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HATÁROZATOK 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének 

2020. március 20-án 

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 

Városüzemeltetési Bizottság feladat- és hatáskörében meghozott 

döntéséről 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020 (III.16.) 

számú határozatával a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében meghozott 179/2020. 

(III.20.) határozata a 2020. évi lakóközösségek és önkormányzati intézmények részére 

történő növényesítési pályázat kiírásáról 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt,  

 

1. hogy jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, lakóközösségek és önkormányzati 

intézmények részére kiírandó 2020. évi növényesítési pályázati felhívást és mellékleteit. 

 

2. felkéri a Városgazdálkodási Iroda vezetőjét, hogy gondoskodjék a pályázati felhívás 

közzétételéről. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: dr. Nagy Erika, Városgazdálkodási Iroda vezetője 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében meghozott 180/2020. 

(III.20.) határozata Ilk Gábor egyéni vállalkozó VII. kerület, Wesselényi u. 56. szám alatti 

épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelméről 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy Ilk Gábor ev. 

(adószám: 69160138-2-42) KI/28407/2020/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a 

Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 56. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú 

közterület használatához 2020. április 1-től 2020. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése 

céljából, azzal a kikötéssel, hogy biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m 

szélességű szabad járdafelületet. 
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Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében meghozott 181/2020. 

(III.20.) határozata Ilk Gáborné egyéni vállalkozó VII. kerület, Dob u. 46/B. szám alatti 

épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelméről 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy Ilk Gáborné 

ev. (adószám: 40834764-1-42) KI/16171/2020/VI. számú kérelmére, részére hozzájárul a 

Budapest VII. kerület, Dob u. 46/B. szám alatti épület előtt 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú 

közterület használatához 2020. április 1-től 2020. június 30-ig, virág árubemutató elhelyezése 

céljából, azzal a kikötéssel, hogy a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad 

járdafelületet biztosítani kell.  

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében meghozott 182/2020. 

(III.20.) határozata a Hapiness Trend Kft. VII. kerület, Garay u. 19. szám alatti épület 

előtti közterület használatára vonatkozó kérelméről 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a Hapiness 

Trend Kft. (székhely: 1149 Budapest, Egressy út 23-25.) KI/6854-2/2020/VI. és KI/6854-

4/2020/VI. számú kérelmeire, részére hozzájárul a Budapest VII. kerület, Garay u. 19. szám 

alatti épület előtt 2 db, 0,5 m x 1 m, azaz 2 m2 nagyságú közterület használatához 2020. március 

17-től 2021. február 20-ig, árubemutató baba elhelyezése céljából, azzal a kikötéssel, hogy 

biztosítani kell a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad járdafelületet. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében meghozott 183/2020. 

(III.20.) határozata a BLICZER BILIÁRD Kft. VII. kerület, Nagy Diófa u. 24. szám alatti 

épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelméről 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy a BLICZER 

BILIÁRD Kft. (székhely: 1181 Budapest, Csontváry K. Tivadar u. 19. IV. 22.) 

KI/28999/2020/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület, Nagy Diófa u. 24. szám 

alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra, hogy a kérelmezett 

1 méter szélességű megállító reklámtábla elhelyezése esetén nem lenne biztosított a 

gyalogosforgalom számára szükséges 1,5 m szélességű szabad járdafelület. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője 

 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata Polgármesterének a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 

évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján a 120/2020. (III.16.) 

számú határozatával a Városüzemeltetési Bizottság hatáskörében meghozott 184/2020. 

(III.20.) határozata a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata 

tulajdonában található közterületek használatára, ott vendéglátó terasz elhelyezésére 

vonatkozóan benyújtott, folyamatban lévő kérelmekről 

 

Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Polgármestere a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt jogköre alapján úgy dönt, hogy tekintettel a 

40/2020. (III. 11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre, a kerületi lakosok, valamint 

az ide látogatók egészségének megóvása érdekében Budapest Főváros VII. Kerület 

Erzsébetváros Önkormányzata a tulajdonában található közterületek használatára, ott 

vendéglátó terasz elhelyezésére vonatkozóan benyújtott, és ezidáig még el nem bírált kérelmek 

tárgyában, valamint új vendéglátó teraszok elhelyezéséről határozatlan ideig nem dönt. 

 

Felelős: Niedermüller Péter polgármester 
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Határidő: azonnal 

 

A határozat végrehajtásáért felelős: Csüllög Szilvia, Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda 

vezetője 

 

 

Budapest, 2020. március 20.  

 

 

dr. Györky Erika 

irodavezető 


