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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. november 21. napján 15.00 órakor
tartott alakuló nyílt üléséről

Jelen vannak: Sáli Annamária bizottsági elnök
Borka-Szász Tamás bizottsági tag
Molnár István bizottsági tag
Benedek Zsolt bizottsági tag
Nagy Andrea bizottsági tag
Szegedi Gábor bizottsági tag
Juhász László bizottsági tag

Állandó meghívottak:

Borbélyné Bárdi Zsuzsanna alpolgármester
Dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Csintalan Pál rendőrkapitány

Vendégek:
Győrvári Attila irodavezető-helyettes
Rutkai Noémi pályázati referens
Farkasné Juhász Matild köztisztasági referens
Krenyácz Krisztián ügyvezető
Fehér István rendőrkapitányság
Dr. Somogyi Csaba igazgató

Jegyzőkönyvvezető:
Dr. Eisenbeck Nóra

Sáli Annamária:
Köszöntöm a megjelenteket a Városüzemeltetési Bizottság alakuló ülésén. Szeretném
megköszönni képviselő társaimnak, hogy bizalmat szavaztak nekem és elnöknek választottak,
illetve szeretnék sikeres közös munkát kívánni mindenkinek. A Bizottság tagjain kívül szeretném
köszönteni az önkormányzat részéről megjelent munkatársakat és ezennel megnyitom a Bizottság
rendkívüli ülését. Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő Testülete 2019. november 4-én
megtartotta alakuló ülését, amelyben döntött a Városüzemeltetési Bizottság tagjairól és elnökéről.
Ennek értelmében a Bizottság hét tagja Borka-Szász Tamás, Benedek Zsolt, Molnár István, Juhász
László, Schábedly Dávid, Szegedi Gábor és Sáli Annamária. Molnár Istvánt kértem fel, hogy
legyen a Bizottság helyettes elnöke, amit elfogadott. Megállapítom, hogy az ülésen mindannyian
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jelen vagyunk. A Bizottság határozatképes. Az ülés megkezdéséig lett volna lehetőség módosító
indítvány beadására, de az nem érkezett. Kérdezném a Bizottság tagjait, hogy a kiküldött
napirendi pontokkal kapcsolatban van-e észrevétel. Ha nincsen, akkor javaslom a napirendi
pontok elfogadását. Kézfeltartással igen, nem szavazat, tartózkodás. 7 igen, 0 nem és 0
tartózkodással elfogadtuk.

280/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) Tájékoztató a VII. kerület területén végzett őszi nagytakarításról
Előterjesztő: Dr. Máté Katalin irodavezető

2.) 2019. évi növényesítési pótpályázat eredményének megállapítása
Előterjesztő: dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető

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

4.) Beszámoló a 2019. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előterjesztő: Sáli Annamária bizottsági elnök

5.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete
Városüzemeltetési Bizottságának Ügyrendje
Előterjesztő: Sáli Annamária bizottsági elnök

6.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Zárt ülés keretében:

7.) Döntés a 2019. évi szénmonoxid érzékelő berendezés igénylésére benyújtott,
hiánypótlást igénylő pályázatokról
Előterjesztő: dr. Szász Eleonóra mb. irodavezető

8.) Egyebek
Előterjesztő: - -

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

1.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató a VII. kerület területén végzett őszi nagytakarításról

Sáli Annamária:
Az első napirendi ponttal kapcsolatban kérdezem az előterjesztőt, hogy szeretne-e hozzászólni.
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Dr. Máté Katalin:
Nem, köszönöm.
Sáli Annamária:
Rendben. Akkor át is térhetünk a 2. napirendi pontra.

2.sz. NAPIRENDI PONT
2019. évi növényesítési pótpályázat 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
pótpályázati felhívásra benyújtott pályázatait támogatja:

Borítékbontási
jegyzőkönyvi
sorszám

Pályázó

Az elnyert vissza
nem térítendő
támogatás
összege

A támogatás
intenzitása

2. István u. 40. sz. Társasház 250.000,-Ft 50 %

5. Damjanich u. 38. sz. Társasház 229.000,-Ft 50 %

Sáli Annamária:
Itt is kérdezném az előterjesztőt, hogy kíván-e szóbeli kiegészítéssel élni.
Rutkai Noémi:
Nem köszönöm.
Sáli Annamária:
Akkor vitára javaslom. Van-e esetleg hozzászólás. Ha nincsen, akkor szavazásra javaslom. Igen
szavazatok, nem szavazat, tartózkodás. Akkor 7 igennel elfogadtuk a 2. napirendi pontot.

281/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2019. évi növényesítési pótpályázat eredményének megállapítása

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

Borítékbontási
jegyzőkönyvi
sorszám

Pályázó

Az elnyert vissza
nem térítendő
támogatás
összege

A támogatás
intenzitása

2. István u. 40. sz. Társasház 250.000,-Ft 50 %

5. Damjanich u. 38. sz. Társasház 229.000,-Ft 50 %

Felelős: Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.
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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 VÁR-ARCHÍVUM Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 2.) KI/28385-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, valamint a
Wesselényi u. 4. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2019. december 1-től 2020. április 30-ig, képeslap, ajándéktárgy árubemutató állvány elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

2.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIÚT3 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/32579-17/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 1,4 m x 4,7 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. január 31-ig, dobogón kialakított és 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.

3.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ecorange Kft. (székhely/lakcím: 1033 Budapest,
Szentendrei út 95.) KI/13940-10/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 1,4 m x 1,8 m, azaz 3 m2, és 1,2 m x 2,65 m,
azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 1-től 2020. március
31-ig, dobogón kialakított és 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 az Élményműhely Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 37-39.) KI/28311-17/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtt 2 m x 3 m / 2, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 1-től 2020. január 31-ig, dobogón kialakított és
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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

5.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az AT WEIN Kft. (székhely/lakcím: 1126 Budapest,
Németvölgyi út 36-38.) KI/32084-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
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kerület, Madách Imre út 11. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz összesen 6 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 1-től 2019. december 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.

6.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Stifler Retro 2019 Bt. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Erdőkövesd u. 41.) KI/31143-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj
tartozása áll fenn.

7.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Random Concept Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 5. fsz.) KI/1276-19/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 4
m, azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 1-től 2020. január
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 méretének 10 %-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

8.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KING’S BUFFET Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 30-32.) KI/37258-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1 db gépjármű 2019. december 1-től 2020.
szeptember 30-ig, járműreklám céljából történő közterület használatához.

9.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Majdal Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/20897-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 4,7 m x 3,6 m, azaz 17 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. január 31-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.

10.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gourmet Planet Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/4295-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 1-től 2020. október 31-ig, valamint a Bethlen Gábor u.
3. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december
1-től 2020. szeptember 30-ig, megállító reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a
Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti megállító reklámtáblát a közterületen található
növényzettől, illetve a vízelvezetést szolgáló rácsozattól legalább 1 méter, továbbá az épület
homlokzatától legfeljebb 0,5 méter távolságra kell elhelyezni.
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11.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MENÜ-ART Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/C. IV. 3.) KI/6796-7/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 3. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. március 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

12.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely: 1149 Budapest,
Egressy út 23-25.) KI/39643/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 db 0,5 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 1-től 2020. szeptember 30-ig, guruló kirakat elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a guruló kirakat az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 méter
távolságra helyezhető el.

13.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Péter Pál őstermelő (adószám: 75281016-1-
40) KI/42870/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor tér 4. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához
2019. december 16-tól 2019. december 24-ig, fenyőfa árusítás céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.

14.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Asbóth u. 14.) KI/5641-8/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2020. január 1-től 2020. december 31.-ig, információs pult elhelyezése céljából, azzal a feltétellel,
hogy az információs pult elhelyezésekor biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges
1,5 m széles szabad járdafelületet.

15.
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Niederkirchner Alexandra egyéni vállalkozó
(adószáma: 55349484-1-43) KI/41904/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 13. szám alatti épület előtt 0,43 m x 0,58 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. február 29-ig, 1 db megállítótábla elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, hogy megállítótábla az épület homlokzatához közvetlenül helyezhető el.

16.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KORMOS Catering Kft. (székhely/lakcím: 1213
Budapest, Szent István út 107/2.) KI/2360-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Kéthly Anna tér előtti közterület (Nyár utca és Wesselényi utca sarok) használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezett közterület-használat a Kéthly Anna téren található
park közvetlen közelében, annak egyik bejáratánál valósulna meg, továbbá a kérelmezett
közterület a Kérelmező által üzemeltetett vendéglátó üzlet közvetlen szomszédságában található,
ennek megfelelően az általa kérelmezett kereskedelmi tevékenység a közterület felesleges zavarása
nélkül, azon kívül, tehát a Kérelmező által üzemeltetett vendéglátóüzletben is megvalósítható.
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16.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KORMOS Catering Kft. (székhely/lakcím: 1213
Budapest, Szent István út 107/2.) KI/2360-7/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kéthly Anna téren (Nyár utca és Wesselényi utca sarok) 1,04 m x 2,26 m,
azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához 2019. november 21-től 2020. április 1-ig, hot-dog
utánfutóból történő árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

17.A
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József Krisztián ev. (adószáma: 66514332-
1-42) KI/41293/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Király u. 65. szám
alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezett
közterület gyalogosforgalma – figyelembe véve a Király utca és Erzsébet körút kereszteződését, a
tárgyi helyszínen található kijelölt gyalogos átkelőhelyeket, valamint a közeli villamos
megállóhelyet – magas, továbbá a kérelmezett tevékenység, és az ahhoz tartozó árusító asztal,
illetve maguk az árusítók és vásárlók is jelentősen akadályozzák azt.

17.B
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József Krisztián ev. (adószáma: 66514332-
1-42) KI/41293/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u.
65. szám alatti épület előtt 3 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 3-tól 2019.
december 6-ig, mikuláshoz kapcsolódó termékek asztalról történő árusítása céljából, 3 m2

nagyságú közterület használatához 2019. december 18-tól 2019. december 24-ig, karácsonyi
ajándéktárgyak és főtt kukorica asztalról történő árusítása céljából, valamint 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 30-tól 2019. december 31-ig, újévi kellékek asztalról
történő árusítása céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.

Sáli Annamária:
A 3. napirendi pont előterjesztőjét kérdezem, hogy kíván-e kiegészítéssel élni.
Csüllög Szilvia:
Köszönöm nem kívánom kiegészíteni.
Sáli Annamária:
Akkor a vitát megnyitom.
Juhász László:
Szeretnék is első körben. Köszöntök mindenkit. Egy olyan kérdésem lenne, hogy ahol 1,5 méter,
az előterjesztésben van olyan, hogy a járdán csak 1,5 métert kell szabadon hagyni. Azt mi alapján
kell megállapítani, hogy 1,5 méter. Mert ugye szerencsére július 1-től 2 méter már a
vendéglátóhelyeknél, de a többinél mi alapján lett 1,5 méter. Ez lenne a kérdés.
Csüllög Szilvia:
A 2 méter az építési szabályzat módosítása szerint a fogyasztó helyekre vonatkozik, amit jelen
esetben a teraszoknál vettünk figyelembe. Ha kapok egy konkrét számot, hogy melyik
előterjesztés volt, mert alapvetően, ha 1,5 méter volt valahol, az valószínűleg nem a terasz, hanem
bármi más. Van egy határozatszám, vagy egy előterjesztés, mert ugye ebben van most (egyszerre
beszélnek)
Juhász László:
Az volt a pontos, azzal egyetértek a kocsmáknál, vagy vendéglátóhelyeknél, hogy 2 méter, de
például a legelsőnél…
Csüllög Szilvia:
A 1.5 métert az OTÉK írja elő, ugye 1,5 méteres szabad sávot kell hagyni a gyalogos forgalom
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számára és az első előterjesztés, ők egy ilyen árubemutató állványt helyeznek ki a Wesselényi
utcába az üzletük elé és ott nyilván ez a 1,5 méter marad, mert az építési szabályzat, ahogy
említettem az előbb, az csak a teraszokra vonatkozik, egyébként az OTÉK ami alapján a 1,5
métert előírja.
Szegedi Gábor:
Nekem is lennének észrevételeim. Az egyik az, hogyha mi úgy ítéljük meg, hogy nem elég ez a
1,5 méter, akkor leszavazhatunk-e egy ilyen előterjesztést.
Csüllög Szilvia:
Persze. Akár igen. A 1,5 méternek meg kell lenni. Annál kevesebb semmiképpen nem lehet, de
több természetesen lehet. A Bizottság alakítja ki a gyakorlatát. Vannak most is olyan közterületek
a VII. kerületben, pl. a Gozsdu Udvar, ahol ott az elrendezés, elhelyezkedés miatt 3 méteres
szabad járdafelület van. Ott nem is járda van, hanem a gyalogosoknak egy ilyen gyalogossáv van
kialakítva. Ott annyi szabad felület van, úgy lettek kialakítva a teraszok, tehát ennél többet
meghatározhat adott esetben a Bizottság.
Szegedi Gábor:
Végig is mennék néhány előterjesztésen. A legelső előterjesztés itt a Wesselényi utcánál a
zsinagóga mellett van közvetlenül a túloldalt. Itt ugye a képeken, amit néztünk, láttuk ugye, hogy
vannak ilyen oszlopok is letéve. Ez már elvesz eleve a járdafelületből, most hogyha ebből
elveszünk még egy métert, akkor az egy elég szűk keresztmetszetet fog ott eredményezni.
Csüllög Szilvia:
Ott áll az árubemutató állvány az üzlet előtt és azt gondolom, hogy ez talán a fal síkjához van
helyezve, nézek a kollegámra, hogy erősítsen meg, mert iratokat nem hoztam most magammal. Itt
a helyszínen egyébként, ez egy hosszabbítás csak. Előzetesen mindig van egy helyszíni bejárás és
méréseket végeznek a kollegáink, és lemérik aztán, amikor a kialakítás megtörténik, hogy
megvan-e a 1,5 méter. Úgyhogy itt ez az árubemutató állványnál megvan, ha úgy helyezik el
pontosan, ahogy eddig helyezték el, akkor megvan a szabad 1,5 méter. Nyilván ezeket
visszatérően ellenőrizni szoktuk, mert elképzelhető, hogy bár az engedély így szól, de mégsem
olyan módon helyezi el, akkor szankcionáljuk, illetve vissza is lehet vonni adott esetben az
engedélyt, úgyhogy itt megvan ebben az esetben a 1,5 méter.
Szegedi Gábor:
Értem, nagyszerű. A 2. előterjesztésnél, ugye itt jelenleg is van egy terasz, ez a Pi ña koktélbár. Itt
mi elmentünk arra és ez borzasztóan szűk, és nem csak az a baj, hogy egy ponton szűk, hanem
ugye itt 4-5 méter szakaszon ez elég szűk. Mi ezt úgy látjuk, hogy talán érdemes lenne a
gyalogosoknak visszaadni ezt a területet.
Csüllög Szilvia:
Ez egy döntés kérdése. Itt szerepel az előterjesztésben, hogy a gyalogosforgalom számára
rendelkezésre álló járdafelület megfelel az előírásoknak. A Madách Imre úton széles a
járdafelület. ott ez a 2 méteres távolságok megvannak. Nyilván nagyon sok helyen a kerületben
nincsenek meg, ott pont megvannak, mi ezt vettük figyelembe, de természetesen a Bizottság
dönthet úgy, hogy nemmel szavaz és akkor természetesen nem hosszabbítódik meg az engedély.
Szegedi Gábor:
Rendben. A második nagy problémánk nekünk a 8. számú előterjesztés volt. Itt ugye arról van
szó, hogy a Király utca-Deák tér sarkon egy nagyobb furgonnal reklámoz az egyik étterem. Ez
ugye, ha jól tudom, akkor október, novembertől került oda ez a furgon?
Csüllög Szilvia:
Ezt nem tudom megmondani. A kérelmük az most van.
Szegedi Gábor:
Korábban túloldalt, a VI. kerület oldalán volt, ha mi jól tudjuk. Az a problémánk ezzel, hogy ez
egy nagyon-nagyon rossz precedenst termet. Ha kirakunk egy hatalmas furgont ide belvárososba
reklámozzon az egyik vendéglátó ipari egység, akkor mi akadályozza meg a többi vendéglátó ipari
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egységet abban, hogy ők is ugyanezen a példán ők is kitegyenek egy autót.
Csüllög Szilvia:
Értem. Elmondom a koncepcióját az Irodának. A hatósági munka része, illetve a döntés
előkészítés a mi feladatunk. Alapvetőn azt vizsgáljuk, hogy a jelenleg hatályos jogszabályoknak, a
helyi rendeleteknek és a vonatkozó ágazati jogszabályoknak megfelel-e az a közterület-használat.
Tehát amikor van egy határozati javaslat, az jogi szempontból rendben van, az megfelel a hatályos
jogszabályoknak. Ettől függetlenül az egy tulajdonosi bizottsági döntés, tehát nyilván ettől még
mondhatja azt a Bizottság bármire, hogy az a koncepciónk, hogy ezentúl furgonok ne legyenek a
kerületben. Lehetőséget ad rá a rendelet, az egy következő lépcsőfok, hogy adott esetben
rendeletmódosításra is lehet gondolni, de lehetőség van arra, hogy azt mondja a Bizottság, hogy
nem. Mi csak azt vesszük figyelembe, hogy a jogszabályoknak egyébként megfelel-e. Tehát én
erre csak azt tudom mondani, hogy a helyi rendelet alapján van rá lehetőség, de nyilván
mondhatja azt a Bizottság, hogy nem támogatja.
Szegedi Gábor:
Elnézést, ha nagyon számon kérő voltam.
Csüllög Szilvia:
Nem, dehogy. Én azért ülök itt, hogy válaszoljak a kérdésekre. Természetesen, ha a többiek is
kérdeznek, mert nyilván ez az a fórum, ahol ezt meg tudjuk beszélni. Én csak azt mondom, hogy
az irodának ez a koncepciója, mi azt így alakítjuk ki, hogy a jogszabályoknak megfeleljen.
Szegedi Gábor:
Mi ennél egy kicsit azt hiszem, hogy szigorúbbak vagyunk. Arra szeretném kérni a Képviselő
Társakat, hogy legyünk szigorúbbak. A választóink az utcafórumok során egyértelműen ezt várták
tőlünk, hogy adjuk vissza Erzsébetvárosnak a járdákat, közterületeket kicsit nagyobb mértékben,
mint ahogy most van. Köszönöm szépen.
Sáli Annamária:
Van még hozzászólás? Nincs. Akkor a 17 pontot egyenként fogjuk megszavazni. Szavazásra
teszem fel az 1. határozati javaslatot. Ki szavaz igennel, nem, tartózkodik. 0 igen, 6 nem és egy
tartózkodás.

282/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a VÁR-ARCHÍVUM Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 2.) KI/28385-4/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 2. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, valamint a
Wesselényi u. 4. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához
2019. december 1-től 2020. április 30-ig, képeslap, ajándéktárgy árubemutató állvány elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással)nem fogadta el.

Sáli Annamária:
Második pont. Igen, nem, tartózkodás. 6 nem és 1 tartózkodás.
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283/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIÚT3 Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 3.) KI/32579-17/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 1,4 m x 4,7 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. január 31-ig, dobogón kialakított és 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:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással)nem fogadta el.

Sáli Annamária:
Harmadik pont igen, nem, tartózkodás. 6 nem, 1 tartózkodás.

284/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ecorange Kft. (székhely/lakcím: 1033 Budapest,
Szentendrei út 95.) KI/13940-10/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 1,4 m x 1,8 m, azaz 3 m2, és 1,2 m x 2,65 m,
azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 1-től 2020. március
31-ig, dobogón kialakított és 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:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással)nem fogadta el.

Sáli Annamária:
Negyedik pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 1 tartózkodás.

285/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Élményműhely Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 37-39.) KI/28311-17/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
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Budapest VII. kerület, Akácfa u. 37-39. szám alatti épület előtt 2 m x 3 m / 2, azaz 3 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 1-től 2020. január 31-ig, dobogón kialakított és
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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Ötödik pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 1 tartózkodás.

286/2019. (11.21.) 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/32084-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 11. szám alatti épület előtt 2 db 1 m x 3 m, azaz összesen 6
m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 1-től 2019. december 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:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Hatodik pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 1 tartózkodás.

287/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Stifler Retro 2019 Bt. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Erdőkövesd u. 41.) KI/31143-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Akácfa u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az önkormányzattal szemben közterület-használati díj
tartozása áll fenn.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Hetedik pont igen, nem, tartózkodás. 6 nem, 1 tartózkodás.
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288/2019. (11.21.) 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. fsz.) KI/1276-19/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2, és 1 m x 4
m, azaz 4 m2, összesen 7 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december 1-től 2020. január
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 méretének 10 %-át elérő nagyságú
zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással)nem fogadta el.

Sáli Annamária:
Nyolcadik pont igen, nem, tartózkodás. 6 nem, 1 tartózkodás.

289/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KING’S BUFFET Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Király u. 30-32.) KI/37258-2/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1 db gépjármű 2019. december 1-től 2020.
szeptember 30-ig, járműreklám céljából történő közterület használatához.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 tartózkodással)nem fogadta el.

Sáli Annamária:
Kilencedik pont igen, nem, tartózkodás. 5 igen, 2 tartózkodás.

290/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Majdal Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 2.) KI/20897-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 4,7 m x 3,6 m, azaz 17 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. január 31-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.
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Felelős: Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással)elfogadta.
Sáli Annamária:
Tizedik pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 1 tartózkodás.

291/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gourmet Planet Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 6.) KI/4295-5/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 1. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 1-től 2020. október 31-ig, valamint a Bethlen Gábor u.
3. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához 2019. december
1-től 2020. szeptember 30-ig, megállító reklámtábla elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy
a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a
Bethlen Gábor u. 3. szám alatti épület előtti megállító reklámtáblát a közterületen található
növényzettől, illetve a vízelvezetést szolgáló rácsozattól legalább 1 méter, továbbá az épület
homlokzatától legfeljebb 0,5 méter távolságra kell elhelyezni.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Tizenegyedik pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 1 tartózkodás.

292/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MENÜ-ART Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/C. IV. 3.) KI/6796-7/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 3. szám alatti épület előtt 1 m x 3 m, azaz 3 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. március 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 0,5 m2 nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Tizenkettedik pont igen, nem, tartózkodás. 5 igen, 1 nem, 1 tartózkodás.

293/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a New Europe Online Kft. (székhely: 1149
Budapest, Egressy út 23-25.) KI/39643/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtt 2 db 0,5 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú
közterület használatához 2019. december 1-től 2020. szeptember 30-ig, guruló kirakat elhelyezése
céljából, azzal a kikötéssel, hogy a guruló kirakat az épület homlokzatától legfeljebb 0,5 méter
távolságra helyezhető el.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Sáli Annamária:
Tizenhármas pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

294/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Kárász Péter Pál őstermelő (adószám: 75281016-1-
40) KI/42870/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen
Gábor tér 4. szám alatti épület előtt 1 m x 5 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához 2019.
december 16-tól 2019. december 24-ig, fenyőfa árusítás céljából, azzal a kikötéssel, hogy
biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelületet.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Tizennégyes pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

295/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Mr. NILSZ Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Asbóth u. 14.) KI/5641-8/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,1 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2020. január 1-től 2020. december 31.-ig, információs pult elhelyezése céljából,
azzal a feltétellel, hogy az információs pult elhelyezésekor biztosítani kell a gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m széles szabad járdafelületet.

Felelős: Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta..

Sáli Annamária:
Tizenötös pont igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.
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296/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Niederkirchner Alexandra egyéni vállalkozó
(adószáma: 55349484-1-43) KI/41904/2019/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 13. szám alatti épület előtt 0,43 m x 0,58 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához 2019. december 1-től 2020. február 29-ig, 1 db megállítótábla elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell, hogy megállítótábla az épület homlokzatához közvetlenül helyezhető el.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Tizenhatos pont A.) javaslat igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

297/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KORMOS Catering Kft. (székhely/lakcím: 1213
Budapest, Szent István út 107/2.) KI/2360-7/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Kéthly Anna tér előtti közterület (Nyár utca és Wesselényi utca sarok) használatához nem
járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezett közterület-használat a Kéthly Anna téren található
park közvetlen közelében, annak egyik bejáratánál valósulna meg, továbbá a kérelmezett
közterület a Kérelmező által üzemeltetett vendéglátó üzlet közvetlen szomszédságában található,
ennek megfelelően az általa kérelmezett kereskedelmi tevékenység a közterület felesleges
zavarása nélkül, azon kívül, tehát a Kérelmező által üzemeltetett vendéglátóüzletben is
megvalósítható.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

Sáli Annamária:
Tizenhetes pont A.) javaslat igen, nem, tartózkodás. 6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás.

298/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Mohácsi József Krisztián ev. (adószáma:
66514332-1-42) KI/41293/2019/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Király u.
65. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
kérelmezett közterület gyalogosforgalma – figyelembe véve a Király utca és Erzsébet körút
kereszteződését, a tárgyi helyszínen található kijelölt gyalogos átkelőhelyeket, valamint a közeli
villamos megállóhelyet – magas, továbbá a kérelmezett tevékenység, és az ahhoz tartozó árusító



16 / 17

asztal, illetve maguk az árusítók és vásárlók is jelentősen akadályozzák azt.

Felelős:       Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással)elfogadta.

4.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2019. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Sáli Annamária:
Rátérhetünk a 4. napirendi pontra. Észrevételem nincsen ezzel kapcsolatban. Vitára terjesztem.
Valaki szeretne-e hozzászólni. Ha nem, akkor szavazásra terjesztem. Igen, nem, tartózkodás. 7
igennel elfogadtuk a 4. napirendi pontot.

299/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a 2019. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Felelős: Sáli Annamária bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

5.sz. NAPIRENDI PONT
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete

Városüzemeltetési Bizottságának Ügyrendje

Elfogadásra javasolt határozati javaslat szövege:

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja 45/2013. (02.19.) számú
határozatával elfogadott és többször módosított ügyrendjét és a határozati javaslat
mellékletét képező ügyrendet 2019. november 21-ei hatállyal elfogadja.

Sáli Annamária:
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Ötödik napirendi pont. Itt annyi kiegészítést tennék, hogy a korábbi ügyrenddel nem volt
probléma, a névsort kellett módosítanunk. Valakinek hozzászólása, észrevétele. Ha nincsen, akkor
szavazásra terjesztem. Igen, nem, tartózkodás. 7 igennel elfogadtuk.
300/2019. (11.21.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete
Városüzemeltetési Bizottságának Ügyrendje

1. Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja 45/2013. (02.19.) számú
határozatával elfogadott és többször módosított ügyrendjét és a határozati javaslat
mellékletét képező ügyrendet 2019. november 21-ei hatállyal elfogadja.

Felelős: Niedermüller Péter polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)elfogadta.

6.sz. NAPIRENDI PONT
Egyebek

Sáli Annamária:
A zárt ülés elrendelése előtt kérdezném, hogy van-e valakinek közlendője vagy észrevétele. Ha
nincsen, akkor zárt ülés rendelek el.

Sáli Annamária s.k.
elnök

Molnár István s.k.
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2019. november 21.


