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A bejelentés tartalmi kivonata

Státusz

Vizsgálat eredménye

Bejelentő megírta, hogy Budapest XIV. kerületi
kiemelt, négysávos főútvonalon szabálytalanul
tárolnak szemétgyűjtő konténereket. A kialakult
helyzet balesetveszélyes, közegészségügyi kockázatot
is jelent. Bejelentő kéri a szabálytalan állapotok
megszüntetését, az érintett hatóságok eljárását.

lezárt

A közérdekű bejelentést Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló jegyzője
megvizsgálta, és az alábbi tájékoztatást adta:
Budapest XIV. kerület Thököly út 178/A és 178/B számú ingatlanok bérleti
szerződéseit az önkormányzat 2018. november 19. napjára felmondta, a
kiürítés azonban még folyamatban van. Budapest Főváros XIV. Kerület
Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 513/2018. (XII. 13.)
önkormányzati határozatával 2018. december 13-án döntött a Budapest XIV.
kerület Thököly út 178/A. (31713/1 hrsz.), Thököly út 178/B. (31713/2
hrsz.), Nagy Lajos király útja 144. (31712/2 hrsz.) számú, az önkormányzat
tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítéséről.
A közérdekű bejelentés miatt a Zuglói Önkormányzati Rendészet 2019.
július 11. napján helyszíni szemlét tartott a megadott címen. A szemle
jegyzőkönyve és a csatolt fotók alapján megállapítható, hogy a Thököly úton
1 darab konténer állt az úttesten.
Eljáró szerv megkereste a volt bérlőt, hogy a kifogásolt hulladékszállító
konténer úttestről történő elszállításáról intézkedjen. 2019. augusztus 28-án
utóellenőrzés keretében a Zuglói Önkormányzati Rendészet helyszínelő
kollégái megállapították, hogy a konténer már nincs az úttesten.
Megállapítható tehát, hogy bejelentő által jelzett - a közúti közlekedést
veszélyeztető - állapot már nem áll fenn.
A jegyző arról is tájékoztatta a Bejelentőt, hogy a vendéglátó egységek
működésére vonatkozóan egyedi hatósági eljárás van folyamatban, melyről
adat a hatályos jogszabályok szerint nem adható ki. A folyamatban lévő
hatósági eljárások irataiba Bejelentő akkor tekinthet be, ha az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény 27. § (2) bekezdés g) pontja, továbbá az általános közigazgatási
rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 33. § (5) bekezdése szerint igazolja,
hogy az adat megismerése joga érvényesítéséhez, illetve jogszabályon,
bírósági vagy hatósági határozaton alapuló kötelezettsége teljesítéséhez
szükséges.

