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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata
Tóth Mihály polgármester részére

„Miért nem tájékoztatják a lakosságot az Őket érintő változásokról?”
címmel

Tisztelt Polgármester Úr!
Többen kerestek meg a Szent László lakótelepen, közelebbről a 159-es busz végállomásának
közelében élők közül az ott nyitni kívánt Tesco áruházzal kapcsolatban.
Elmondásukból és kérdéseikből egyértelműen kitűnik: nincsenek tájékoztatva a várható
változásokról, ezért jogosan aggódnak biztonságuk, nyugalmuk miatt, és úgy gondolom, félelmük
nem megalapozatlan!
Számukra a történet azzal kezdődött, hogy bezárt a Sziget üzletházban már nagyon régen –és jól! -,
működő, használt ruha üzlet és elköltözött a hozzá tartozó „ruhaválogató” is.
Találgattak: vajon miért?
Aztán a Csepel újságon keresztül megkapták a választ: helyükön Tesco áruház nyílik, majd a
napilapokban az áruházlánc hirdetésével is találkoztak, amiben munkatársakat kerestek.
Ön is tudja, hiszen a kerület első embereként végigkísérhette, amint az áruházláncok Csepeli –és
Csepel közeli-, terjeszkedésével egyre több csepeli „kisközért”, „éjjel-nappali” élelmiszerbolt ment
tönkre, zárt be, hiszen az árakkal nem tudták felvenni a versenyt.
Attól tartanak a nyitni kívánt bolt környezetében élők, hogy a vonzó árak miatt ez egy nagy
forgalmú üzlet lesz. A nagy forgalom pedig nagy autóforgalommal is járni fog, ami fokozott
balesetveszélyt jelent. Ráadásul a környéken elég parkoló sincs. Félő, hogy esetleg a zöldterületet
fogják várakozásra használni az autósok, tönkretéve ezzel a környezetet. Hiszen nem csak a
környéken élők fogják helyben intézni a napi vásárlásaikat, hanem azok, akik Királyerdőben élnek,
sem fognak ezentúl elmenni a Rákóczi úti „nagy” Tescoba, ha találhatnak közelebbit is.

A megoldás keresésének reményében az SZMSZ 27.§-a alapján interpellációval fordulok Önhöz,
melyre írásban kérem a választ, és azt a december 18-i testületi ülésen javaslom megtárgyalni.

Kérdéseim a következők:
- Mikor szerzett tudomást az Önkormányzat a Tesco áruházlánc a Szent László utcában nyitni
kívánt szaküzletéről?
-

Benyújtott -e már működési engedély kérelmet az új szaküzletre? Ha igen, hol tart az
engedélyezési eljárás? Ha nem, mikorra várható?

-

Volt –e egyeztetés előzetesen a működési engedély zökkenőmentes kiadása érdekében?

-

Milyen feltételeket kell teljesítenie a Tesconak ahhoz, hogy a kívánt helyen szaküzletet
nyithasson?

-

A fentiekkel kapcsolatban milyen módon, és mikor kívánja Polgármester Úr az ott élőket
tájékoztatni?

-

A Szent László úti lakótelepen nemrég fejeződtek be a lakó pihenő övezet kialakítási
munkálatai. Ennek során terveztek –e bármit is annak érdekében, hogy az érintett területen a
megnövekvő forgalom ne okozzon problémákat?

-

Hogyan kívánja Polgármester úr az ott élők nyugalmát, és biztonságát szavatolni a
várhatóan megnövekvő gépjárműforgalommal szemben?

-

További parkolóhelyek kiépítésére mikor lesz lehetőség, hová és kinek a költségére?

Várom Polgármester Úr megtisztelő válaszait és intézkedését!
Budapest, 2008. december 06.
Tisztelettel:
Szuhai Erika
képviselő

