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Tárgy: Debrecen, Derék u. 35. sz. előtt a
16477/11 hrsz-ú közterületen
sátor-, illetve ponyvagarázs tiltott
módon történő elhelyezése
Melléklet: 2 db fényképfelvétel

HIRDETMÉNY
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a város közterületének rendjével, használatával és hasznosításával
kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010.(VII.14.) Ör. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján
értesítem, hogy a közterület-felügyelők járőrszolgálati ellenőrzés során megállapították, hogy Debrecen, Derék u. 35. sz. előtt
a 16477/11.hrsz-ú közterületi parkolóban a mellékelt fényképfelvételeken található ponyvagarázs van elhelyezve. A
ponyvagarázs tulajdonosa illetve a közterület jogellenes használója nem ismert.
A Rendelet 5. § (4) bekezdés e) pontja alapján: „Tilos a közterületet használni sátor-, illetve ponyvagarázs elhelyezésére,”.
A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján: „Jogellenes a közterület használata, ha
a)…
b) tiltott módon (a továbbiakban: tiltott módon történő használat) használja a közterületet.”
A Rendelet 5. § (3) bekezdése alapján: „Tiltott módon használja a közterületet az, aki azt
a)…
b) …
c) a (4) bekezdésben foglalt tilalmakba ütközően használja.”
Tájékoztatom, hogy amennyiben a sátor-, illetve ponyvagarázs a közléstől számított 15 napon belül nem kerül a közterületről
eltávolításra a Debreceni Közterület Felügyelet elszállíttatja azt.
A Rendelet 2. § (2) bekezdése alapján:”közterület hasznosító szerv: a Debreceni Közterület Felügyelet”.
A jogosulatlan használó a közterületről eltávolított sátor-, illetve ponyvagarázst csak az elszállítás, tárolás és az ezzel
kapcsolatos eljárás költségeinek megfizetését követően veheti át. A sátor-, illetve ponyvagarázst a Debreceni Közterület
Felügyelet a 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 10-12. sz. alatti telephelyére szállítatja.
Amennyiben az eltávolított sátor-, illetve ponyvagarázsért az ezzel rendelkezni jogosult az értesítés közlésétől számított 60
napon belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban a költségeket nem fizeti meg, a közterület hasznosító szerv
(Debreceni Közterület Felügyelet) értékesítheti.
Ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy az elérhető bevételt feltehetően meghaladja a tárolás és az értékesítési eljárás
költsége, a közterület-hasznosító szerv jegyzőkönyv felvétele mellett megsemmisítheti a közterületről eltávolított dolgot.
Ügyintéző neve: Gombos László közterület-felügyelő
Lengyel Imréné szabálysértési adatfeldolgozó, ügykezelő
Hivatali elérhetőség: Telefon: 52/502-530
Fax: 52/502-538
Személyesen: Hétfőtől – Csütörtökig: 7:30-tól 16:00-ig
Pénteken:
7:30-tól 13:30-ig.
Levélcím: Debreceni Közterület Felügyelet 4026 Debrecen, Bem tér 14. sz. 1. em.

E-mail: debrecen@közterf.hu

Az iratokba való betekintés lehetősége: Az ügyfél az eljárás bármely szakaszában betekinthet az eljárás során keletkezett
iratokba. Az irat betekintési jog gyakorlásának további szabályairól az ügyintézőtől kérhet felvilágosítást.
Értesítésem jogszabályhely alapja: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának a város közterületének rendjével,
használatával és hasznosításával kapcsolatos helyi előírásokról szóló 28/2010.(VII.14.) Ör. rendelet 6. § (2) bekezdése.
Debrecen, 2011. augusztus 11.
Tőzsér Gyula
hatósági osztályvezető
Erről értesül:
1.
2.

Hatásterületen élő ügyfelek, ügyfélnek minősülő szervezetek hirdetmény által
Irattár

