sfĺ.noőssÉaľ
ffi

ě.#.,.ffilm.w$

W.,.W,,,.,,M

Bud apest Józsefváľosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a
Előteľjesztő: dr. Saľa Botond alpolgármester

A képviselő-testületi ülés időpontj

Táľgy: Javaslat

a

a: 2013. március 27

. sz. napirend

.

36750ĺ2 helyľajzi szźlmű kiizteľülettel kapcsolatos

intézkedések megtételéľe

A

napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a döntés elfogadásához egyszerú szavazattöbbség
szifüséges.
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Tisztelt Képviselő-testůilet!

A Magyar Nemzet iĄságírőja Nagy Áĺo'' a 3675012 he|yrajzi szźtmű kĺjztęrülettel
kapcsolatban kéľdésekętiĺtézettaz onkormźnyzathoz. A hivatkozott. kozterület egy a
Fővárosi onkormrányzat tulajdonában lévő, névvel nem rendelkező kozilt a KáIvin tér
kĺizelében,mely a Baľoss utcát az Ülloi ĺttal köti össze. A fęltett kéľdésekaz utcźtban
ľrzemelő oMV izemanyagtöltő műkodéséreés közteľü|ęt hasznáIatának jogszeľűségére
vonatkoztak.

Az

fogalmańa meg
arra)
ahelyzet
kivizsgálását,hivatkozxa
az
onkormányzattőI
melyben
kérte
konkĺétkérdéseit,
hogy a fővarosi tulajđonúközteriileteken is a Jőzsefvárosi Köĺerület-felügye|et végzi a
kö zutkeze|éshez kap c s o 1ó dó feladatokat.
ęIőzetes telefonos megkeresést k<jvetően , 2013. máľcius I3-źn email-bęn

A

Budapesti KĺjzlekedésiKtizpont Zrt (BKK) és a Fővríľosi onkormźnyzat tźtjékoztatása
aIapján az érintettteriiletre köZteľĹilet-hasznźłIatihozzájźtu|ás nem keľült kiadásľa.
Éffiĺ,{äľäTT
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A Polgármesteľi Hivatal továbbította a kéľdéseketa Jőzsefvtľosi KozteľĹilet-feltigyelet (JKF)
tészére,mellyel kapcsolatban Biál Csaba igazgatő ilr vizsgźiatot rendelet el. A vizsgá|at
megáIlapítźtsait a dr. Kocsis Máté polgáľmester ur tészérecímzettjelentés (1. melléklet)
tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a jelentés jogszenitlen hasznáIatot állapított meg, a JKF

felszólította az o}i4Y Hungária Asványolaj Kft-nek a jogellenes cselekmény megszüntetéséľe,
és egyúttal feljelentést tett koziĺti jelzésre elkĺĺvetettszabálysértés,valamint aĺyagi
ellenszolgáltatás fejében biztosított fiktív engedélyek kibocsátása tárgyában.

Az elmúlt időszakban több

esetben fordult elő, hogy az onkormtnyzat tulajdonában lévő
kĺlzteriiletet a kiađottközteriilet-haszná|ati hatáÍozat érvényességiidejének lejártát követően
is jogellenesen hasznáIta a kére|mező. Ennek megfelelően szifüségessévált a jogellenes
közterület-hasznźtlat j ogkövetkezményeinek j o gszabá|yi kidolgozása.

A

Képviselő-testület hatáskĺjre a Magyarország helyi önkormányzatakőI
töľvény 23. $ (5) bękezdés 4. potltján alapul.

CLXXXX.

Kérem az a|ábbi határ o zati j avas l at

el fo

sző|ő 2011. évi

gadás át.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. Felkéľi a

polgármestert, hogy hivatalos megkeresésben tájékoztassa a Fővárosi
onkormányzatotaFováľosionkormanyzattu|ajdonźÍ.képezo36]5012helyrajziszámtl

2'

kĺi zterület j o gel l ene s haszĺáIatőĺ óI.

Felkéri a polgármestert, hogy
szab á|y ait ďo|sozza

Felelős:

Hataľidő:

ki.

a

jogellenes közterĹilet-hasznźiatjogkövetkezményeinek

Polgármester
1. pont esetében 2013. március27.
2.porĺt'esetében 2013. május 31.

Budapest, 2013 ' március 2J
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Botond
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dľ. Sára
alpolgáľmester
Törvényességi ellenőrzés
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Rimán Edina
jegyző
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Budapest 1084' Német u, |7-|9,
tel.t 299-7000

DR. KoCsIs MÁTE POLGÁRMESTER ÚR

!

részére
Helyben
TISZTELT POLGARMESTER UR!

A

Józsefuiíĺosi Kĺiztertilet-felĺigyelethez 2013. március ll-én Rozgonyi Lász|ó Fővárosi
onkormányzat Városüzemeltetési Főo. KözteľĹilet-hasznźiati o' Yezetőjétől bejelentés
érkezett aľról, hogy a Budapest VIII. ker. Szabó Ervin téľnekaz U||ői út és Baross utca
közötti szakaszán a Baľoss u. 5. alatt izeme|o oMV beĺuiĺlktlt8-10 gépkocsi parkolására is
elegendő teľĹiletet foglalt le, amelyre közteľĹĺlet-haszná|ati megállapodással nem rendelkezik.

2013. marcius 11-én 11:16 órakor helyszíni ellenőrzést taľtottunk, amely során az volt
megállapítható, hogy a Szabő Ervin tér említett szakasztln, a Baross utca fęlől az ll[ai t
irányźtbarl, az iÍtestjobb szélén,az uttest széIétjelző útbuľkolatijelen kívüli oblĺjs teľülęten
több gépkocsi is viĺľakozik, négy kordonoszloppal elválasztott területen belül. Valamerrnyi
jáľműben ,,oMV ENGEDÉLY'' feliratú, az OMY logójával és sorszámmal ellátott laminát
főIiábakötött

engedély okiľatnak tĺinő iromány van.

A

benzinktÍ a|ka|mazottai a gépkocsikkal kapcsolatban nem tudtak' vagy nem kívántak
nyilatkozni, a kordoľrna| elzźrt teľiiletről úgy nyilatkoztak, hogy aľľaa benzi(<lltnak van

engedélye. Az intézkedő közteľtilet-felügyelő munkataľsunk felszó|ítźBara a terĹilet e|zárźsára,
és k'lzárőIagos hasznalatára az engedélý bemutatni nem tudták, annyit közöltek, hogy a
benzinkút vezetője jelenleg nincs a helyszínen később ott lesz és az engedé|y nźůavan.

A

későbbiekben, az akkor mĺĺrhelyszínen tartőzkodő MISEK CSABA ATIILA' az
ijzemarryagÍłĺltőállomás felelős vezetője sem tudott semmiIyen engedélý, vagy hasznétlrati
megállapodást felmut atri a kordonozás j o gszerő sé gét illetően.

Figyelmbe véve, hogy a Baľoss utca _ Szabó Ervin tér kereszteződésében elhelyezett
,,Yárakozĺi tilos'' i:Izótab|a és az a|atta lévő ,'Besorolás rendj ét je|ző,, je|zőtáb|a kĺjz<jtt
e|he|yezett ,,KrVEVE oMV ENGEDELLyEL" kiegészítő je|zőtablara érvényes
forgalomtechnikai engedélý Budapest Fővaľos konltkezelői felađataite||átó Budapesti
Kcjzlekedési Központ nem adott I<l, az intézkedő közteľiilet-feliigyelőnk felhívta Misek ur
figyelmétakiegészítője|zőtáb|amihamaľabbtörténőe|téyolíttatásźra.

Ez a kiegészito je|zőtábla engedély nélkiil került elhelyezésre, amely alkalmas a koztlti
jelzéssel elkövetett szabá|ysértés, a fiktíy oMV paľkolási engedélyek készítése,kiadása, és
fe|haszná|ása pedig a magánokirat hamisítás bűncselekménye elkövetésének megĺálIapításaru.
A közúti jelzésre elkĺjvetett szabályséľtéselkĺjvetése miatt szabálysértési e|járźst
kezdeményeztĺ.inkahatásköľelrendelkezoszabá|yséľtésihatőságĺáI.

JozsEFvÁRosI KÖZTERÜIBI-ľ.Br.ÜGYELET
Budapest l084. Német u. |7.t9.
tel.z 299-7000

A

bejelentés szerint abenzinkilt ezen a területen anyagi ellenszolgáltatás fejében biztosítja a
fiktív oMV engedélyeket, amely véleményrinkszerint kimeríti a BTK 251.$. (l.) bekezdés
szeľinti vesztegetés búncselekményi tényállását. ,,A költségvetési szeľvnek' gazdá|kodó
szervęzetnek vagy a társađalmi szeľvezetnek az az oná|lő intézkedésľejogosult dolgozója,
illetve tagsa' aki a mfüödésével kapcsolatban jogtalan előný k&, avagy azi|yen előnyt vagy
ennek igéretételfogadja, illetve a jogta|an előny kérőjévelvagy elfogadójáva| egyetért,
bűntettet ktivet el, és egy évtől ĺit évig terjedő szabadságvesztéssel bĹintetendő.,, Ezért

bűncselekmény gyanúj amiattbtintető feljelentést tętttink azil|ętékes nyomozó hatóságnál.

Az ügyben adatgyíĺjtéstvégeztünk amely során a természetben Baross utca 5-7-9., valarnint
Ülloĺ rĺt 8-10-12. sz. a|atti 36750n,3675Ol2 és 3675Ol3 HRSZ ingatlanok tééľképmásolatait,

és Hiteles tulajdoni lap teljes másolatait beszeľeztfü a Jarási F<jldhivatal nyilvántaľtásából.

A

tulajdoni lapok a|apjan megállapítható, hogy a 3675011 HRSZ teľmészetben 1088
Budapest, Szabó Ervin tér 3. ingatlan ,,Kivett parkolóhaz,, a901991112008108.03.2| bejegyző
hatźrozat alapjźn. Az ingat|anon vezetékjog van bejegyezve azELMI] HáIőzat Kft. javaľa.

A

Üĺoĺĺt a|att ta|á|ható ,,Kivett kozllt,,
sz, hatźnozat a|apjźn a Budapest Főváros

36750t2 HRSZ, tęrmészetben 1082 Budapest,

tulajdonosa 2502|Il|/2005105.07.29
Onkormanyzata.

A

36750t3 HRSZ, természetben 1082 Budapest, Üll0ĺ ĺt 3. sz. a]att ta|tlható ,'Kivett
telephely'' tulajđonosa205535l|/2000100.08.17 sz. hatźlrozat aIapjan a Budapest Fővaros
onkormanyzata Budapest I\S2,Yźnoshaz u. 9-||. Az ingatlanon vezetékjogvan bejegyezve
az ELIvIŕj Há|őzat Kft . j avĺára.

Ez, a Baľoss utcáú, az vlai úfial összekötő

útszakasz Budapest Főviíros VIII. keriilet
Józsefuiíros díjťlzeto tjvezetében ta|á|hatő, ahol a benzinkút do|gozői, jogosultság nélkül
paľkoltatási tevékenységetvégeztek, és ezze| Budapest Főváľos paľkolási díjbevételeit
csökkentették. A Budapest Főváros illetékes szeľvéta paľkolási díjbevétel csĺjkkenéstényéről
éľtesítetttik.

A fentiekľe ťrgyelemmel felszólítothrk az oMv Hungáľia Ásványotaj Ktr'T-t, illetőleg
rajtuk kereszľĹil az ijzemarlyagkutat esetlegesen tizemeltető partnerét, hogy e terĹiletnek
kordonnal tĺjľténő|ęzáĺásźúő|a továbbiakban tartőzkodjanak, a forgalomtechnikai engedély
nélkiil elhelyezett,,KrVÉVE oMV ENGEDÉLLYEL'' kiegészítő je|zőtab|źt haladékÍďanul
távolítsfü el a je|zőtáb\a osz|opról, egyben tájékoztattuk, hogy a továbbiakban kiemelt
figyelmet szentel a Jőzsefvźnosi KözterĹilet-feltigyelet annak, hogy az elkövetkező időkben
elejét vegyék Józsefuaros közterĹileteinek ilyen módon ttjľténő, öncélú, a keľületi polgaľok
éľdekeitis sértő lezfuásának
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