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Ikt.sz.: KI/49283/2014/XV.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Készült: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-
testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2014. november 24. napján
16.30-kor tartott rendkívüli nyílt üléséről

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

Állandó meghívottak: dr. Mészáros Zoltán irodavezető
Csüllög Szilvia irodavezető
dr. Gróza Zsolt irodavezető
Szerencse Csaba koordinátor

Vendégek: Szabó Sándor Roland irodavezető-helyettes
Szabó Réka környezetvédelmi referens
Wendl Viktória városüzem. és közrendvéd. ref.
dr. Csomor Sándor ERVA Zrt. vezérigazgatója
Schábedly Dávid szakértő
Németh Gábor képviselő
Grózáné Burka Éva pénzügyi és kerületfejl. referens

Jegyzőkönyvvezető: dr. Eisenbeck Nóra

Ujvári-Kövér Mónika
Köszönti a megjelenteket. Megnyitja a Városüzemeltetési Bizottság ülését, megállapítja a jelenléti
ív alapján, hogy a Bizottság teljes létszámmal határozatképes. Az ülés megkezdéséig nem érkezett
módosító indítvány. Kérdezi, hogy van- e valakinek hozzáfűzni valója a kiküldött napirendi
pontokhoz, ennek hiányában szavazásra teszi fel azt.

A Bizottság az alábbi határozatot hozza:

478/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A napirendi pontok elfogadása

1.) Beszámoló a 2014. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
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2.) A 34197 helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület Rumbach Sebestyén

utca 7. szám alatti társasház tűzfalának dekorációjára vonatkozó vállalkozási

szerződés jóváhagyása

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

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

előterjesztései

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

4.) 2014. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének

megállapítása

Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

5.) Tájékoztató az Erzsébetvárosban elvégzett nyári és őszi nagytakarításról

Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

6.) EVIKINT Kft. és az Önkormányzat között zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos

feladatok ellátására 2014. október 6. napján megkötött vagyongazdálkodási feladat

ellátási szerződés 1. sz. módosítása

Előterjesztő: Dr. Máté Katalin Városgazdálkodási Iroda vezetője

7.) Egyéb

Zárt ülés keretében:

8.) 2014. évi II. hevederzár felszerelésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

9.) Egyéb

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

1.sz. NAPIRENDI PONT
Beszámoló a 2014. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:

„A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.”

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal
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Ujvári-Kövér Mónika
Előterjesztőként annyi kiegészítéssel kíván élni, hogy a korábban leadott vagyonnyilatkozatokat a
képviselők vissza fogják kapni a következő vagyonnyilatkozatok leadásánál. Megnyitja a napirend
feletti vitát, hozzászólás hiányában szavazásra teszi fel a határozati javaslat szövegét.

479/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló a 2014. évi képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról

A Városüzemeltetési Bizottság megállapítja, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzat Képviselő-testületének képviselői eleget tettek a törvény által részükre és
hozzátartozóik részére előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

2.sz. NAPIRENDI PONT
A 34197 helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület Rumbach Sebestyén utca 7. szám

alatti társasház tűzfalának dekorációjára vonatkozó vállalkozási szerződés jóváhagyása

Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:

„Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 34197 helyrajzi számú, természetben a
Budapest VII. kerület Rumbach Sebestyén utca 7. szám alatti társasház tűzfalának festésére
vonatkozó vállalkozási szerződést.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Ujvári-Kövér Mónika
Napirend feletti vitát megnyitja.

Moldován László
4 éve tartó elvi vitát folytattak le a Fidesz képviselőivel. Rengeteg tűzfal van a kerületben, amiket
valamilyen formában jó volna rendbe tenni. A Sortiments Bt. grafikai munkáival kerültek ezek az
utcára nyíló tűzfalak felújításra. Elismeri, hogy valóban jól néznek ki, azonban ebben a kerületben
a zöld felületek növelése lenne az elsődleges cél. A „tűzfal rehab” be is fejeződik a rubik kockával
erre az évre. Szeretne az Elnök Asszonnyal és Benedek Zsolt Frakcióvezető Úrral leülni és
meghatározni a további célokat.
A konkrét üggyel kapcsolatos problémája az, hogy a közterület használati engedély szeptember
12-től október 12-ig szól. A vállalkozási szerződés itt áll, hogy írják alá egy olyan munka
megkezdésére vonatkozóan, ami gyakorlatilag elkészült. A Rubik kocka ott van a falon. A
részletes költségvetésben is lát olyanokat, ügyintézés, engedélyek beszerzése, kapcsolattartás
100.000 Ft. A 4.000.000 Ft-hoz képest kicsinek tűnik, de úgy gondolja, azért mindennek van
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határa. Ezen felül megemlíti, hogy ez a cég az Önkormányzattól kapott egy helyiséget is, amely
után bérleti díjat sem fizet. Azt gondolja, hogy 2014 decemberében be kell fejezni ezzel a céggel
az együttműködést, el kell számoltatni őket, az előterjesztést pedig vissza kellene vonni.

Grózáné Burka Éva
A Sortiments Bt. kötelessége, hogy az előterjesztést mellékletét képező dokumentumokat az ő
részére megküldje, ő annak alapján tudja az előterjesztést elkészíteni, illetve az ELO programban
elindítani a szerződést. Ezeknek a mellékleteknek a megküldése a múlt hét folyamán történt meg,
és ezért nem tudta korábban beküldeni a Bizottság elé az anyagot.

Moldován László
A Sortiments Bt. be sem küldte az anyagot, de már megcsinálta a projektet. Ennyire vette
komolyan ezt a kötelezettséget. Gondolta, hogy nem az Önkormányzat hibázott.

Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, az ő részéről és feltételezi, hogy a Frakcióvezető Úr részéről is megvan az a nyitottság,
hogy a jövőben hasonló előterjesztés kapcsán tárgyaljanak és egyeztessenek.

Benedek Zsolt
Az előző ciklusban is beszéltek erről több alkalommal is a Képviselő Úrral. Kért egy olyan
konkrétumot, amelyből látható, mennyibe kerül egy ilyen projekt. Nem zárkóztak el a zöld
tűzfaltól, tudomása szerint jóval drágább, ugyanakkor kuriózuma lehetne a kerületnek. Kíváncsian
várnak a Képviselő Úrtól egy erre vonatkozó munkaanyagot. A „tűzfal rehab” program 7 vagy 8
tűzfalat érintett, mindegyik megfestésre került. Nagy népszerűségnek örvend a lakosok és a
járókelő turisták körében is, a sajtó is felkapta. Teljesen nyitottak a zöld tűzfalra, próbáljanak meg
hozzá egy finanszírozási formát találni.

Moldován László
Ő másképp emlékszik erre, de nagyon örül a nyitottságnak, szeretne élni vele.

Ujvári-Kövér Mónika
További hozzászólás hiányában lezárja a napirend feletti vitát és szavazásra teszi fel a határozati
javaslat szövegét.

480/2014.(11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A 34197 helyrajzi számú, természetben a Budapest VII. kerület Rumbach Sebestyén utca 7.
szám alatti társasház tűzfalának dekorációjára vonatkozó vállalkozási szerződés
jóváhagyása

Budapest Főváros VII. ker. Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő- testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy jóváhagyja a 34197 helyrajzi számú, természetben a
Budapest VII. kerület Rumbach Sebestyén utca 7. szám alatti társasház tűzfalának festésére
vonatkozó vállalkozási szerződést.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 1 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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3.sz. NAPIRENDI PONT
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Elfogadásra javasolt határozati javaslatok szövegei 1-16-ig:

1.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Horizont Reklám Szervíz Kft. (székhely/lakcím:
1181 Budapest, Darus u. 12.) KI/18349-3/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához,
2014. december 1-jétől 2015. február 28-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

2.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Médiaház Budapest Kft. (székhely/lakcím: 1121
Budapest, Árnyas út 20.) KI/39804-3/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához,
2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig, 10 m x 18 m, azaz 180 m2 nagyságú, építési
állványzaton elhelyezett reklám felülettel ellátott védőháló elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

3.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/22223-4/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti közterület
használatához, 2014. november 1-jétől 2015. március 31-ig 2,45 m x 0,85 m, azaz 2,08 m2 és 4,86
m x 1,36 m, azaz 6,6 m2, összesen 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

4.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a CSIL-LA 1994 Kft. (székhely/lakcím: 2800
Tatabánya, Kőrösi Csoma tér 7.) KI/3621-12/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére -
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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5.
„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. (székhely/lakcím:
1133 Budapest, Bessenyei u. 14.) KI/23689-9/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

6.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/20257-7/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) előtti közterület
használatához, 2014. november 6-tól 2014. november 30-ig 3 m x 6 m, azaz 18 m2 nagyságú,
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:    azonnal

7.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/23126-6/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2014. november 4-től 2014. december 31-ig 1,3 m x 10,7 m, azaz 14 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

8.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Str Express Kft. (székhely/lakcím: 1056
Budapest, Nyáry P. u. 10.) KI/46639/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) sz. alatti épület előtti
közterület használatához, 2014. november 1-jétől 2015. január 31-ig 13,5 m x 1,5 m, azaz 21 m2

nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

9.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1060-7/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. sz. előtti közterület használatához 2014. november 1-től 2014.
december 31-ig 1,22 m x 3,94 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá nem járul hozzá a 2 db, 1 m x 1 m, azaz 2 m2
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nagyságú dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra,
hogy azok szabályos kialakítása jelen körülmények között nem lehetséges.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

10.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Piac Szövetkezet (2063 Óbarok, Vázsony
puszta 11.) KI/29944-1/2014/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Rózsák tere 6-11. sz. épületek előtti közterület díjmentes használatához, 2014. november
22. és 2015. május 9. között, szombati napokon 20 m x 150 m, azaz 3000 m2 nagyságú helyi
termelői piac megtartása céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

11.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sudevi Kft. (székhely/lakcím: 1111 Budapest,
Kruspér u. 4. III. 23.) KI/9748-4/2014/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek közigazgatási bírság tartozása van.”

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

12.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál u. 23.) KI/20247-6/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

13.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gelton Trade Kft. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Fehérvári út 116.) KI/20081-5/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2014. december 1-jétől 2015. január 31-ig 4 m x 2,5 m, azaz 10 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú hirdetőtábla
elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal
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14.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/19380-8/2014/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2014. november 5-
től 2014. december 31-ig 2,1 m x 1,8 m, azaz 4 m2 nagyságú, továbbá a korábban meghozott
460/2014. (11.07.) számú határozat visszavonásával egyidejűleg, 2014. október 1-jétől 2014.
október 31-ig 11 m x 1,8 m, azaz 20 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

15.

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/22065-5/2014/VI. számú kérelméhez kötötten a 409/2014.
(09.23.) sz. határozatában foglalt hozzájárulás módosításával, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2014. szeptember 1-
jétől 2015. március 31-ig 1,25 m x 2,55 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

16.

A) határozati javaslat

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/46800/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához, 2014. november 29-től 2015.
január 12-ig, 2153 m2 nagyságú területen Adventi Vásár elnevezésű rendezvény megrendezéséhez,
valamint annak területén 16 db, egyenként 8 m2 nagyságú árusító faház elhelyezéséhez, összesen
128 m2 nagyságú kereskedelmi tevékenység végzése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a közterület-
használati hozzájárulás kizárólag a területen elhelyezett építmények településképi bejelentése
tudomásul vételének igazolásával együtt érvényes.”

B) határozati javaslat

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/46800/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához, 2014. november 29-től 2015.
január 12-ig 16 db, egyenként 8 m2 nagyságú árusító faház elhelyezéséhez, összesen 128 m2

nagyságú területen ünnepek előtti alkalmi árusítás folytatása céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
közterület-használati hozzájárulás kizárólag a területen elhelyezett építmények településképi



9 / 22

bejelentése tudomásul vételének igazolásával együtt érvényes.”

C) határozati javaslat

„A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/46800/2014/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Madách Imre tér közterület használatához, Adventi Vásár elnevezésű rendezvény megtartása,
valamint az ehhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenység folytatása céljából nem járul hozzá.”

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt kíván-e szóbeli kiegészítést tenni.

Csüllög Szilvia
Igen, annyiban szeretné kiegészíteni az előterjesztést, hogy a 6. számút szeretné visszavonni. Az
előterjesztés korrigálásra szorul, és a következő bizottsági ülésre terjesztik majd elő.

Ujvári-Kövér Mónika
Napirend feletti vitát megnyitja.

Moldován László
Az egyes számú előterjesztésnél a társasház 2009. 10. 12-én megtartott közgyűléssel hozzájárul a
használathoz, ez nem valami tévedés? Kérdezi, hogy a határozat örök időre szól?

Csüllög Szilvia
A társasház ezzel a 2009-ben tartott közgyűléssel a reklámfelületek hasznosítására adott
engedélyt. Folyamatosan ellenőrzés alatt vannak a megbízási szerződések. 2009-ben született egy
általános meghatalmazás.

Moldován László
A 2009-es közgyűlési határozat lehet, hogy 20 év múlva is érvényes?

Csüllög Szilvia
Ameddig a társasház nem vonja vissza, igen.

Moldován László
A 17. számú előterjesztésben van A.) B.) és C.) határozati javaslat.

Csüllög Szilvia
A 17. számú a Madách Imre tér közterület használatára vonatkozik.

Ujvári-Kövér Mónika
Erről a három határozati javaslatról szeretnénk egy bővebb tájékoztatást kérni.

Csüllög Szilvia
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A kérelem egy adventi vásárra vonatkozik. Erre a rendelet szerint többféle lehetőség van, amiről a
Bizottság dönt. Az első határozati javaslat a rendezvény megtartására irányul, a kérelmező
becsatolt egy vázlatot néhány programmal. Ez egy kulturális rendezvény lenne, amihez
kiegészítésként csatlakozna a kereskedelmi tevékenység. Végeztek egy előzetes számítást, ami
alapján 1.728.000 Ft lenne a 45 napra szóló díja, ha az A. határozati javaslat kerülne elfogadásra.
A rendezvényhez kapcsolódóan padok, asztalok kerülnének elhelyezésre.
A B. határozati javaslat kizárólag kereskedelmi tevékenységre vonatkozik. A rendelet szerint
alkalmi árusításnak minősül, magasabb árkategória, 8.640.000 Ft-ot jelentene erre a 45 napra.
Ebben az esetben a közterületen történő szeszesital fogyasztás is problémát vethet fel.
A C. határozati javaslat az elutasítást jelenti.

Benedek Zsolt
Kérdezi, hogy létezi-e erre egy bevett fővárosi szintű gyakorlat. Úgy gondolja, úgy lenne az
igazságos, hogy ott, ahol kereskedelmi tevékenységet folytatnak, ott annak a díja kerülne
felszámításra, ahol rendezvényt tartanak, ott pedig az után kellene díjat fizetni.

Csüllög Szilvia
A rendelet szerint a kulturális rendezvény díjmentes, így azért nem számolnak fel díjat. A
kérelemben volt egy díjkedvezmény iránti kérelem is, amire a rendelet nem ad lehetőséget. Ezért
készült el ez a két variáció. Sok információ nincs a fővárosban lévő adventi vásárokról.

Németh Gábor
Kérdezi, van-e nyitvatartási időre vonatkozó korlát.

Csüllög Szilvia
A nyitva tartásra nem tért ki a kérelem, a Bizottság időbeli korlátot is felállíthat.

Németh Gábor
Úgy tudja, műemléki környezetről van szó, ezért kéri a Bizottságot, hogy a döntésénél ezt is
vegye figyelembe.

Rosta László
A kulturális rendezvény keretén belül szerveznének két koncertet december 10-én a Madách
Színház művészeivel, december 11-én Szulák Andrea lépne fel. Ezt követően 15 napon keresztül
további koncertek is várhatóak a délutáni órákban, amelyeknek még nincsenek meg a konkrét
időpontjai. Ezek mind költségekkel járnak. A B. változatban foglaltakkal nem tudnának mit
kezdeni a rendelet szerinti díjszabás értelmében.

Kismarty Anna
Kérdezi, hogy mennyi ideig tartanának a rendezvények.

Rosta László
Nem határozták meg, de 20.00 óra után nem hangosítanának. Szeretnének legalább egy 23.00 órás
nyitvatartási időt kapni.

Benedek Zsolt
Kérdezi Rosta Lászlótól, hogy vállal-e időkorlátot arra, hogy nem lesz egész éjszaka nyitva a
vásár, ezáltal nem zavarja a lakók nyugalmát.

Rosta László
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Vállalja a 23.00 órás zárást, azonban szilveszter éjszakára szeretne felmentést az időbeli megkötés
alól.
Ujvári-Kövér Mónika
Ha jól értelmezte, akkor rendezvény esetében a helyszínen nem csak faházak, hanem sörpadok is
felállításra kerülnének, ilyen formában a közterületen való szeszesital fogyasztása nem tilos.

Rosta László
Mellékhelyiséget nem szeretnének telepíteni a műemléki környezet miatt, de szerződéses
megállapodást kötöttek egy közeli vendéglátóhellyel, így megoldanák ezt a kérdést.

Ujvári-Kövér Mónika
Módosító indítvány az ülés megkezdéséig érkezhet. Kérdezi, hogy jogilag a kiegészítés jelen
esetben hogy oldható meg. Néhány napon belül indulna a projekt, így az időbeli korlát kötött. A
többség akaratára bízza, hogy vitassák meg a kiegészítést a következő ülésen, azzal együtt, hogy
szóban megállapodnak róla.

Csüllög Szilvia
Dr. Mészáros Zoltánnal egyeztetve úgy gondolják, hogy a megfelelő megoldás ebben az esetben,
hogy a következő ülésen a Bizottság kiegészíti az A.) határozati javaslatot egy időbeli
megkötéssel.

Benedek Zsolt
Ezt a megoldást korrektnek tartja, néhány napon belül a Bizottság ellenőrizni is tudja, hogy
valóban betartja-e az Úr a 23.00 órás zárást.

Ujvári-Kövér Mónika
Elmondja, hogy a megfogalmazott aggályok nem az adventi vásár megvalósítására vonatkoznak,
ugyanakkor a körzet meglehetősen terhelt, az elsődleges cél a lakók nyugalmának megtartása.

Rosta László
Elmondja, hogy a közterület-használati szerződést szükséges volna aláírni a tevékenység
megkezdése előtt.

Ujvári-Kövér Mónika
Lezárja a napirend vitáját és szavazásra teszi fel a határozati javaslatok szövegét.

Az elfogadott határozatok:

481/2014.(11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy 1-15. napirendi pont határozati javaslatairól egyben szavaznak.

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

482/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
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 1-15. napirendi pont határozati javaslatait elfogadja.

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

483/2014. (11.24.) 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/18349-3/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához,
2014. december 1-jétől 2015. február 28-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.

484/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Médiaház Budapest Kft. VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Médiaház Budapest Kft. (székhely/lakcím: 1121
Budapest, Árnyas út 20.) KI/39804-3/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Dohány u. 72. szám alatti épület előtti közterület díjmentes használatához,
2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig, 10 m x 18 m, azaz 180 m2 nagyságú, építési
állványzaton elhelyezett reklám felülettel ellátott védőháló elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

485/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gozsdu Gasztronómia Kft. VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gozsdu Gasztronómia Kft. (székhely/lakcím:
1075 Budapest, Király u. 13.) KI/22223-4/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Király u. 13. szám alatti épület („C” Udvar) előtti közterület
használatához, 2014. november 1-jétől 2015. március 31-ig 2,45 m x 0,85 m, azaz 2,08 m2 és 4,86
m x 1,36 m, azaz 6,6 m2, összesen 9 m2 nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése
céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

Fenti határozatot a Bizottság egyhangúan (7 igen, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással) elfogadta.
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486/2014. (11.24.) 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. (székhely/lakcím: 2800
Tatabánya, Kőrösi Csoma tér 7.) KI/3621-12/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére -
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dohány u. 1/B. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 1,8 m x 2,1 m, azaz 4 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

487/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Tűzkovács és Vizimolnár Kft. VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Tűzkovács és Vizimolnár Kft. (székhely/lakcím:
1133 Budapest, Bessenyei u. 14.) KI/23689-9/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Dob u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2014. december 1-jétől 2015. február 28-ig 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

488/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Serléhűtő Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Serléhűtő Kft. (székhely/lakcím: 1075 Budapest,
Holló u. 12-14. fsz. 1.) KI/20257-7/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) előtti közterület használatához,
2014. november 6-tól 2014. november 30-ig 3 m x 6 m, azaz 18 m2 nagyságú, körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

489/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pub Kocsma 2012 Kft. VII. kerület, Wesselényi u. 32. szám alatti épület előtti közterület
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használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pub Kocsma Kft. (székhely/lakcím: 1077
Budapest, Rózsa u. 9/B. II. 10.) KI/23126-6/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 32. sz. alatti épület előtti közterület
használatához, 2014. november 4-től 2014. december 31-ig 1,3 m x 10,7 m, azaz 14 m2 nagyságú,
dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

490/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Az Str Express Kft. VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) szám alatti
épület előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy az Str Express Kft. (székhely/lakcím: 1056
Budapest, Nyáry P. u. 10.) KI/46639/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Holló u. 12-14. (Madách sétány felőli oldal) sz. alatti épület előtti
közterület használatához, 2014. november 1-jétől 2015. január 31-ig 13,5 m x 1,5 m, azaz 21 m2

nagyságú, körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

491/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bellota Kft. VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1188 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1060-7/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 5. sz. előtti közterület használatához 2014. november 1-től 2014.
december 31-ig 1,22 m x 3,94 m, azaz 5 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából, továbbá nem járul hozzá a 2 db, 1 m x 1 m, azaz 2 m2

nagyságú dobogón elhelyezett és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezéséhez, tekintettel arra,
hogy azok szabályos kialakítása jelen körülmények között nem lehetséges.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

492/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Magyar Piac Szövetkezet VII. kerület, Rózsák tere 6-11. szám előtti közterület
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használatának ügye

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Magyar Piac Szövetkezet (2063 Óbarok,
Vázsony puszta 11.) KI/29944-1/2014/VI. számú kérelméhez kötötten, részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Rózsák tere 6-11. sz. épületek előtti közterület díjmentes használatához,
2014. november 22. és 2015. május 9. között, szombati napokon 20 m x 150 m, azaz 3000 m2

nagyságú helyi termelői piac megtartása céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

493/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Sudevi Kft. VII. kerület, Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Sudevi Kft. (székhely/lakcím: 1111 Budapest,
Kruspér u. 4. III. 23.) KI/9748-4/2014/VI. számú kérelmére, részére a Budapest VII. kerület,
Dohány u. 20. szám alatti épület előtti közterület használatához nem járul hozzá, tekintettel arra,
hogy kérelmezőnek közigazgatási bírság tartozása van.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

494/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Horváth Tibor egyéni vállalkozó VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti
közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Horváth Tibor egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1072 Budapest, Klauzál u. 23.) KI/20247-6/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Klauzál u. 23. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. január 1-jétől 2015. március 31-ig 2 m x 2 m, azaz 4 m2 nagyságú
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

495/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gelton Trade Kft. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gelton Trade Kft. (székhely/lakcím: 1116
Budapest, Fehérvári út 116.) KI/20081-5/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul
a Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához,
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2014. december 1-jétől 2015. január 31-ig 4 m x 2,5 m, azaz 10 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz, valamint 1 m x 1 m, azaz 1 m2 nagyságú hirdetőtábla
elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

496/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Rich Mokka Kft. VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám előtti közterület használatára
vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Rich Mokka Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Károly krt. 3/A.) KI/19380-8/2014/VI. számú kérelmére részére hozzájárul a Budapest
VII. kerület, Dohány u. 1/A. szám alatti épület előtti közterület használatához 2014. november 5-
től 2014. december 31-ig 2,1 m x 1,8 m, azaz 4 m2 nagyságú, továbbá a korábban meghozott
460/2014. (11.07.) számú határozat visszavonásával egyidejűleg, 2014. október 1-jétől 2014.
október 31-ig 11 m x 1,8 m, azaz 20 m2 nagyságú dobogón kialakított és körülhatárolt vendéglátó
terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

497/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Gastrofresh Kft. VII. kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Gastrofresh Kft. (székhely/lakcím: 1075
Budapest, Madách Imre út 3.) KI/22065-5/2014/VI. számú kérelméhez kötötten a 409/2014.
(09.23.) sz. határozatában foglalt hozzájárulás módosításával, részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Madách Imre út 3. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2014. szeptember 1-
jétől 2015. március 31-ig 1,25 m x 2,55 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított és
körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika
A 16. határozati javaslatról a Bizottság külön szavaz azzal a kiegészítéssel, hogy a nyitvatartási
időt maximum 23.00 óráig javasolják engedélyezni és erről a következő ülésen hoznak döntést.

498/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Pilis Feszt Kft. VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Pilis Feszt Kft. (székhely/lakcím: 2724
Újlengyel, Határ út 12.) KI/46800/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre tér közterület használatához, 2014. november 29-től 2015.
január 12-ig, 2153 m2 nagyságú területen Adventi Vásár elnevezésű rendezvény megrendezéséhez,
valamint annak területén 16 db, egyenként 8 m2 nagyságú árusító faház elhelyezéséhez, összesen
128 m2 nagyságú kereskedelmi tevékenység végzése céljából, azzal a kikötéssel, hogy a
közterület-használati hozzájárulás kizárólag a területen elhelyezett építmények településképi
bejelentése tudomásul vételének igazolásával együtt érvényes.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

4.sz. NAPIRENDI PONT
2014. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:

1.
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2014. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton az alábbi
táblázatban lévő Társasház által benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja:”

Jk.
ssz.

Pályázó neve Érvénytelenség oka

3.
Péterfy Sándor u. 41. sz.
Társasház

közgyűlési határozat nem megfelelő: szövege
hiányos, nincs meg a 2/3-os többség, jelenléti ív
hiányzik

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

2.
„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros
Önkormányzata a 2014. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton nyertes
pályamunkákat az alábbi táblázatban szereplő összegek szerint támogatja:”

Jk.
ssz.

Pályázó Bekerülés költsége
Támogatás összege

(legfeljebb)

1.
Wesselényi u. 58. sz.
Társasház

313 063 Ft 156 000 Ft

2. Százház u. 10-18. sz. 401 024 Ft 200 512 Ft
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Társasház
összesen: 714 087 Ft 356 512 Ft

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt van-e szóbeli kiegészítése.

dr. Gróza Zsolt
Köszöni nem.

Ujvári-Kövér Mónika
Megköszöni azoknak a bizottsági tagoknak, akik elmentek és részt vettek a pályázat bontásán.
Hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra teszi fel a kérdést.

499/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2014. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros

Önkormányzata a 2014. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton az alábbi

táblázatban lévő Társasház által benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánítja:

Jk.

ssz.
Pályázó neve Érvénytelenség oka

3.
Péterfy Sándor u. 41. sz.

Társasház

közgyűlési határozat nem megfelelő: szövege

hiányos, nincs meg a 2/3-os többség, jelenléti ív

hiányzik

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

500/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
2014. évi II. kapufigyelő rendszer kiépítésére kiírt pályázat eredményének megállapítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének Városüzemeltetési

Bizottsága úgy dönt, hogy Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata a 2014. évi II.

kapufigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó pályázaton nyertes pályamunkákat az alábbi táblázatban

szereplő összegek szerint támogatja:
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Jk.

ssz.
Pályázó Bekerülés költsége

Támogatás összege

(legfeljebb)

1.
Wesselényi u. 58. sz.

Társasház
313 063 Ft 156 000 Ft

2.
Százház u. 10-18. sz.

Társasház
401 024 Ft 200 512 Ft

összesen: 714 087 Ft 356 512 Ft

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

5.sz. NAPIRENDI PONT
Tájékoztató az Erzsébetvárosban elvégzett nyári és őszi nagytakarításról

Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az Erzsébetváros területén elvégzett, nyári és őszi
nagytakarításról szóló, a jelen határozat mellékletét képező, ERVA Nonprofit Zrt. beszámolóját
elfogadja.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt, hogy kívánja-e az előterjesztéseket szóban kiegészíteni.

dr. Gróza Zsolt
Köszöni nem.

Ujvári-Kövér Mónika
Megnyitja a napirend vitáját.

Moldován László
Elmondja, hogy az utcák borzasztó állapotban vannak. Kérdezi a Vezérigazgató Urat, hogy mit
lehet tenni a tisztább kerület érdekében.

dr. Csomor Sándor
Elmondja, hogy heroikus küzdelmet folytatnak a kerületben a piszokkal és a szeméttel. A
szerződési keretből mindent kihoztak, amit lehetett. Beszereztek két járda és úttest takarító gépet.
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Probléma, hogy ezek nagyon hangosak, szeretnének majd korszerűbbeket, halkabbakat ezek
helyett, amiknek jobbak a szennyeződés kibocsátási paraméterei. Bevezették a vegyszeres
takarítást, aminek nagy sikere volt, de ennél többet nem lehet csinálni, amikor az emberek
eldobálják maguk után a szemetet, a kutyák utáni piszkot a gazdák nem takarítják fel. Azt
gondolja mindent megtettek és megvannak már azok a szennyeződési pontok, amikre oda
figyelnek, de az állampolgárok tudatát átformálni nem lehet. Amennyiben bárkinek van jó ötlete,
azt szívesen fogadják.

Ujvári-Kövér Mónika
A Kazinczy utca kapcsán megszólítva érzi magát.
Nem ismeri a gyakorlatot, de hétvégén délelőtt 11 órakor még térdig lehet járni a szemétben. Úgy
gondolja a jövőben előtérbe kellene helyezni ezt a kérdést, van mit javítani a kerület tisztaságán.

dr. Csomor Sándor
Lehetséges, hogy a kiemelt helyeken kell kezdeni és visszafele haladni. Személyesen fogja
ellenőrizni, hogy délelőtt 10 órára ne legyen szemét az utcán. A legnagyobb probléma az, hogy az
étterem és bár tulajdonosok hagyják, hogy az emberek kivigyék az utcára az italukat, a
papírpoharakat eldobálják, szemetelnek.

Kismarty Anna
Vannak kerületek, ahol nem is engedik ki az utcára a fogyasztókat.

Ujvári-Kövér Mónika
Hatékonyabb lehetne a fellépés, ha a szórakozó helyek is érdekeltek lennének abban, hogy nem
engedik ki az embereket az utcára.

dr. Csomor Sándor
Szeretnének egy szervezeti egységet létrehozni, ami a vendéglátó egységekkel együtt megoldaná
ezt a problémát.

Ujvári-Kövér Mónika
További hozzászólás hiányában lezárja a napirend vitáját és szavazásra teszi fel a határozati
javaslatot.

501/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató az Erzsébetvárosban elvégzett nyári és őszi nagytakarításról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének

Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az Erzsébetváros területén elvégzett, nyári és őszi

nagytakarításról szóló, a jelen határozat mellékletét képező, ERVA Nonprofit Zrt. beszámolóját

elfogadja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester

Határidő: azonnal

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

6.sz. NAPIRENDI PONT
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EVIKINT Kft. és az Önkormányzat között zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok

ellátására 2014. október 6. napján megkötött vagyongazdálkodási feladat ellátási szerződés 1. sz.

módosítása

Az elfogadni javasolt határozati javaslatok szövege:

„Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és az
EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. között Budapest Főváros
VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására irányuló, 2014. október 06. napján megkötött
vagyongazdálkodási feladat-ellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. sz.
módosítását jóváhagyja.”

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Ujvári-Kövér Mónika
Kérdezi az előterjesztőt kívánja-e az előterjesztését szóban kiegészíteni.

Szabó Sándor Roland
Irodavezető Asszony helyetteseként nem kívánja kiegészíteni.

Ujvári-Kövér Mónika
Megnyitja a napirend feletti vitát, hozzászólás hiányában lezárja és szavazásra teszi fel a
határozati javaslat szövegét.

502/2014. (11.24.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
EVIKINT Kft. és az Önkormányzat között zöldfelületek fenntartásával kapcsolatos feladatok

ellátására 2014. október 6. napján megkötött vagyongazdálkodási feladatellátási szerződés 1. sz.

módosítása

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága a Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata és
az EVIKINT Intézményi Műszaki Gondnoki és Településüzemeltetési Kft. között Budapest
Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata tulajdonában álló zöldfelületek fenntartásával
kapcsolatos feladatok ellátására irányuló, 2014. október 06. napján megkötött vagyongazdálkodási
feladat-ellátási szerződés jelen határozat mellékletét képező 1. sz. módosítását jóváhagyja.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

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

Ujvári-Kövér Mónika
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Kérdezi, hogy a zárt ülés elrendelése előtt kíván-e valaki szólni.

Moldován László
Szeretné bemutatni az LMP részéről kirendelt szakértőt, Schábedly Dávidot.

Ujvári-Kövér Mónika
Üdvözli a Szakértő Urat, szeretettel várja a Bizottság jövőbeni ülésein, ezt követően zárt ülést
rendel el.

Budapest, 2014. november 24.

Ujvári-Kövér Mónika
elnök

Nagy Andrea
tag

A jegyzőkönyvet készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2014. december 1.


