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Tájékoztató a VVKB 2/2013.(I.17.) sz. határozatára

Tisztelt Bizottság!

A Városgazdálkodási, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság (továbbiakban: Bizottság) a
2/2013. (I.17.) számú határozatában tájékoztatást kért a 2012. december 1-24-e közötti időszak
fenyőfa árusítás ellenőrzéséről.
Az elmúlt évekhez hasonlóan a Felügyelet elkülönítve kezelte a fenyőfa árusítási engedélyeket. A
Vagyonkezelési, Városüzemeltetési és Felújítási Irodától (továbbiakban: Iroda) folyamatosan kaptuk
meg a közterület használati hozzájárulásokat, összesen 11 helyszínre vonatkozólag. Az Egyetem téren
3, dec. 8-24-ig, az Angyal István téren 4, dec. 14-24-ig, az Ecseri úti metró felszínen 1, dec 18-24-ig, a
Napfény utca 10. előtt 1, dec. 16-23-ig, a Határ úti metró felszíni területén 1, dec 14-24-ig, a Pöttyös
utcai metró felszíni területén szintén 1, dec. 15-24-ig fenyőfa árus kért és kapott engedélyt az
árusításra.
2012. december 11-én a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmánybíróság
38/2012. (XI.14.) AB határozata alapján döntött a tiltott közösségellenes magatartásról szóló
önkormányzati rendelet visszavonásáról. Ezen rendelet alapján volt felhatalmazása a Felügyeletnek
többek között a közterület használati engedéllyel nem rendelkező, vagy attól eltérő használat esetén,
helyszíni bírsággal vagy feljelentéssel történő szankcionálására.
A vizsgált helyszínek közül a felügyelőknek csak az Egyetem téren lett volna lehetősége egy árus
tekintetében szankcionálásra, de az ellenőrzéseken mindent rendben találtak. December 12-e után,
csak figyelmeztetést alkalmaztak a felügyelők, azt sem sok esetben, mivel az elmúlt évekkel
ellentétben az árusok betartották az előírtakat.
A Bizottság ülésén Hidasi képviselő úr által említett két helyszínen történő illegális árusítást nem
észlelték a felügyelők, bejelentés sem érkezett ezekről.
A Felügyelet a Bizottság által jóváhagyott közterület használati hozzájárulásokat minden esetben
kiemelten ellenőrzi, amit mi sem bizonyít jobban, hogy 2012. évben 533 esetben folytattunk
ellenőrzést, melynek eredményeként 493 db 10, illetve 5-szörös közterület használati díj kiszabására
tettek javaslatot a felügyelők.
A kiadott közterület használati hozzájárulások ellenőrzése a 2013-as évben is prioritást élvez a
Felügyelet munkájában. Az eddig eltelt 20 napban a felügyelők 72 esetben tettek javaslatot az 5-szörös
közterületi díj kiszabására.
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