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A képviselő.testiileti ülés időpontja:2015. decembeľ 3.

Táľgy:
A

. sz. napiľend

Javaslat polgári peľes eljárással kapcsolatos döntések meghozata|źra

napiľendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat e|fogadásźthoz egyszeru szavazattöbbség

szükséges.
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Városgazdálkodási és PénzĺigyĺBizottság véleményezi
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi
Hatát ozati iav as|at a bizottság szźtmár a:

A

Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság javasolja

tr
tr

a Képviselő.testületnek az

előterjesztés

mestárwa|źLsát.

Tĺszte|t Képvĺselő.testület!

I.

Tényállás és a döntés taľtalmának részletes ismertetése

Budapesti Rendőr-fokapitányság Komrpciós és Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztálya 01000-

6|3412009' bii. számon nyomozást folytatott kiil<inosen jelentős vagyoni hátrźľ;r>Ą okozó htĺtlen kezelés
biĺntette és más bűncselekmények miaÍt a Corvin-Szigony Pľojekt kapcsán.

A

biĺncselekménnyelokozott kár megtérülése érdekébena Képviselő-testtilet 17I/f0If. (V. 17.)
számű hatźtrozatában felhatalmazta a po|gźlrmestert, hogy a büntetőeljárás során a jogszabá|yi
feltételek fennállása esetén terjessze e|ő az önkoľmányzat polgaľi jogi igényét.

A

polgári

jogi igény eloterjesĺésétkövetően, annak

biztositźsára

a

birősźry a gyanúsítottak

magánvagyona vonatkozásában zfu a|á vételt rendelt el.

A

nyomozást a Főváľosi Főtigyészség KÜo. f482|l2OO9/191. számtl haÍáĺoz,atáva| 2015.jú|ius 24'

napján

a

büntetőeljárásról szóló 1998.

évi XIX. törvény 190' $ (l) bekezdés b)

pontjában

mivel a nyomozás adatai a|apján nem źů|apltható meg bűncselekmény
meghatározott okból
elkĺivetése,és az e|járás folytatásától sem várható eredmény _ megszüntette.

-

A

Fővaľosi FőĹigyészség2015. novembeľ I7. napján étkezett levelében tźĘékoztattaaz
önkormányzatot arról, hogy a büntető ügyben keletkezett nyomozást megszüntető hatźtrozat
valamennyi terhelt vonatkozásában jogeróľe emelkedett, egyittal kérte az onkormányzat nyi|atkozatźń
a polgári peres eljárás esetleges megindítására vonatkozóan.
A polgárijogi kárfelelősségnek négy alapvető eleme van: ajogellenesség, rendszeľint

a felróhatóság, a
kár, tovthbá az okozati osszefüggés a kár és a felróható tevékenység, YIEY mulasztás között. A polgári
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jogkćLrtérítésiszabályai éľtelmébena károsultnak kell a jogellenességen feltil a káľ bekövetkeztét és az
okozati ö'sszefüggést bizonyítania, abizonyítás sikertelenségének következményeit pedig annak kell

viselni akin a bizonyítási tęher van.

Mivel a2009, őtatartő büntető eljárás |ezźrását je|entő Fővárosi Főĺigyészségnyomozást megszüntető

hatźĺrozatabűncselekményelkĺivetésétnem źů|apitottameg,és indokolása szerint a nyomozás kétséget
kizźrőan nem támasztot1a a|ä az önkoľmányzatot én vagyoni hźltľányokozásźi sem, így a polgári peres
eljárás megindítása nem indokolt, ugyanis azvárhatőan nem vezetne eredményre.
tigyben az önkoľmányzat képviseletével megbizott ügyvéd jogi szakvéleményébenis kifejtette,
hogy mivel - a nyomozás megállapításai szerint - az onkoľmźnyzatot kár nem érte, igy a polgáľi jogi
igény vonatkozźtsátban nem javasolt polgári peľes eljárás kezdeményezése,és az a,za| jĺáró további
költségek vállalása.

Az

II.

A beterjesztés indoka

A Fővárosi Főügyészség megkeľesésébenfoglaltakra tekintettel szĹikséges a polgári peres eljáľással
kapcsolatos döntés meghozata|a,
III. A döntés célja, pénztigyĺhatása

A döntésnek pénziigyi hatása nincs.
IV. Jogszabályi kiirnyezet ismeľtetése

A Képviselő-testület hatáskĺjre a Budapest Józsefuárosi onkormányzatvagyonáľól és a vagyon feletti
tulajdonosi jogok gyakoľlásáľól szóló 66ĺf0If (XII.13.) önkormányzati ľenđelet16. $ d) pontján
alapul.

Kéremaza|ábbihatźlrozati javaslate|fogadását.

Hatáłrozatijavaslat
A Képviselő.testĺilet úgy dönt, hogy

1.

Főügyészség KÜo. 2482Ilf009/I9|. szźmínyomozást megszüntető határozatźtban
gyanúsítottkéntmegnevezett szemé|yekke| szemben polgári peres eljáľást nem kezdeményez.
a Fövárosi

Felelős: polgármester

Határidő: 20l5. december 3.

2.

fe|kéri a polgármestert, hogy

az I.

pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Fővárosi

Főügyészséget.

Felelős: polgáľmester
Határidő: 2015. decembęľ

7.

A dtintés végľehajtásátvégző szeľvezeti egység: Jegyzői Kabinet

A

lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítőjénekjavaslataaközzététe|
módjáľa: a honlapon
Budapest, 201 5. november 23.
Tisztelettel:

Törvényességi ellenőľzés:

Danada-Rimán Edina
jegyz(ĺ

nevében és meebízáĺából:
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a|jegyző

