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Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság!
Hivatkozva a Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottság 2014. november 5 –
én tartott ülésén elhangzott napirend előtti hozzászólásra, az alábbi tájékoztatásom szíves elfogadását
kérem.
Hidasi Gábor: „…Hónapokkal ezelőtt a Lónyay utcai TESCO kérelmet nyújtott be a bizottsághoz, hogy
a Török Pál utcai oldalán szemétlerakót használjon, fém kalodákba szerette volna kirakni a hulladékát.
Ehhez a bizottság nem járult hozzá, ennek ellenére mindennap kirakják. A bizottsági döntés óta
hányszor történt közterület-felügyelői intézkedés? Meddig fogjuk ezt tűrni?”
A TESCO-GLOBAL Zrt. (székhelye: 2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) Budapest IX. kerület Kálvin tér 7.
szám alatt „TESCO EXPRESS ÉLELMISZERÜZLET” néven kiskereskedelmi egységet működtet. A Zrt.
a 2014. május 29-én benyújtott kérelmében Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros
Önkormányzatának tulajdonát képező (37012) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Török Pál
utca 2. szám előtti díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére (az üzlet hátsó bejáratához) 2014.
december 31. napjáig, áruszállításhoz kapcsolódóan göngyölegtároló elhelyezése céljára kért
közterület-használati hozzájárulást.
A VVKB 227/2014. (VI.19.) sz. határozatával úgy döntött, hogy a TESCO-GLOBAL Zrt. (székhelye:
2040 Budaörs, Kinizsi út 1-3.) részére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának
tulajdonát képező (37012) hrsz-ú közterületre, a Budapest IX. kerület Török Pál utca 2. szám előtti
díszburkolatos gyalogjárda 6 m2-es területére, áruszállításhoz kapcsolódóan göngyölegtároló
elhelyezése céljára a közterület-használati megállapodás ne kerüljön megkötésre.
Tájékoztatom a Tisztelt Bizottságot, hogy a Ferencvárosi Közterület-felügyelet munkatársai
folyamatosan ellenőrzik a Budapest IX. kerület Török Pál utca 2. szám előtti területet, mely ellenőrzésről
készült fotókat és jegyzőkönyveket az Önkormányzat részére továbbítják.
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata tulajdonát képező közterületek
használatáról, és rendjéről szóló 16/2012.(V.22.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 2.§ (2) bekezdés t) pontja alapján:
„Közterület-használati hozzájárulást kell beszerezni:
c)”bármely olyan tárgy közterületen történő elhelyezéséhez, tárolásához, mely közterület használattal
jár, és nem kapcsolódik a közterület rendeltetésszerű használatához.”
Továbbá a rendelet 13.§.(3) bekezdése alapján:
„Aki közterületet hozzájárulás nélkül, vagy a hozzájárulásban foglaltaktól eltérően használ, a
hozzájárulás nélküli, vagy az eltérő használat tartamára az egyébként fizetendő közterület-használati díj
ötszörösének megfizetésére lehet kötelezni a használat időtartamára. Amennyiben a közterülethasználati időtartama pontosan nem állapítható meg, úgy egyhavi díjat kell a kötelezés alapjául
figyelembe venni.”
Az alábbi táblázat tartalmazza a TESCO-GLOBAL Zrt részére megállapított emelt összegű közterület
használat díjat:
Közterület használat
ideje

A használt terület címe

A használt terület
nagysága

Megállapított ötszörös
közterület használati díj
összege

2014. június 1. napjától –
2014. november 16.
napjáig

Budapest IX. kerület
Török Pál utca 2.

6m2 és 4 m2 váltakozva

115.210,-Ft

A Pénzügyi Iroda kimutatása alapján a TESCO-GLOBAL Zrt.-nek lejárt díjtartozása nincs, az emelt
összegű díjakat maradéktalanul kiegyenlítette.
Kérem a Tisztelt Városfejlesztési, Városgazdálkodási és Környezetvédelmi Bizottságot a
tájékoztatásom szíves elfogadására.

Budapest, 2014. november 17.

dr. Bácskai János s.k.
polgármester

