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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
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129/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
1.) Városüzemeltetési Bizottsági tag delegálása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

az

Egyeztető

Fórumba

2.)

Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi I. negyedéves
munkájáról, a célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi I.
negyedéves
üzemeltetéséről
Előterjesztő: Dr. Somogyi Csaba igazgató

3.)

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója
a kerület közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi
vonatkozású
eseményekről
(I.
negyedév)
Előterjesztő: Dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredes kapitányságvezető

4.)

Bizottsági
szakértői
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

beszámolók

5.)

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal
előterjesztése
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

kapcsolatos

6.)

2015. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

7.)

Egyéb

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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130/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Városüzemeltetési Bizottsági tag delegálása az Egyeztető Fórumba
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen
elhelyezett vendéglátó-ipari teraszok működésének rendjéről szóló 46/2012. (XII. 17.) sz. Ör. 5.
§ (4) bekezdésére tekintettel az Egyeztető Fórumba Nagy Andrea bizottsági tagot delegálja.
Határidő: azonnal
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
131/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2015. évi I. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2015. évi I. negyedéves üzemeltetéséről.
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága jelen
határozat mellékletét képező beszámolóját az Igazgatóság 2015. évi I. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
132/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi Rendőrkapitányság beszámolója a kerület
közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi vonatkozású
eseményekről (I. negyedév)
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. kerületi
Rendőrkapitányság jelen határozat mellékletét képező beszámolóját a kerület közbiztonsági és
bűnügyi helyzetéről és a lakosságot érintő rendőrségi vonatkozású eseményekről a 2015. I.
negyedévre vonatkozóan elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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133/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Bizottsági szakértői beszámolók
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a melléklet szerinti – a három szakértő által írt –
beszámolókat elfogadja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
134/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-12., illetve a 14-18. határozati javaslatokról egyben, a 13. számú
határozati javaslatról külön szavaz.
Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
135/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-12. terjedő határozati javaslatokat elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
136/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 13. számú határozati javaslat A. változatát nem fogadja el.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (0 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem
fogadta el.
137/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 14-18. terjedő határozati javaslatokat elfogadja.
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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138/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Legelő Kft. VII. kerület, Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Legelő Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Dob u. 46/A.) KI/20946/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Dob u. 46/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. május 1-jétől 2015. október
31-ig 2 m x 6 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0.5 m távolságra
helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
139/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Király Capital Kft. VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Király Capital Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/18797/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 41. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 1-től 2015. július 31-ig 6 m x 1,1 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli
részén található növény-tartó szegélye elé helyezhető el, oly módon, hogy a terasz az ott
található növényzetet ne rongálja meg, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
140/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pasta Bella Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105
Budapest, Mongol u. 5.) KI/22171/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. május 1-jétől 2015. július 31-ig 2 m x 5,16 m, azaz 11 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a
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járda úttest felöli szélétől 0.5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
141/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A B. K. Unió Kft. VII. kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B. K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230
Gyömrő, Petőfi u. 24.) KI/22402/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 1-től 2015. szeptember 30-ig 3,67 m x 2,42 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli
szélétől 0.5 m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű
szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
142/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Profi 17 Tomcsik Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/19084-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. május 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 2 db, 1,64 m x 4 m, azaz 7 m2, mindösszesen 14 m2
nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A
vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0.5 m távolságra helyezhető el, továbbá a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
143/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MIR Catering Kft. VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
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használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/21843/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. május 1-től 2015. november 30-ig, 3,75 m x 2,2 m, azaz 9 m2 és 1 m x 2,2
m, azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda úttest felöli szélétől 0.5 m távolságra
helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet
biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
144/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CSIL-LA 1994 Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (2233 Ecser, Kálvária u.
51.) KI/4725-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban megadott 40/2015. (02.17.)
számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április 1-jétől
2015. május 31-ig 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezéséhez, valamint a 2015. április 1-jétől 2015. május 31-ig 1 m x 2 m,
azaz 2 m2 nagyságú fagylaltpult elhelyezésére vonatkozó hozzájárulását visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
145/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lotipac Kft. VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lotipac Kft. (1076 Budapest, Verseny u. 2.)
KI/12086-1/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti
épület előtti közterület használatához adott, az 50/2015. (02.17.) számú határozatában foglalt
hozzájárulását 2015. március 25. napjával visszavonja.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
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elfogadta.
146/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tucskateam Kft. VII. kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tucskateam Kft. (székhely/lakcím: 1096
Budapest, Haller u. 4.) KI/22923/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Verseny u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. május 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 és 1,42 m x 2,1 m, azaz 3 m2, összesen 4 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
147/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Golden Superstar Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Superstar Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Bethlen Gábor u. 4. fsz. 2.) KI/21415/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 4. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. március 16-tól 2015. december 31-ig 2 db 1 m x 0,5 m, azaz összesen 2 m2
guruló kirakat elhelyezése céljából úgy, hogy azt a fal síkjától maximálisan 0,5 méter
távolságban kell tartani.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
148/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pilis Feszt Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára vonatkozó
kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/351-2/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre tér közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek
közterület-használati díj, valamint közigazgatási bírság tartozása van.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
149/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Aaron 2000 Kft. VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) szám
alatti épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Aaron 2000 Kft. (székhely/lakcím: 1149
Budapest, Pillangó u. 22.) KI/21576/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldala) szám alatti épület előtti közterület használatához
nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek közterület-használati díj tartozása van.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
150/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Belvárosi Rendezvényiroda Kft. VII. kerület, Madách Imre tér területén található
közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Belvárosi Rendezvényiroda Kft. (székhely:
2161 Csomád, Kossuth L. u. 79.) kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Madách Imre téren
(hrsz: 34217/7) található önkormányzati tulajdonú közterület használatához 2015. április 30.
napjától 2015. június 7. napjáig terjedő időszakra (előtte és utána 2 nap építési-bontási
munkálatok), „BORSÉTÁNY” elnevezésű rendezvény megtartására, valamint az ehhez
kapcsolódóan 200 m2 nagyságú területen kereskedelmi célú faház, 36 m2 nagyságú területen
kereskedelmi célú pavilon, 16 m2 nagyságú területen színpad, 20 m2 nagyságú területen kiállítási
terület, 60 m2 nagyságú területen a kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó vendégtér,
valamint 8 m2 nagyságú területen – nem kereskedelmi vagy reklám célú - információs építmény
elhelyezésére hozzájárulását megadja, azzal a kikötéssel, hogy a közterület-használati
hozzájárulás kizárólag a területen elhelyezni kívánt építmények településképi bejelentésének
tudomásul vétele igazolásával együtt érvényes, a rendezvény területén 22:00 óra és 10:00 óra
között kereskedelmi és zajjal járó tevékenység folytatása nem engedélyezett, illetve a
rendezvény szervezője köteles a rendezvény területén keletkezett hulladék intézményes
elszállításáról, valamint a rendezvény területének folyamatos tisztántartásáról mindenkor
gondoskodni, továbbá a rendezvény mellett az elmúlt években hagyományosan megrendezett
programoknak előre egyeztetett módon és időben a helyet, valamint az érintett programok,
rendezvények zavartalan lebonyolítását biztosítania kell.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (0 igen, 7 nem szavazattal, 0 tartózkodással) nem
fogadta el.

8 / 11

151/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A „City Tour Hop on Hop off” Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a „City Tour Hop on Hop off” Kft.
(székhely/lakcím: 1061 Budapest, Andrássy út 2.) KI/21207/2015/VI. számú kérelméhez
kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. április 1-től 2015. december 31-ig, szórólaposztás (1 fő)
céljából.
Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
152/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Seres és Társa Kft. VII. kerület, Akácfa u. 30. és Wesselényi u. 36. szám alatti épületek
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1071
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
2015. április 1-től 2015. július 31-ig a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület
előtti közterület használatához 11,5 m x 1,3 m, azaz 15 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, továbbá 2 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla, valamint a
Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti közterület használatához 3,3 m x 3,4 m, azaz 12 m2
nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A
Wesselényi u. 36. szám alatti épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok mellé, az
Akácfa u. és Wesselényi u. sarkán lévő járdafelületen kell elhelyezni, továbbá mindkét terasz
esetében a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
153/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Repülő Puli Kft. VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Repülő Puli Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Klauzál u. 13.) KI/18787-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Klauzál u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől
2015. június 30-ig 2,25 m x 4 m, azaz 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.
Felelős:

Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
154/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Ideál Gift Kft. VII. kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Ideál Gift Kft. (székhely/lakcím: 1205
Budapest, Albert u. 16.) KI/4328-1/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Huszár u. 3. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől
2015. szeptember 30-ig 0,6 m x 0,6 m, azaz 1 m2 nagyságú, reklámtábla elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

155/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sztradi Kft. VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme
A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/18391/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. április 1-jétől 2015. június
30-ig 0,77 m x 8,2 m, azaz 7 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan
elfogadta.

(7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

156/2015.(04.13.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat kiírása
Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a jóváhagyja kapufigyelő rendszer kialakítására vonatkozó pályázat
felhívást és mellékleteit a jelen határozat mellékletét képező lényeges tartalommal.
A Bizottság a Jegyzőn keresztül felkéri a Vagyongazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy a
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Miniszterelnökség Támogatásokat Vizsgáló Irodájának jóváhagyását, vagy a TVI által
esetlegesen javasolt kiegészítéseknek, módosításoknak a felhíváson, illetve annak mellékletein
történő átvezetését követően az Erzsébetvárosi Önkormányzat 2015. évi költségvetésben
rendelkezésre álló keret erejéig gondoskodjék a pályázat kiírásáról.
Felelős:
Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan
elfogadta.

(7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)

Budapest, 2015. április 13.
Ujvári-Kövér Mónika s.k.

Szerencse Csaba s.k.

elnök

koordinátor

A kivonatot készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. április 14.
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