
1 / 12

Ikt.sz.: KI/27659/2015/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

19. napján 09.00-kor tartott rendes 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

233/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos

előterjesztése

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

2.) 2015. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

3.) Döntés a Budapest VII. ker. Király u. 41., 43-45. sz., Dohány u. 41., 43., 56. sz.,

Akácfa u. 5., 7., 30. sz. és a Wesselényi u. 32. sz. előtt 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

4.) Egyebek

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

234/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ügyrendi Indítvány

A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
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Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-14. határozati javaslatokról egyben szavaz.

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

235/2015.(05.19.) 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 1-14. terjedő határozati javaslatok szövegét elfogadja.

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

236/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menta Catering Kft. VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/1562-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. május 1-jétől 2015. június 30-ig 6 m x 1,34 m, azaz 9 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz
a járda 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.

237/2015.(05.19.) 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. (2800 Tatabánya, Kőrösi
Csoma Sándor tér 7. fsz. 3.) KI/4725-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig 1,1 m x 1,8 m, azaz 2 m2, 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2,
valamint 4 m x 3 m, azaz 12 m2, mindösszesen 18 m2 nagyságú dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz kialakítása, továbbá 1 m x 2 m, azaz 2 m2 nagyságú reklámtábla
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a vendéglátó terasz a járda 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
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
238/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menczer Kft. VII. kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menczer Kft. (székhely/lakcím: 1072 Budapest,
Király u. 53.) KI/26063/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 53. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. június 1-jétől 2015.
szeptember 30-ig 1 m x 2 m és 1 m x 1,75 m, azaz összesen 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

239/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Biodepoenerg Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/5659-3/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 108/2015. (03.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 24-től 2015. október 31-ig 1,5 m x 1,28 m, azaz 2 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

240/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Golden Flóra Bt. VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/18798-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten – a korábban
megadott 78/2015. (03.24.) számú határozatában foglalt hozzájárulás módosításával – részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 15-től 2015. június 30-ig 4,4 m x 2,2 m, azaz 10 m2 nagyságú,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel,
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hogy a vendéglátó terasz a járda szélétől 0,5 m távolságra helyezhető el, valamint biztosítani kell
a gyalogosforgalom számára a 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.

241/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Yarus Trade Kft. VII. kerület, Huszár u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Yarus Trade Kft. (székhely/lakcím: 1193
Budapest, Víztorony u. 20.) KI/25463/2015/VI. számú kérelmére Budapest VII. kerület, Huszár
u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a
kihelyezni kívánt reklámtábla nem az üzletet is magába foglaló épület homlokzatán kerülne
kihelyezésre, így nem felel meg a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

242/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Horizont Reklám Szervíz Kft. VII. kerület, Király u. 1/A. 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/6168-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten
részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület
díjmentes használatához, 2015. június 1-jétől 2015. augusztus 31-ig, 9 m x 14,5 m, azaz 131 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.

243/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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 K. u. 24.) KI/24019-1/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Kertész u. 48. sz. előtti közterület használatához, 2015. június 1-től 2015. október
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31-ig 0,48 m x 4,6 m, azaz 3 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 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.

244/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Maena Skopje Bt. VII. kerület, István u. 18. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Maena Skopje Bt. (székhely/lakcím: 1157
Budapest, Kőrakás park 35. X. 65.) KI/25180/2015/VI. számú kérelmére részére a Budapest VII.
kerület, István út 18. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá,
tekintettel arra, hogy a gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló járdafelület a fal síkja és a
járda széle között 2,9 m szélességű, továbbá a megadott méretekkel a kihelyezni kívánt terasz
széle, valamint a járdán található tűzcsap közötti távolság mindössze 1,13 m, így a kérelemben
található méretekkel kialakított vendéglátó terasz elhelyezése esetén nem marad meg a
gyalogosforgalom számára 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.

245/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Limat Bar & Pub Kft. VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Limat Bar & Pub Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Kertész u. 33.) KI/24793/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Kertész u. 33. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
április 15-től 2016. április 15-ig 1 m x 1 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.

246/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Grill and Chips Food Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 15. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Grill and Chips Food Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 15.) KI/1174-5/2015/VI. és KI/1174-6/2015/VI. számú kérelmeire
részére a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 15. szám alatti épület előtti közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmező a vendéglátó teraszát a
vonatkozó jogszabályi előírások tekintetében, valamint a kérelmében foglaltaktól eltérően, és
nem megfelelő módon alakította ki, továbbá felszólítja a Grill and Chips Kft.-t a jogellenes
közterület használat azonnali megszüntetésére.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

247/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Meseautó Limousine Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meseautó Limousine Kft. (székhely/lakcím:
1066 Budapest, Weiner Leó u. 16.) KI/22788/2015/VI. számú, járműreklám elhelyezésére
irányuló kérelmére indult eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontja alapján megszünteti,
tekintettel arra, hogy a kérelem nem az előterjesztésére jogosulttól származik, így a kérelem
érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna helye, az elutasítási ok azonban az eljárás
megindítását követően jutott a hatóság tudomására. Továbbá a Meseautó Limousine Kft.
KI/22788-1/2015/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a jármű a járműforgalomtól elzárt területen
kerülne elhelyezésre.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

248/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Caffé Kador Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffé Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/24565-2/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor 6. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
június 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 9 m x 3 m, azaz 27 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 2,2 m x 1,15 m, azaz 3 m2 nagyságú fagylaltpult
elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 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)
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elfogadta.

249/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az FFY Holding Szolgáltató Kft. VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FFY Holding Szolgáltató Kft.
(székhely/lakcím: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A. alagsor 2.) KI/26458/2015/VI. számú
kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti
épület előtti közterület használatához, 2015. június 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 1,1 m x 3 m,
azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 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.

250/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2015. évi növényesítési pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi
táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:

Jk.
ssz.

Pályázó Társasház
Támogatás
összege

(legfeljebb)

2 Bethlen Gábor utca 4. 100 000 Ft
3 Damjanich utca 46. 200 000 Ft
4 Dembinszky utca 4. 250 000 Ft
5 Dob utca 20. 150 000 Ft
6 Dob utca 32. 213 360 Ft
7 Dob utca 53. 75 000 Ft
8 Dohány utca 37. 60 000 Ft
9 Dohány utca 71. 232 500 Ft
10 Dózsa György út 66. 130 000 Ft
11 Dózsa György út 70. 250 000 Ft
12 Erzsébet krt. 8. 25 000 Ft
13 István utca 8. 139 900 Ft
14 Jobbágy utca 5-9. 250 000 Ft
15 Károly krt. 3/a. 122 480 Ft
16 Klauzál tér 4. 250 000 Ft
17 Marek József utca 16. 150 000 Ft
18 Murányi utca 44. 25 000 Ft
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19 Murányi utca 51. 100 000 Ft
20 Nagydiófa utca 34. 125 000 Ft
21 Nefelejcs utca 59. 50 000 Ft
22 Peterdy utca 24. 250 000 Ft
23 Rákóczi út 82. 175 000 Ft
27 Wesselényi utca 60. 125 000 Ft
  összesen: 3 448 240 Ft

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

251/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2015. évi növényesítési pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága az alábbi táblázatban felsorolt pályázók által benyújtott
pályázatokat érvénytelennek nyilvánítja:

Jk.
ssz.

Pályázó Társasház Érvénytelenség oka

1 Akácfa utca 43. növények ápolására vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő
24 Rottenbiller utca 35. szükséges rajz vagy terv hiányzik
25 Rottenbiller utca 40. növények ápolására vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő
26 Városligeti fasor 31. növények ápolására vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő
28 Wesselényi utca 65. növények ápolására vonatkozó nyilatkozat nem megfelelő

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

252/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Módosító indítvány elfogadásáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottság elfogadja Modován László által - „Módosító indítvány a
Városüzemeltetési Bizottág 2015. május 19-i rendes ülésének 3. napirendi pontjához” -
benyújtott módosító indítványt.

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.

253/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közterületen elhelyezett
vendéglátó teraszok tárgyában meghirdetett 2015. évi Egyeztető Fórum, Budapest VII
kerület, Király u. 41. sz. előtt található vendéglátó üzlet terasza ellen érkezett panasz
bejelentés ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 2015. évi Egyeztető Fórumon elhangzott,
Budapest VII kerület, Király u. 41. sz. előtt található, a Király Capital Kft. vendéglátó terasza
ellen érkezett panaszra való tekintettel, azonnali hatállyal felszólítja Használót, hogy a
gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló 1,5 m szabad távolságot, a járdafelület feletti
légtérben is biztosítani, valamint a vendéglátó terasz körülhatárolásáról gondoskodni köteles.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (1 igen, 3 nem szavazattal, 3 tartózkodással) nem fogadta el.

254/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közterületen elhelyezett
vendéglátó teraszok tárgyában meghirdetett 2015. évi Egyeztető Fórum, Budapest VII
kerület, Király u. 41. sz. előtt található vendéglátó üzlet terasza ellen érkezett panasz
bejelentés ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 2015. évi Egyeztető Fórumon elhangzott,
Budapest VII kerület, Király u. 41. sz. előtt található, a Király Capital Kft. vendéglátó terasza
ellen érkezett panaszra való tekintettel, a közterület használatának ügyében hozott 139/2015.
(04.13.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását jelen döntésének napjával visszavonja,
tekintettel arra, hogy Használó a közterületet az engedélyében foglaltaktól eltérően jogellenesen
használja, továbbá felszólítja a Király Capital Kft-t a jogellenes közterület használat azonnali
megszüntetésére.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

255/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Amoeno Kft. VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122
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Budapest, Csaba u. 9.) KI/24373/2015/VI. számú kérelmére, attól részben eltérően rövidebb
(próba)időszakra, tekintettel a lakossági panaszbejelentésben foglaltakra, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 1-jétől 2015. június 30-ig 2 m x 1,2 m, azaz 3 m2, 4 m x 1,2 m, azaz 5 m2 és 3,3 m x 1,2
m, azaz 4 m2, mindösszesen 12 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Nem járul továbbá hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 43-45.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015. június 30-ig 2,5 m x
1,5 m, azaz 4 m2 nagyságú, úttest felöli közterületen kialakítandó vendéglátó terasz
elhelyezéséhez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

256/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Amoeno Kft. VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Amoeno Kft. (székhely/lakcím: 1122
Budapest, Csaba u. 9.) KI/24373/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 43-45. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
május 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 2 m x 1,2 m, azaz 3 m2, 4 m x 1,2 m, azaz 5 m2 és 3,3 m x
1,2 m, azaz 4 m2, mindösszesen 12 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából. Nem járul továbbá hozzá a Budapest VII. kerület, Király u. 43-45.
szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. május 1-jétől 2015. szeptember 30-ig 2,5
m x 1,5 m, azaz 4 m2 nagyságú, úttest felöli közterületen kialakítandó vendéglátó terasz
elhelyezéséhez.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

257/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közterületen elhelyezett
vendéglátó teraszok tárgyában meghirdetett 2015. évi Egyeztető Fórum, Budapest VII
kerület, Akácfa u. 5. sz. előtt található vendéglátó üzlet terasza ellen érkezett panasz
bejelentés ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 2015. évi Egyeztető Fórumon elhangzott,
Budapest VII kerület, Akácfa u. 5. sz. előtt található, a Berxwedan Kft. vendéglátó terasza ellen
érkezett panaszra való tekintettel, a közterület használatának ügyében hozott 17/2015. (01.20.)
sz. határozatában foglalt hozzájárulását jelen döntésének napjával visszavonja, tekintettel arra,
hogy Használó a közterületet az engedélyében foglaltaktól eltérően jogellenesen használja,
továbbá felszólítja a Berxwedan Kft-t a jogellenes közterület használat azonnali
megszüntetésére, és a közterület eredeti állapotának visszaállítására.

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.

258/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közterületen elhelyezett
vendéglátó teraszok tárgyában meghirdetett 2015. évi Egyeztető Fórum, Budapest VII
kerület, Wesselényi u. 32. sz. előtt található vendéglátó üzlet terasza ellen érkezett panasz
bejelentés ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 2015. évi Egyeztető Fórumon elhangzott,
Budapest VII kerület, Wesselényi u. 32. sz. előtt található, a Pub Kocsma 2012 Kft. vendéglátó
terasza ellen érkezett panaszra való tekintettel, a közterület használatának ügyében hozott
90/2015. (03.24.) sz. határozatában foglalt hozzájárulását jelen döntésének napjával
visszavonja, tekintettel arra, hogy Használó a közterületet az engedélyében foglaltaktól eltérően
jogellenesen használja, továbbá felszólítja a Pub Kocsma 2012 Kft-t a jogellenes közterület
használat azonnali megszüntetésére, és a közterület eredeti állapotának visszaállítására.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

259/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közterületen elhelyezett
vendéglátó teraszok tárgyában meghirdetett 2015. évi Egyeztető Fórum, Budapest VII
kerület, Akácfa u. 30. sz. előtt található vendéglátó üzlet terasza ellen érkezett panasz
bejelentés ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 2015. évi Egyeztető Fórumon elhangzott,
Budapest VII kerület, Akácfa u. 30. sz. előtt található, a Seres és Társa Kft. vendéglátó terasza
ellen érkezett panaszra való tekintettel, azonnali hatállyal felszólítja Használót, hogy a teraszt
úgy köteles kialakítani, és az ennek megfelelő, módosított közterület használati hozzájárulást
beszerezni, hogy a gyalogosforgalom számára rendelkezésre álló 1,5 m szabad járdafelület,
annak teljes hosszában biztosítva legyen.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

260/2015.(05.19.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata közterületen elhelyezett
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vendéglátó teraszok tárgyában meghirdetett 2015. évi Egyeztető Fórum, Erzsébetváros
Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken elhelyezett vendéglátó üzletek teraszai
ellen érkezett panasz bejelentésének ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy 2015. évi Egyeztető Fórumon elhangzott,
Erzsébetváros Önkormányzat tulajdonában lévő közterületeken elhelyezett vendéglátó üzletek
teraszai ellen érkezett, általános észrevételeket tartalmazó panasz bejelentésre eljárást nem
kezdeményez, tekintettel arra, hogy abban konkrét vendéglátó teraszok megnevezése nem történt
meg.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Budapest, 2015. május 19.

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

elnök koordinátor

A kivonatot készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. május 21.


