és majd Attila megerősít, vagy megcáfol engem a teraszok engedélyezésével, vagy
nyitva tartásával kapcsolatos rendeletünk még hatályos és ebben a rendeletben vannak olyan
teraszok, lehet úgy kérvényezni, hogy este 10 és éjfél között még nyitva lehessenek a társasházi
hozzájárulások értelmében. Tehát nem minden, én úgy gondolom, hogy nem minden terasz
renitens, hanem valaki érvényes engedéllyel rendelkezik, és azért lehet nyitva.
Moldován László:
Nekem az lenne a kérdésem, hogy kérhetnék egy kimutatást, hogy hány ilyen terasz van, amelyik
nyitva lehet 10 és éjfél között, mert én is tudok, de én egy-kettőről tudok, ahol a társasház ezt
megengedte. Egyrészt. Másrészt, én nem feltétlenül a 10-12 óra közötti intervallumra céloztam,
mert a lakókat nem igazán ez zavarja, hanem hallottuk 3 óra 30-kor van nyitva a terasz. Általában
még hajnalban is nyitva van, pont ez a probléma. Arra kaphatok egy kimutatatást…
Győrvári Attila:
Ezt most azért nem tudom megígérni, rajta leszek, mert nekünk ilyen nyilvántartásunk nincsen.
Nyilván egyedi ügyekben, ezek határozatokban lettek engedélyezve. Megpróbálom összegyűjteni
ezeket, megpróbálom.
Moldován László:
Jó, köszönöm. Tehát a közterület-felügyelő, mikor kimegy a teraszokat ellenőrizni, akkor honnan
tudja, hogy annak van-e engedélye, vagy nem. Hogy van-e a társasháztól hosszabbítási engedélye,
vagy nincs. Akkor elkéri ott az üzlettől a terasz engedélyt?
Győrvári Attila:
Így van, pontosan. Ez ennyire egyszerű, ott kell tartani a helyszínen.
Moldován László:
Jó, köszönöm.
Nagy Andrea:
Ha nincs több hozzászólás, akkor tovább megyünk a határozati javaslatoknak az elfogadásához.
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Tizenkét határozati javaslat van. Külön-külön teszem fel az összeset szavazásra. Az első határozati
javaslat ugye A) és B) verzió van. Felteszem akkor az A) verziót szavazásra, aki elfogadja az
kérem emelje fel a kezét. Aki nem fogadja el, aki tartózkodik. Képviselő Úr?
Moldován László:
Én nemmel szavaztam.
Nagy Andrea:
Akkor 1 nem szavazattal és 3 tartózkodással…
Szerencse Csaba:
Négy…
Nagy Andrea:
Vagyis 4 tartózkodással nem került elfogadásra az A) határozati javaslat. Akkor viszont felteszem
a B)-t szavazásra. Aki a B)-t elfogadja, a B) határozati javaslatot, az kérem emelje fel a kezét.
Köszönöm szépen, akkor ez egyhangúan elfogadásra került.

240/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szilágyi László ev. (adószáma: 69773338-1-24)
KI/28750-2/2019/VI. számú kérelmére, részére nem járul hozzá a Budapest Főváros VII. kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő Dob utca, Király utca, Wesselényi utca, Dohány
utca közterület használatához, azaz ott vattacukor guruló kocsiról történő mozgóárusításához.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

241/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Szilágyi László ev. (adószáma: 69773338-1-24)
KI/28750-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob utca,
Király utca, Wesselényi utca, Dohány utca – ide nem értve a Dohány utca 2-8. szám alatti épület
előtti területet – közterületek tekintetében, 0,6 m x 1,1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. augusztus 8-tól 2019. szeptember 30-ig, vattacukor guruló kocsiról történő
mozgóárusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy az árusítás, azaz a guruló kocsi járdán történő
megállása során mindenkor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m széles
szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Nagy Andrea:
Akkor a 2-es határozati javaslatot aki elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen,
egyhangú.
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242/2019. (08.08.) 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/22819-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-
14. szám alatti épület előtti közterület használata tekintetében, az ott elhelyezett vendéglátó terasz
közterület-használati díjának részletetekben történő megfizetéséhez nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 3-as határozati javaslatot elfogadja, kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú.

243/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az AT WEIN Kft. (székhely/lakcím: 1126
Budapest, Németvölgyi út 36-38.) KI/32084/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 11. szám alatti épület előtt 4 m x 8 m, azaz 32 m2

nagyságú közterület használatához 2019. szeptember 1-től 2019. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 2 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.

Nagy Andrea:
Aki a 4-es határozati javaslatot elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú.

244/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BottleSide Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 10.) KI/26522-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 3,5 m x 4,5 m, azaz 16 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. október 1-től 2019. október 31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 2 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
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Határidő:   azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

Nagy Andrea:
Aki az 5-ös határozati javaslatot elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem fogadja el, egy
nem szavazat és négy igen mellett elfogadásra került az 5.ös határozati javaslat.

245/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blöffaktor Kft. (székhely/lakcím: 1077 Budapest,
Wesselényi u. 21.) KI/33399-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Wesselényi u. 21. szám alatti épület előtt 1,2 m x 10 m, azaz 12 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. augusztus 8-tól 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 2 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 a Blöffaktor 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.

Nagy Andrea:
Aki a 6-ost elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.

246/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor ev. (adószám: 65748729-2-42)
KI/6644-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál utca
23. szám alatti épület előtt 2 m x 4 m, azaz 8 m2 nagyságú közterület használatához 2019.
augusztus 8-tól 2019. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal
a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 2 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.

Nagy Andrea:
Aki a 7-esre igennel szavaz kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem, egy nem szavazat és négy igen
mellett elfogadásra került.



13 / 19

247/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Shisha Room Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 16. fsz.) KI/34760/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 16. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. augusztus 8-tól 2019. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a
gyalogosforgalom számára a 2 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.

Nagy Andrea:
Aki a 8-ast elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú.

248/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Csík Judit ev. (adószáma: 68402361-1-42) részére
a Budapest VII kerület, Wesselényi u. 31. szám alatti épület előtti közterület használatára
korábban megadott, 187/2019. (05.28.) számú határozatában foglalt hozzájárulását jelen
döntésének napjával visszavonja, tekintettel arra, hogy Használó a vendéglátó terasz
elhelyezésével a használattal kapcsolatos tevékenységre vonatkozó jogszabályokat megsérti.
Egyúttal felszólítja Csík Judit ev.-t a jogellenes közterület használat azonnali megszüntetésére, és
a közterület eredeti állapotának visszaállítására.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 9-es határozati javaslatot elfogadja kérem kézfelemeléssel jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú ez is.

249/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Maza Mediterán Kft. (székhely/lakcím: 1118
Budapest, Frankhegy u. 7. VII. 26.) KI/32832/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 68. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a kérelmezett méretű vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem lenne
biztosított a gyalogosforgalom számára szükséges 2 m szélességű szabad járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő:    azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 10-es határozati javaslatot elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen ez is
egyhangú.

250/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Varga-Tóth Simon ev. (adószám: 68765864-1-41)
KI/32970/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dob u. 11. szám alatti
épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezett méretű
vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem lenne biztosított a gyalogosforgalom számára szükséges
2 m szélességű szabad járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 11-est elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Aki nem, köszönöm szépen egy nem
szavazattal és négy igennel elfogadásra került.

251/2019. (08.08.) 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/14004-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához, ott további 1 m x 2 m,
azaz 2 m2 nagyságú vendéglátó terasz elhelyezéséhez nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy
kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület használati díj és közigazgatási bírság
tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 12-es határozati javaslatot elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú.

252/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kaya Bülentné (adószám: 69359338-2-42)
KI/32639/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Verseny u. 2.
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szám alatti épület előtt 2,65 m x 3,75 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához 2019.
augusztus 8-tól 2021. augusztus 7-ig, virág-ajándék árusító pavilon elhelyezése céljából.
Tekintettel arra, hogy a kérelmezett közterület-használat díjszabása a vonatkozó önkormányzati
rendelet 1. melléklet 1.1. pontja alapján egyértelműen be nem sorolható, ezért a Városüzemeltetési
Bizottság úgy dönt, hogy a kérelmezett használat díjszabását a Budapest Főváros VII. Kerület
Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló
6/2017. (II.17.) önkormányzati rendelet 1.1. melléklete alapján 2.000 Ft/m2/hónap összegben
határozza meg.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

6.sz. NAPIRENDI PONT
Döntés egyes 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási határidőinek ismételt

meghosszabbításáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok 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 1071 Budapest, Peterdy u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. július 15. 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 1071 Budapest, Peterdy u. 4.. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének ismételt meghosszbabításához
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 1071 Budapest, Dembinszky u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. július 15. 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 1071 Budapest, Dembinszky u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének ismételt meghosszabbításához
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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 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. július 15. 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 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejének ismételt meghosszabbításához
nem járul hozzá.

Nagy Andrea:
A következő napirendi pontunk a döntés egyes 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási

határidőinek ismételt meghosszabbításáról. Kérdezem az előterjesztőt, hogy van-e kiegészíteni

valója.

dr. Szász Eleonóra:

Köszönöm nem.
Nagy Andrea:
Köszönöm. A napirend vitáját megnyitom. Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem csak egy technikai kérdésem van. Van-e lehetőség arra, hogy kétszer meghosszabbítsuk,
merthogy van olyan pályázat itt az önkormányzatnak, ahol csak egyszer lehet meghosszabbítani…
dr. Szász Eleonóra:

Igazából a pályázati felhívásról a Bizottság dönt, tehát én úgy gondolom, hogy egy egyedi
döntéssel meg lehet hosszabbítani. Tehát én úgy gondolom, hogy végül is a munka elkészült, tehát
akkor én azt javaslom, hogy fogadjuk el az ő elszámolásukat.
Moldován László:
Tehát nem zárja ki semmi, hogy…
Nagy Andrea:
Jó köszönöm szépen. Tehát 3 határozati javaslat van ennél a napirendi pontnál. Mind a 3-nál A) és
B) verzió. Aki az 1-es határozati javaslatnál az A) verziót elfogadja kérem kézfeltartással jelezze.
Köszönöm szépen egyhangú.

253/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés egyes 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási határidőinek ismételt
meghosszabbításáról

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 1071 Budapest, Peterdy u. 4. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. július 15. napjáig
meghosszabbítja.
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Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 2-es határozati javaslatnál az A) verziót elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm
szépen, itt is a B) okafogyottá vált.

254/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés egyes 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási határidőinek ismételt
meghosszabbításáról

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 1071 Budapest, Dembinszky u. 4.
sz. Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. július 15. napjáig
meghosszabbítja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Nagy Andrea:
Aki a 3-asnál az A) verziót elfogadja kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen egyhangú
ez is.

255/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés egyes 2018. évi növényesítési pályázatok elszámolási határidőinek ismételt
meghosszabbításáról

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 1077 Budapest, Almássy u. 6. sz.
Társasház által benyújtott pályázat elszámolási határidejét 2019. július 15. napjáig
meghosszabbítja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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



18 / 19

7.sz. NAPIRENDI PONT
2019. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2019. évi szénmonoxid érzékelő készülék
igénylésére vonatkozó pályázati felhívás és mellékletének lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Nagy Andrea:
Hetes napirendi pontunk a 2019. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó
pályázat kiírása. Kérdezem az előterjesztőt van-e esetleg kiegészíteni valója.
dr. Szász Eleonóra:
Köszönöm nem.
Nagy Andrea:
A napirend vitáját megnyitom. Képviselő Úr.
Moldován László:
Nekem csak egy gyors, mert tényleg tök jó, írjuk ki. Én úgy emlékszem, hogy a múltkori
pályázatnál egyetlen egy igénylő volt, de ettől még írjuk ki. Tehát legyen, aki akar…
Rutkai Noémi:
Az a kapufigyelő volt.
dr. Szász Eleonóra:
Az a kapufigyelő volt, erre a szénmonoxidra erre…
Moldován László:
Ja bocsánat. Nyilván nagyon fontos, hogy legyen ilyen pályázat.
Rutkai Noémi:
Harminc plusz volt…
dr. Szász Eleonóra:
Meg érdeklődtek is telefonon, hogy…
Moldován László:
Jó, tökéletes. Köszönöm szépen.
Nagy Andrea:
Igény van rá. Akkor köszönöm szépen. Két határozati javaslatunk van itt, ugye?
Szerencse Csaba:
Egybe tartozik az, egy határozati javaslat, ugye?
dr. Szász Eleonóra:
Igen.
Nagy Andrea:
Egybe tartozik? Akkor egybe szavazunk róla. Akkor, aki a határozati javaslatot elfogadja a
szénmonoxid pályázattal kapcsolatban, az kérem kézfeltartással jelezze. Köszönöm szépen
egyhangú.
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256/2019. (08.08.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2019. évi szénmonoxid érzékelő berendezések igénylésére vonatkozó pályázat kiírása

2. Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, lakóközösségek és
önkormányzati intézmények részére kiírandó 2019. évi szénmonoxid érzékelő készülék
igénylésére vonatkozó pályázati felhívás és mellékletének lényeges feltételeit.

2. A Bizottság felkéri a Kerületfejlesztési Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázati kiírás
közzétételéről.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

8.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Nagy Andrea:
Egy napirendi pontunk maradt az Egyebek. Van-e esetleg kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor
nagyon szépen köszönöm a részvételt és az ülést bezárom.

Ujvári-Kövér Mónika s.k.
elnök

Nagy Andrea s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. augusztus 8..


