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Ikt.sz.: KI/3364/2015/XV

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének

VÁROSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA

K I V O N A T

Készült: Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat

Képviselő-testületének Városüzemeltetési Bizottsága 2015. január

20. napján 09.00-kor tartott rendes nyílt üléséről

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

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

1/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A napirendi pontok elfogadása

1.) Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2014. évi

tevékenységéről

Előterjesztő: Dr. Gróza Zsolt irodavezető

2.) Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2014. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és

közterületek takarításáról

Előterjesztő: Dr. Csomor Sándor ERVA Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

3.) Bizottsági szakértői beszámolók

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

4.) A kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója a szórakozó helyek

ellenőrzése vonatkozásában, az Erzsébetvárosi Térfigyelő rendszer 2014. évi IV.

negyedéves tevékenységéről, a térfigyelő központban és a közterületen szolgálatot

teljesítő rendőrök intézkedéseiről, illetve az aktuális statisztikai adatokról,

továbbá a rendszer hatásáról a kerület közbiztonságára

Előterjesztő: Dr. Kiss Szabolcs rendőr alezredes kapitányságvezető

5.) Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2014. évi IV. negyedéves

munkájáról, a célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2014. évi

negyedik negyedévi üzemeltetéséről. Beszámoló az Igazgatóság 2014. évi

munkájáról és eredményeiről.

Előterjesztő: Dr. Somogyi Csaba igazgató
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6.) A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos

előterjesztése

Előterjesztő: Csüllög Szilvia Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője

7.) Egyéb

Zárt ülés keretében:

8.) Beszámoló a Városüzemeltetési Bizottság 2014 II. félévében hozott határozatainak

végrehajtásáról

Előterjesztő: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök

9.) Egyéb

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

2/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Beszámoló az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület 2014. évi tevékenységéről

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy az Erzsébetvárosi Közbiztonsági Polgárőr
Egyesület mellékelt beszámolóját a 2014 évi tevékenységéről elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

3/2015.(01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2014. évi üzemeltetéséről, kutyafuttatók és
közterületek takarításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy tudomásul veszi a jelen határozat mellékletét
képező, az ERVA Nonprofit Zrt. által készített „Tájékoztató a közterületi takarítógépek 2014. évi
üzemeltetéséről, kutyafuttatók és közterületek takarításáról” című beszámolóját.

Felelős: Vattamány Zsolt polgármester
Határidő: azonnal

Fenti határozatot a Bizottság (6 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodással) elfogadta.
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4/2015.(01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Bizottsági szakértői beszámolók

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a melléklet szerinti – a három szakértő által írt –
beszámolókat elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

5/2015.(01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója a szórakozó helyek ellenőrzése
vonatkozásában, az Erzsébetvárosi Térfigyelő rendszer 2014. évi IV. negyedéves
tevékenységéről, a térfigyelő központban és a közterületen szolgálatot teljesítő rendőrök
intézkedéseiről, illetve az aktuális statisztikai adatokról, továbbá a rendszer hatásáról a
kerület közbiztonságára

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy a Budapesti Rendőr-főkapitányság VII. Kerületi
Rendőrkapitányság melléklet szerinti, A kerületi Rendőrkapitányság 2014. évi beszámolója a
szórakozó helyek ellenőrzése vonatkozásában, beszámoló az Erzsébetvárosi Térfigyelő rendszer
2014. évi IV. negyedéves tevékenységéről, a térfigyelő központban és a közterületen szolgálatot
teljesítő rendőrök intézkedéseiről, illetve az aktuális statisztikai adatokról, továbbá a rendszer
hatásáról a kerület közbiztonságára című beszámolót elfogadja.

Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

6/2015.(01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Tájékoztató Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága 2014. évi IV. negyedéves munkájáról, a
célkitűzések teljesüléséről és a térfigyelő rendszer 2014. évi negyedik negyedévi
üzemeltetéséről. Beszámoló az Igazgatóság 2014. évi munkájáról és eredményeiről.

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzata Képviselő-testületének
Városüzemeltetési Bizottsága úgy dönt, hogy Erzsébetváros Rendészeti Igazgatósága mellékelt
beszámolóit az Igazgatóság 2014. évi IV. negyedéves munkájáról, a célkitűzések teljesüléséről és
a térfigyelő rendszer üzemeltetéséről, valamint az Igazgatóság 2014. évi munkájáról és
eredményeiről elfogadja.
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Felelős: Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő: azonnal

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

7/2015.(01.20.) sz. Ügyrendi indítvány
A Hatósági és Ügyfélszolgálati Iroda közterület-használattal kapcsolatos előterjesztése

Budapest Főváros VII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének Városüzemeltetési
Bizottsága úgy dönt, hogy a 6. napirendi pontban szereplő 9 határozati javaslatról egyben
szavaznak.

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

8/2015.(01.20.) 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 6. napirendi pontban szereplő 9 határozati javaslatot elfogadja.

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

9/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A KRIDÁMA Kft. VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a KRIDÁMA Kft. (székhely/lakcím: 1076
Budapest, Garay u. 43.) KI/830-1/2014/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Garay u. 43. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015.
január 1-jétől 2015. december 31-ig, 2,5 m x 0,4 m, azaz 1 m2, és 5 m x 0,4 m, azaz 2 m2,
összesen 3 m2 nagyságú területen, árubemutató babák elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

10/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
Ilk Péter egyéni vállalkozó VII. kerület, Wesselényi u. 56. és István u. 8. szám alatti épület
előtti közterület használatára vonatkozó kérelme
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A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy Ilk Péter egyéni vállalkozó (székhely/lakcím:
1078 Budapest, István u. 8.) KI/1560/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Wesselényi u. 56. szám alatti épület előtti közterület használatához 2015.
március 1-jétől 2015. június 30-ig, valamint az István u. 8. szám alatti épület előtti közterület
használatához 2015. február 1-jétől 2015. június 30-ig, egyenként 0,5 m x 2 m, azaz 1 m2,
mindösszesen 2 m2 nagyságú virág árubemutató elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

11/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Menta Catering Kft. VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Menta Catering Kft. (székhely/lakcím: 1113
Budapest, Diószegi út 37/C.) KI/1562/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Madách Imre út 1. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. január 9-től 2015. március 31-ig 1,25 m x 3,2 m, azaz 4 m2 nagyságú, dobogón kialakított
és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A vendéglátó terasz a járda szélétől 0.5
m távolságra helyezhető el, továbbá a gyalogosforgalom számára a 1,5 m szélességű szabad
járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

12/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Bellota Kft. fellebbezése a VII. kerület, Madách Imre út 5. szám alatti épület előtti
közterület használatának ügyében

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Bellota Kft. (székhely/lakcím: 1118 Budapest,
Péteri út 3.) KI/1060-11/2014/VI. számú fellebbezését, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (5) bekezdése alapján az ügy
összes iratával együtt felterjeszti az elbírálására jogosult Képviselő-testülethez.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

13/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Seres és Társa Kft. VII. kerület, Akácfa u. 30. és Wesselényi u. 36. szám alatti épületek
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előtti közterület használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Seres és Társa Kft. (székhely/lakcím: 1071
Budapest, Akácfa u. 30.) KI/634/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul 2015.
január 5-től 2015. március 31-ig a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 30. szám alatti épület előtti
közterület használatához 11,5 m x 1,3 m, azaz 15 m2 nagyságú, valamint a Wesselényi u. 36.
szám alatti épület előtti közterület használatához 3,3 m x 3,6 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából. A Wesselényi u. 36. szám
alatti épület előtti vendéglátó teraszt a parkolásgátló oszlopok mellé, az Akácfa u. és Wesselényi
u. sarkán lévő járdafelületen kell elhelyezni, továbbá mindkét terasz esetében a
gyalogosforgalom számára a 1,5 m szabad járdafelületet biztosítani kell.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

14/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Fusion Zrt. VII. kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Fusion Zrt. (székhely/lakcím: 1066 Budapest,
Oktogon 1.) KI/2368/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a Budapest VII.
kerület, Bethlen Gábor u. 2. szám alatti épület előtti közterület használatához, 2015. április 1-
jétől 2015. szeptember 30-ig 6 m x 3,3 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.

15/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A G-Laking Kft. VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a G-Laking Kft. (székhely/lakcím: 1238
Budapest, Hősök tere 37.) KI/21014-6/2014/VI. számú kérelmétől részben eltérően, részére
hozzájárul a Budapest VII. kerület, Király u. 1/D. szám alatti épület előtti közterület
használatához, 2015. április 1-jétől 2015. június 30-ig 3 m x 5 m, azaz 15 m2 nagyságú, dobogón
kialakított és körülhatárolt vendéglátó terasz elhelyezése céljából.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

16/2015. (01.20.) 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/2122/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Bethlen Gábor u. 5. szám alatti épület előtti közterület használatához,
2015. február 1-jétől 2015. március 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.

17/2015. (01.20.) sz. Városüzemeltetési Bizottsági határozat
A Berxwedan Kft. VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti közterület
használatára vonatkozó kérelme

A Városüzemeltetési Bizottság úgy dönt, hogy a Berxwedan Kft. (székhely/lakcím: 1072
Budapest, Akácfa u. 5.) KI/2369/2015/VI. számú kérelméhez kötötten részére hozzájárul a
Budapest VII. kerület, Akácfa u. 5. sz. előtti közterület használatához 2015. január 14-től 2015.
december 31-ig, 11,17 m x 1 m, azaz 12 m2 nagyságú, dobogón elhelyezett és körülhatárolt
vendéglátó terasz elhelyezése céljából. Úgy dönt továbbá, hogy a Berxwedan Kft. KI/2369-
1/2015/VI. számú kérelmére a Budapest VII. kerület, Akácfa u. 5. szám alatti épület előtti
közterület használatának ügyében hozott 466/2014. (11.07.) sz. határozatában foglalt, 2 db, 0,45
m x 1,6 m, azaz összesen 2 m2 és 1 db 0,7 m x 1,6 m, azaz 2 m2, mindösszesen 4 m2 nagyságú
reklámtábla elhelyezésére vonatkozó hozzájárulását 2015. január 14. napjával visszavonja.

Felelős:       Ujvári-Kövér Mónika bizottsági elnök
Határidő:   azonnal

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

Budapest, 2015. január 20.

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

elnök koordinátor
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A kivonatot készítette:
dr. Eisenbeck Nóra
Budapest, 2015. január 20.


