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Ikt.sz.: KI/20465/2017/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 2017. február

27. napján 16.00-kor tartott rendkívüli nyílt üléséről

Jelen vannak: Benedek Zsolt
Moldován László
Sólyom Bence
Kismarty Anna
Veres Zoltán

bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag
bizottsági tag

Nagy Andrea bizottsági tag

58/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Napirendi pontok elfogadása

1.) A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal
kapcsolatos előterjesztések
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

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

3.) A Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Dohány utca és Wesselényi utca közötti
szakaszának non-profit környezetvédelmi rendezvény tartására irányuló közterület-
használata
Előterjesztő: Csüllög Szilvia Márta Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

4.) 2016. évi kapufigyelő pályázaton elnyert támogatással történő elszámolás, illetve a
számlák benyújtásának határidejével kapcsolatos döntés
Előterjesztő: Bencsik Mónika Vagyongazdálkodási iroda - irodavezető

5.) Egyebek

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

59/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések- Ügyrendi Indítvány
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Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-41-ig terjedő határozati javaslatokról egyben,
a 42-es számú határozati javaslatokról külön szavaz.

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

60/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft.
(székhely/lakcím: 1133 Budapest, Bessenyei u. 14. VII. 1.) KI/13507/2017/VI. és KI/13507-
1/2017/VI. számok alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati
kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2.
szám alatti épület előtt (3,6 m x 4 m) - (1,2 m x 1,2 m), azaz 13 m2 és (3,6 m x 4 m) - (0,9 m x
1,2 m), azaz 14 m2, összesen 27 m2 nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017.
október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Továbbá a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

61/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Profi 17 Tomcsik Kft. (székhely/lakcím: 1174
Budapest, Takács Sándor u. 8/A.) KI/13096/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 2,55 m x 8,6 m, azaz 22 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

62/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Ginger Restaurant Kft. (székhely/lakcím: 1072
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Budapest, Dob u. 2.) KI/13487/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtt 5 m x 6 m, azaz 30 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. május 1-től 2017. október 31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. Továbbá a Ginger Restaurant Kft. kérelmére, részére a közterület-használati
díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását
adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

63/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az STR EVENT and more Kft. (székhely/lakcím:
1056 Budapest, Nyári Pál u. 10.) KI/13493/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtt (4,9 m x 4,9 m) -
(2,3 m x 3,8 m), azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2018.
február 28-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az STR EVENT and
more Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

64/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berlin Felett Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dob u. 16. fsz. 2.) KI/13496/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dob u. 16. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtt (3,5 m x 5,35 m) -
(2,5 m x 3,85 m), azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017.
szeptember 30-ig, 2,3 m x 5,35 m, azaz 13 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. június
1-től 2017. augusztus 31-ig, valamint 2 db 1 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 1-től 2017. december 31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

65/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az SDCA Kft. (székhely/lakcím: 1052 Budapest,
Apáczai Csere János u. 17.) KI/13480/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához
nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy az SDCA Kft.-nek az Erzsébetvárosi Önkormányzattal
szemben közigazgatási bírság, vagy közterület-használati ügyből kifolyólag tartozása áll fenn.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

66/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/3359-1/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2

közterület használatához, 2017. március 1-től 2017. március 31-ig és 2017. december 1-től 2018.
február 28-ig, 2 db 1,8 m x 5 m, azaz 18 m2 közterület használatához, 2017. április 1-től 2017
április 30-ig, 2 db 1,8 m x 5 m, azaz 18 m2, 1,8 m x 4,4 m, azaz 8 m2, 1,8 m x 1,2 m, azaz 3 m2,
és 1,8 m x 3 m, azaz 6 m2, mindösszesen 35 m2 közterület használatához, 2017. május 1-től
2017. október 31-ig, valamint 2 db 1,8 m x 2,1 m, azaz 8 m2 közterület használatához, 2017
november 1-től 2017. november 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz
elhelyezése céljából. Továbbá a Rich Mokka Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj –
legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

67/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Walhalla Club Kft. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/A.) KI/13486/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtt 2,4 m x 12 m, azaz 29 m2 nagyságú
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közterület használatához, 2017. március 1-től 2017. november 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

68/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Varga András ev. (adószám: 57073978-2-41)
KI/5867-1/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati
kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u.
1/B. szám alatti épület előtt 1,7 m x 2,6 m, azaz 5 m2, 1 m x 4,55 m + 3,4 m x 6 m, azaz 25 m2,
összesen 30 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2017. október 31-ig,
valamint 1,7 m x 2,9 m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2018.
február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.
Továbbá Varga András ev. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

69/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pasta Bella Kft. (székhely/lakcím: 1105
Budapest, Mongol u. 5. I. 2.) KI/13494/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 2 m x 5 m, azaz 10 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Pasta Bella Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a
közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem éri el – nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

70/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
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előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 2800
Tatabánya, Kőrösi Csoma Sándor tér 7.) KI/13514/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtt 1,71 m x 2,1 m, azaz
4 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2018. február 28-ig, valamint 1,8 m
x 1,1 m, azaz 2 m2 és 3 m x 4 m, azaz 12 m2, azaz összesen 14 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. március 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a CSIL-LA 1994 Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

71/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/13485/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 2,2 m x 4,4 m, azaz 10 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

72/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a MIR Catering Kft. (székhely/lakcím: 1063
Budapest, Szinyei Merse u. 27. fsz. 7.) KI/13492/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/C. szám alatti épület előtt 3,75 m x 2,2, azaz 9
m2 és 1 m x 2,2 m, azaz 3 m2, összesen 12 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. április
15-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

73/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Yesil Silvan Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Rákóczi út 8/A-B. fsz.) KI/6644-1/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány 5/A. szám alatti épület előtt 1,05 m x 1,05 m + 1,4 m x 4,9 m,
azaz 8 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. október 31-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Yesil Silvan Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

74/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Carnia Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Dohány u. 5.) KI/13506/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtt 1,15 m x 8,64 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. március 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

75/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FFY Holding Szolgáltató Kft.
(székhely/lakcím: 1136 Budapest, Tátra u. 5/A.) KI/13500/2017/VI. szám alatt benyújtott
pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása
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mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 5/A. szám alatti épület előtt 1,12 m x 3
m, azaz 4 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az FFY
Holding Szolgáltató Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi
díjat elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

76/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Biodepoenerg Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Dohány u. 5/B.) KI/13515/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 5/B. szám alatti épület előtt 1,2 m x 5 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. március 1-től 2018. február 28-ig, valamint és 1,2 m x 1,6 m, azaz 2 m2

nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2017. november 30-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

77/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Black Dog Pub Kft. (székhely/lakcím: 1111
Budapest, Lágymányosi u. 12. alagsor 2.) KI/13476/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Dohány u. 22-24. szám alatti épület előtti közterület
használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy pályázó nem csatolta a pályázati kiírásban
szereplő kötelezően csatolandó mellékletek egyikét sem.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

78/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések



9 / 22

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Moonrise Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 10. fsz. 3.) KI/13509/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt (4,7 m x
4,6 m) + (1,1 m x 4,7 / 2 *6 m), azaz 38 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-
től 2018. február 28-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a
Moonrise Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

79/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Arborétum Presszó Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Holló u. 10. fsz. 5.) KI/13484/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. (Madách Imre sétány felöli oldal) szám alatti
épület előtt 1 m x 7 m, azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. április 1-től 2017.
október 31-ig, valamint 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május
1-től 2017. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá az
Arborétum Presszó Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
80/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a La Parisienne Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre tér 5.) KI/13482/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtti
közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy kérelmezőnek az
önkormányzattal szemben közterület-használati díj tartozása áll fenn, valamint kérelme a
vonatkozó pályázati felhívásban meghatározott követelményeknek nem felel meg

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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81/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Hellinicon Kft. (székhely/lakcím: 1073
Budapest, Erzsébet krt. 40-42.) KI/13488/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 4,3 m x
7,6 m, azaz 33 m2 nagyságú közterület használatához 2017. március 1-től 2018. február 28-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Hellinicon Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

82/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Trattoria Kft. (székhely/lakcím: 1061
Budapest, Andrássy út 9. I. em.) KI/13489/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách Imre sétány felöli oldal) alatti épület előtt
3 m x 13 m, azaz 39 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2018. február
28-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Gozsdu Trattoria Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
83/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/13491/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. szám (Madách sétány felöli oldal) alatti épület előtt 3,5 m
x 11 m, azaz 39 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. április 1-től 2018. február 28-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Serléhűtő Kft. kérelmére, részére
a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.
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Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

84/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a G-LAKING Kft. (székhely/lakcím: 1238
Budapest, Hősök tere 37.) KI/13490/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtt összesen 30 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

85/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6454-1/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtt (4,6 m x 5,5 m)
- (3,1 m x 4,7), azaz 11 m2 és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2 összesen 37 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. március 1-től 2017. március 31-ig és 2017. november 1-től 2018. február
28-ig, valamint (6,4 m x 6,4 m) - (3,1 m x 4,7), azaz 27 m2 és 4,7 m x 5,5 m, azaz 26 m2,
összesen 53 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a C V G Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

86/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely: 1075
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Budapest, Király u. 13.) KI/13510/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére –
a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 13. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtt 2,7 m x 5 m + 2,3 m x 1 m,
azaz 16 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2017. szeptember 30-ig,
valamint 1,5 m x 4,86 m + 2,45 m x 0,85 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához,
2017. október 1-től 2018. február 28-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

87/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a B. K. Unió Kft. (székhely/lakcím: 2230
Gyömrő, Petőfi u. 24.) KI/13502/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a
vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Király u. 19. szám alatti épület előtt 2,42 m x 3,67 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

88/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/13481/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtt 2 m x 9 m, azaz 18 m2

nagyságú közterület használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, illetve 1 m x 2,6 m,
azaz 3 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. november 1-től 2018. február 28-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a
Gastrofresh Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

89/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Telep-Art Galéria Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/13504/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 5 m x 6,4 m, azaz 32 m2

nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá nem járul hozzá a Budapest VII. kerület,
Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 0,5 m x 6,4 m, azaz 4 m2 nagyságú körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy terasz szélessége nem éri el az előírt
minimális 1 méter szélességet. Továbbá a Telep-Art Galéria Kft. kérelmére, részére a közterület-
használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a közterület-
használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem éri el – nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

90/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kultúr Lokál Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 8.) KI/13508/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt (10,2 m + 12 m) / 2 x 5 m, azaz
56 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, valamint
(3,8 m + 5,6 m) / 2 x 5 m, azaz 24 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. október 1-től
2017. október 31-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá nem járul
hozzá a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 8. szám alatti épület előtt 0,5 m x 6,4 m, azaz 4
m2 nagyságú körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra, hogy terasz
szélessége nem éri el az előírt minimális 1 méter szélességet. Továbbá a Kultúr Lokál Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

91/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a BARSIDE Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 10.) KI/13483/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
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részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 3,4 m x 3,6 m, azaz 13 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a BARSIDE Kft. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

92/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Meat & Sauce Kft. (székhely/lakcím: 1065
Budapest, Nagymező u. 34.) KI/13479/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 10. szám alatti épület előtt 1,5 m x 3,2 m, azaz 5 m2

nagyságú közterület használatához 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, valamint 1 m x 6 m,
azaz 6 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. június 1-től 2017. szeptember 30-ig,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Meat & Sauce Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

93/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rawwao Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Madách Imre út 8. fsz. 1.) KI/13478/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére
– a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtt 2 m x 3 m, azaz 6 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. október 31-ig, illetve 2 m x 3 m, azaz 6 m2

nagyságú közterület használatához, 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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94/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Leszegysör Kft. (székhely/lakcím: 1082
Budapest, Horváth Mihály tér 6. IV. 5.) KI/13505/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 12. szám alatti épület előtt 1,8 m x 3,6 m,
azaz 7 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2017. október 31-ig, valamint
3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. április 1-től 2017. szeptember
30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Leszegysör Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

95/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/574-1/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 4 m x 10 m,
azaz 40 m2 és 4 m x 5 m, azaz 20 m2, összesen 60 m2 nagyságú közterület használatához, 2017.
május 1-től 2017. szeptember 30-ig, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

96/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula ev. (adószám: 66030537-1-42)
KI/13477/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati
kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rumbach
Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 1,5 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület
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használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá Faragó Gyula Attila ev. kérelmére, részére a
közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben történő
megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
97/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Blue Bird Cafe Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Rumbach Sebestyén u. 12.) KI/13512/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 5
m, azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig,
dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

98/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sol-Home Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Wesselényi u. 6.) KI/13503/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 6. szám alatti épület előtt 4 m x 5 m, azaz 20 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Sol-Home Kft. kérelmére,
részére a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez – tekintettel arra, hogy a
közterület-használat kérelmezett időtartama a hat hónapot nem éri el – nem járul hozzá.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

99/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Money24 Exchange Kft. (székhely/lakcím:
1077 Budapest, Wesselényi u. 18. 2.) KI/13499/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,34 m x 3,6 m,
azaz 5 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től 2018. február 28-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Továbbá a Money24 Excange
Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő –
részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
100/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a SZÓDA 1 Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Wesselényi u. 18.) KI/13511/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati kérelmére,
részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett – hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 18. szám alatti épület előtt 1,4 m x 11 m, azaz 16 m2 és 1,4
m x 4 m, azaz 6 m2, összesen 22 m2 nagyságú közterület használatához 2017. május 1-től 2017.
augusztus 31-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

101/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ENCINO Event Kft. (székhely/lakcím: 1023
Budapest, Frankel Leó út 92. III. 13.) KI/13501/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek betartása mellett –
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Síp u. 5. szám alatti épület előtti közterületen 2 db
várakozóhely használatához, 2017. március 1-től 2018. február 28-ig, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

102/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 2017. évi vendéglátó terasz, előkert közterület-használatára kiírt pályázattal kapcsolatos
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előterjesztések

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az ENCINO Event Kft. (székhely/lakcím: 1023
Budapest, Frankel Leó út 92. III/13.) KI/13501/2017/VI. szám alatt benyújtott pályázati
kérelmére – attól részben eltérően –, részére – a vonatkozó pályázati kiírásban szereplő feltételek
betartása mellett – hozzájárul a Budapest VII. kerület, Síp u. 5. szám alatti épület előtti
közterületen 1 db várakozóhely használatához, 2017. március 1-től 2018. február 28-ig, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság ( 5 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.

103/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései-
Ügyrendi Indítvány

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az 1-8-ig terjedő határozati javaslatokról egyben, a
9-es számú határozati javaslatokról külön szavaz.

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

104/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe Kador Kft. (székhely/lakcím: 1037
Budapest, Bécsi út 85.) KI/13894/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 6. szám alatti épület előtt 3 m x 9 m, azaz 27 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. május 1-től 2018. április 30-ig, guruló kocsi elhelyezése céljából, azzal a
kikötéssel, hogy a terasz területén, vagy azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő
nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Caffe
Kador Kft. kérelmére, részére nem járul hozzá további 2,7 m x 2,9 m, azaz 8 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. június 1-től 2017. augusztus 31-ig, vendéglátó terasz
elhelyezéséhez, valamint a közterület-használati díj részletetekben történő megfizetéséhez.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

105/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a C V G Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Király u. 13. III. ép. fsz. 2.) KI/6454/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Király u. 13. szám (Gozsdu „C” udvar) alatti épület előtt kétszer 4 m x 4 m, azaz
összesen 32 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig,
reklámfelirattal ellátott napernyő elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

106/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 5.) KI/14179-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtt 2 db várakozóhely (1,5 m x 10 m), és a
járdaszakaszon 1 m x 10 m, azaz 10 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. március 1-től
2018. február 28-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából,
azzal a kikötéssel a vendéglátó terasz az úttest közlekedésre szolgáló részétől legalább 0,5 m
távolságra helyezhető el, illetve a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell, valamint a terasz területén, vagy azzal határosan legalább
méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra. Továbbá a Berxwedan Kft.
kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat elérő – részletetekben
történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

107/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sztradi Kft. (székhely/lakcím: 1073 Budapest,
Kertész u. 46.) KI/14028/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Kertész u. 46. szám alatti épület előtt kétszer 0,76 m x 3,28 m, azaz 6 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 1-től 2017. szeptember 30-ig, dobogón kialakított és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szabad járdafelületet – a parkolósávot jelző vonal és a terasz széle között – biztosítani kell,
valamint a terasz teljes szélessége 1 méternél nem lehet kevesebb, és a terasz területén, vagy
azzal határosan legalább méretének 10%-át elérő nagyságú zöldfelület kerül kialakításra.
Továbbá a Sztradi Kft. kérelmére, részére a közterület-használati díj – legalább háromhavi díjat
elérő – részletetekben történő megfizetéséhez hozzájárulását adja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.

108/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

AVárosüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Kis Akácfa Söröző Kft. (székhely/lakcím: 1095
Budapest, Mester u. 51. fsz. 5.) KI/13546-1/2017/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatának ügyében meghozott 447/2016.
(12.12.) számú határozatában foglalt, vendéglátó terasz elhelyezésére szóló hozzájárulását 2017.
február 8. napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

109/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Faragó Gyula Attila ev. (adószám: 66030537-1-
42) KI/13477-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület,
Rumbach Sebestyén u. 12. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület
használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig, fagylaltpult elhelyezése céljából, valamint
1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú közterület használatához, 2017. április 1-től 2017. október 31-ig,
üdítőitalos hűtőpult elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a
1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

110/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az FKN Gastro Hungary Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) KI/574-2/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Madách Imre út 13-14. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2

nagyságú közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, reklámfelirattal
ellátott napernyő elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan ( 6 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással)
elfogadta.
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111/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Golden Flóra Bt. (székhely/lakcím: 1074
Budapest, Dohány u. 1/C.) KI/13485-1/2017/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/C. szám alatti épület előtt 3 m x 3 m, azaz 9 m2 nagyságú
közterület használatához, 2017. május 1-től 2017. szeptember 30-ig, reklámfelirattal ellátott
napernyő elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

112/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztései

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Figura Film Kft. (székhely/lakcím: 1138
Budapest, Révész u. 29. III. 303.) részére, a Budapest VII. kerület, Holló u. 10. szám (Madách
sétány felöli oldal) alatti épület előtti közterület használatára megadott, 232/2016. (05.18.)
számú határozatában foglalt hozzájárulás visszavonására irányuló, az érintett közterülettel
szomszédos ingatlan bérlője által benyújtott kérelmet elutasítja, tekintettel arra, hogy a
hozzájárulás kiadására irányuló eljárás vizsgálata során jogsértést nem tárt fel.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

113/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Dohány utca és Wesselényi utca közötti
szakaszának non-profit környezetvédelmi rendezvény tartására irányuló közterület-
használata

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Az Élő Erzsébetvárosért Egyesület KI/20279-
2/2016/VI. szám alatt benyújtott, Budapest VII. kerület, Kazinczy utca Dohány utca és
Wesselényi utca közötti szakaszán, 2017. március 11-én, március 25-én, április 8-án, május 13-
án, június 10-én, július 8-án, és augusztus 12-én non-profit környezetvédelmi rendezvény
tartására irányuló közterület-használati hozzájárulás iránti kérelmét támogatja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

114/2017. (02.27.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2016. évi kapufigyelő pályázaton elnyert támogatással történő elszámolás, illetve a számlák
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benyújtásának határidejével kapcsolatos döntés

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Bizottság által kiírt 2016. évi kapufigyelő
pályázat keretében elnyert támogatással történő elszámolás, illetve a számlák benyújtásának
határidejét a támogatási szerződés pályázó részéről történő átvételétől számított 90. napban
határozza meg.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

Budapest, 2017. február 27.

Ujvári-Kövér Mónika s.k Szerencse Csaba

elnök koordinátor

A kivonatot készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2017. március 1.


