
1 / 14

Ikt.sz.: KI/26409/2015/XV

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

K I V O N A T

Készült: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2015. május

07. napján 15.00-kor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Ujvári-Kövér Mónika
Benedek Zsolt
Moldován László
Kismarty Anna
Sólyom Bence
Veres Zoltán
Nagy Andrea

bizottság elnöke
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

196/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) Bizottsági szakértői beszámolók

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

2.) Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete

Városüzemeltetési Bizottságának ügyrendje

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

3.) Tájékoztató a VII. kerület területén végzett tavaszi nagytakarításról

Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

4.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

5.) 2014. évre vonatkozó tájékoztató Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros

Önkormányzata kezelésében lévő közutak állapotáról és a közvilágítás helyzetéről

Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

6.) Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán

található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az

érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

7.) Egyebek

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

197/2015.(05.07.) 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.

198/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testülete
Városüzemeltetési Bizottságának ügyrendje
Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy módosítja a 445/2014. (11.07.) számú
határozatával elfogadott ügyrendjét és a határozati javaslat mellékletét képező ügyrendet 2015.
május 15-ei hatállyal elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

199/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Módosító indítvány elfogadásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottság elfogadja az előterjesztő Csüllög Szilvia irodavezető által „ A
Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése” című
előterjesztéshez benyújtott módosító indítványt.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

200/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi Indítvány

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése
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Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az összes határozati javaslatról egyben szavaz.

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

201/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi indítvány

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-24. terjedő határozati javaslatok szövegét elfogadja.

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

202/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Serléhűtő Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/24814/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. sz. (Madách sétány felőli oldal) előtti
közterület használatához, 2015. május 1-től 2015. május 31-ig 3 m x 7 m, azaz 21 m2 nagyságú,
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.

203/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Aaron 2000 Kft. VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) 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/21576-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015. október 31-ig 5 m x 3,4 m, azaz 17 m2 és 4,5
m x 3,3 m, azaz 15 m2, mindösszesen 32 m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint
3 db, 4 m x 4 m, azaz összesen 48 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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204/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Berlin Felett Kft. VII. kerület, Dob u. 16. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2) KI/2806-2/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dob u. 16. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. április 1-jétől 2015. május 31-ig 1,2 m x 2,4 m, azaz 3 m2 nagyságú, valamint 2015.
szeptember 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 5,2 m, azaz 6 m2 nagyságú 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.

205/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Moonrise Kft. VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 3.) KI/24987/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách sétány felöli oldal) szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. június 1-jétől 2015. október 31-ig 2,75 m x 10,4 m – (11 m2)
összesen 18 m2 nagyságú, 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.

206/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A CVG Kft. VII. kerület, Király u. 13. III. lph. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CVG Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/19226-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 13. III. lph. fsz. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. május 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 3 db, 4 m x 4 m, azaz 48 m2

nagyságú, reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.

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.

207/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Nagy Gyöngyi egyéni vállalkozó VII. kerület, István u. 10. szám előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Nagy Gyöngyi egyéni vállalkozó
(székhely/lakcím: 1047 Budapest, Vezér u. 103/A.) KI/3758-1/2015/VI. számú kérelméhez
kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, István u. 10. szám alatti épület előtti
közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015. augusztus 31-ig, 3 m x 1 m, azaz 3 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.

208/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Lilafüge Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Lilafüge Kft. (székhely/lakcím: 1047 Budapest,
Reviczky u. 38/C. IV. 13.) KI/25047/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. május 1-jétől 2015. december 31-ig 2 m x 1,5 m, azaz 3 m2 nagyságú zöldség-gyümölcs
árubemutató elhelyezése céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

209/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A London Stone Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a London Stone Kft. (székhely/lakcím: 1087
Budapest, II. János Pál pápa tér 11.) KI/24982/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest
VII. kerület, Wesselényi u. 13. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek közigazgatási bírság tartozása van.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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210/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Horizont Reklám Szervíz Kft. VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft.
(székhely/lakcím: 1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/6169-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 1. szám alatti épület előtti közterület
díjmentes használatához, 2015. május 1-jétől 2015. június 30-ig, 7,5 m x 18 m, azaz 135 m2

nagyságú, építési állványzaton elhelyezett reklám tartalmú védőháló elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

211/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Régió Banktechnika Kft. VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Régió Banktechnika Kft. (székhely/lakcím:
7691 Pécs, Szövetkezet u. 112.) KI/24792/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. május 1-jétől 2015. október 31-ig 6 m x 1 m, azaz 6 m2 és 3,5 m x 1 m, azaz 4 m2,
összesen 10 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.

212/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Finger’s Fast Food Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Finger’s Fast Food Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/24503/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. április 13-tól 2015. december 31-ig 1,4 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú
reklámtábla elhelyezése céljából.

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.

213/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Finger’s Fast Food Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Finger’s Fast Food Kft. (székhely/lakcím: 1078
Budapest, Murányi u. 34. fsz. 10.) KI/24503/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 3,4 m x 1,2 m, azaz 5 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.

214/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tandturist Kft. VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tandturist Kft. (székhely/lakcím: 1121
Budapest, Rácz Aladár köz 5.) KI/25182/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 39. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. május 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1 m x 1,3 m, azaz 2 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.

215/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tuning-Artlife Kft. VII. kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tuning-Artlife Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Tompa u. 17. fsz.) KI/22014/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1 m x 5 m, azaz 5 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)
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elfogadta.

216/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Shift Event Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára vonatkozó
kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Shift Event Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 41.) KI/24798/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához, 2015. június 5. napján 20 m x
5 m, azaz 100 m2 , és 6 m x 4 m, azaz 24 m2, összesen 124 m2 nagyságú területen, „Bringával a
vörös szőnyegen” elnevezésű divatbemutató reklám célú rendezvény megtartása és technikai
eszközök tárolása céljából.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

217/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Carsale Autószalon Kft. VII. kerület, Dob u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carsale Autószalon Kft. (székhely/lakcím: 1097
Budapest, Könyves Kálmán krt. 28.) KI/20211-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 6. sz. alatti épület előtti közterület használatához,
2015. május 1-jétől 2015. július 31-ig, a kérelemben megadott helyszínrajz szerint összesen 12
m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 3 m x 3 m, azaz
összesen 9 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz mentén
elhelyezni kívánt virágládák melletti járdaszakaszon biztosítani kell a gyalogosforgalom számára
a 1,5 m szabad járdafelületet, továbbá a járdaszakaszon található fát határoló rácson dobogó nem
helyezhető el.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

218/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Noir et L’or Kft. VII. kerület, Király u. 17. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Noir et L’or Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Király u. 17.) KI/12103-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 17. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 8-tól 2015. június 30-ig 3 m x 3 m, azaz 9 m2 reklámfelirattal ellátott napernyő
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elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

219/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rich Mokka Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/548-7/2015/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015. május 1-
jétől 2015. július 31-ig 4,6 m x 1,8 m, azaz 9 m2, 2 db, 5 m x 1,8 m, azaz 9 m2, összesen 18 m2,
1,2 m x 1,8 m, azaz 3 m2 és 3 m x 1,8 m, azaz 6 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell, továbbá a járdaszakaszon található fát határoló
rácson dobogó nem helyezhető el.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

220/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Indiai Étterem Kft. VII. kerület, Dob u. 53. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Indiai Étterem Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dob u. 53.) KI/18534-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 53. előtti közterület használatához, 2015. május 1-től 2015. május
31-ig 13,2 m x 0,8 m, azaz 11 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.

221/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A MAZS Alapítvány VII. kerület, Kazinczy utca közterület használatára vonatkozó
kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MAZS Alapítvány (székhely/lakcím: 1075
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Budapest, Síp u. 12.) KI/24795/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kazinczy utca közterület használatához a Király u. és Wesselényi u.
közötti szakaszon, 2015. június 6. és 7. napján Judafest Zsidó Kulturális és Gasztronómiai
Fesztivál elnevezésű rendezvény megtartásához, és ehhez kapcsolódóan 24 db, 1,6 m x 0,8 m,
azaz 2 m2 (összesen 48 m2 ) nagyságú elárusító pult elhelyezéséhez.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

222/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Szeptember 13 Bt. VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Szeptember 13 Bt. (székhely/lakcím: 1026
Budapest, Pasaréti út 114/A.) KI/22488/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 1-jétől 2015. július 31-ig, 1,3 m x 6 m, azaz 8 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A gyalogosforgalom számára a 1,5 m
szélességű szabad járdafelületet, továbbá az úttest és a terasz széle között 0,5 m biztonsági sávot
biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

223/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az NDI Stúdió Bt. VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 19. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az NDI Stúdió Bt. (székhely/lakcím: 1117
Budapest, Fehérvári út 44.) KI/22705/2014/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII.
kerület, Rumbach Sebestyén u. 19. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul
hozzá, tekintettel arra, hogy a kerékpársáv mellé kihelyezni kívánt guruló kocsi akadályozná a
kerékpárosok észlelését valamint a kerékpár és gyalogos közlekedést.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

224/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A Digital Vision Bt. VII. kerület, közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Digital Vision Bt. (székhely/lakcím: 1085
Budapest, kőfaragó u. 3.) KI/24041/2015/VI. számú kérelmétől részben eltérően részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület tulajdonában lévő közterületek használatához 2015. május 7-
től 2015. július 31-ig, 3 db 1,1 m x 0,7 m, azaz 1 m2 , mindösszesen 3 m2 nagyságú kézi guruló
kocsiról történő pékáru mozgóárusításához. Az árusítás során biztosítani kell gyalogosforgalom
számára a szükséges 1,5 m szabad járdafelületet.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

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

225/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület VII. kerület, Kazinczy utca Király utca és Dohány utca

közötti szakaszának közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy A z Élő Erzsébetvárosért Egyesület

(székhely/lakcím: 1071 Budapest, Bajza u. 2.) KI/25281/2015/VI. számú kérelméhez kötötten

részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kazinczy utca közterület használatához a Király utca

és Dohány utca közötti szakaszon, 2015. május 10. napján a Madarak és Fák Napja elnevezésű

kulturális, nonprofit rendezvény megtartásához, és ehhez kapcsolódóan 3 db, utcaszakaszonként

2 m2, összesen 6 m2 nagyságú elárusító pult elhelyezéséhez.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

226/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán
található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az
érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közterületen elhelyezett
vendéglátó teraszok tárgyában meghirdetett 2015. évi Egyeztető Fórum, Budapest VII kerület,
Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán található vendéglátó üzletek teraszai ellen
érkezett panasz bejelentésének ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 2015. évi Egyeztető Fórumon elhangzott,
Budapest VII kerület, Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán található
vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett, általános észrevételeket tartalmazó panaszát elutasítja,
tekintettel arra, hogy a teraszok közterület használati hozzájárulásában foglaltaknak megfelelően
biztosítható a gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló másfél méter szabad járdafelület;
továbbá a teraszok nyitva tartási idejének be nem tartása miatt nem érkezett panaszbejelentés,
illetve hivatalból sem indult hatósági eljárás a mai napig.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (4 igen, 0 nem szavazattal, 3 tartózkodással) elfogadta.

227/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán
található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az
érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról

A Red Caffe Kft. VII. kerület, Kertész u. 50. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Red Caffe Kft. (1073 Budapest, Kertész u. 50.)
KI/20338-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten hozzájárul a Budapest VII. kerület, Kertész u.
50. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015. október 31-ig
0,65 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (5 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással) elfogadta.

228/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán
található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az
érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról

A Ko-Na Print Kft. VII. kerület, Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ko-Na Print Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 46.) KI/25461/2015/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 46. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek közigazgatási bírság tartozása van.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

229/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán
található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az
érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról
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A Le Pont Kft. VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Le Pont Kft. (székhely/lakcím: 1026 Budapest,
Lotz Károly u. 24.) KI/24019/2015/VI. számú kérelmére részére a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló járdafelület a fal síkja és a felfestés között
2,3 m szélességű, így a kérelemben megjelölt 1,2 méter szélességgel kialakított vendéglátó terasz
elhelyezése esetén nem marad meg a gyalogosforgalom számára a szükséges 1,5 m szabad
járdafelület.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

230/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán
található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az
érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról

A Royal Reality Kft. VII. kerület, Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Royal Reality Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 48.) KI/23098/2015/VI. számú kérelmére részére a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 48. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy a létesíteni kívánt terasz szélessége nem éri el az 1 métert.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

231/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán
található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az
érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról

A) határozati javaslat

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. (1073 Budapest, Kertész u. 46.)
KI/18391-2/2015/VI. számú kérelmére részére a Budapest VII. kerület, Kertész u. 46. szám
alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy Ügyfél a
közterületet a korábbi engedélyében foglaltaktól eltérően jogellenesen használja, azaz vendéglátó
teraszát a vonatkozó jogszabályi előírások tekintetében nem megfelelő módon alakította ki,
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továbbá felszólítja a Sztradi Kft.-t a jogellenes közterület használat azonnali megszüntetésére.

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

232/2015.(05.07.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Döntés a Budapest VII. ker. Kertész utca Király utca és Dob utca közötti szakaszán
található vendéglátó üzletek teraszai ellen érkezett panasz bejelentésről, valamint az
érintett területen található vendéglátó teraszok közterület használatáról

B) határozati javaslat

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. (1073 Budapest, Kertész u. 46.)
KI/18391-2/2015/VI. számú kérelmére részére a Budapest VII. kerület, Kertész u. 46. szám
alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, továbbá közterület használatának
ügyében hozott 155/2015. (04.13.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását jelen döntésének
napjával visszavonja, tekintettel arra, hogy Ügyfél a közterületet a korábbi engedélyében
foglaltaktól eltérően ismételten jogellenesen használja, azaz vendéglátó teraszát a vonatkozó
jogszabályi előírások tekintetében nem megfelelő módon alakította ki, a gyalogosforgalom
számára előírt 1,5 m szabad járdafelület meghagyását figyelmen kívül hagyta.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Budapest, 2015. május 7.

Ujvári-Kövér Mónika s.k. Szerencse Csaba s.k.

elnök koordinátor

A kivonatot készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. május 8.


