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Tisztelt Bĺzottság!

Az Egyenlő Bĺĺnásmód Hatóság (a továbbiakban Hatóság) 2013. április 09-én kelt,
EBH/|5gl2l2O13 számihattrozatában a Budapest Fővaľos VIII. keľület Józsefuarosi Önkor-
máĺyzatta| szemben 150.000,-Ft eljárási bírság kiszabásáról rendelkezett, amelyet a végzés
kézhezv éte\étol szźlmított 3 0 napon belül kell me gfi zetni.

Ahatźĺozat indoklása éľtelmében aMagyar Antidiszkĺiminációs Közhasznú AIapíNány koz-
érdekiĺ igényérvényesítés keretében eljarást kezdeményezett a Budapest Fővaľos VIII. kerület
Józsefuárosi onkoľmźnyzatta| szemben. A közérdekű igényérvényesítő panaszábarl előadta,
hogy a keľĹiletben ta|źůhatő hźni gyetmekorvosi rendelő (1084 Budapest, Auróľa u. 2f-28.)
nem felel meg a komplex akadálymentesítés követelményeinek.

A Hatóság a lefolytatott eljaľást kĺjvetően 20|2.januaľ 17. napjźn kelt EBH/I32l|l20I2 szá-
műhatáľozatźlbanmegáltapította, hogy a Budapest Fővaľos VIII. kerület Józsefuáľosi Önkor-
mźnyzat nem tett eleget az egészségügyi alapellátás, mint kozszolgét|tatás vonatkozásźlban az
egyenlő esélyíĺ hozzáférés megvalósításanak 2008. december 3I. ĺapjaig, és ezzel megséľtette

az. egyen\o Ĺanĺsmod kĺlvetelményét. A Hatóság ezen hatźrozatában köteleae az onkor-
mátlyzatot, hogy valósítsa meg a komplex akadálymentesítést az źita|a fenntaľtott gyeľmek
haziorvosi rendelő vonatkozásában legké s(ĺbb 20|2. december 3 1 . napj áig.

Tekintettel arľa, hogy az onkormźnyzatfenti határidőig nem tett eleget ahatźtrozatban foglal-
taknak, és azt nem igazolta a Hatóság felé, így aŘatőság az eljáľási bírság kiszabtsa mellett
döntött.

Az e|jfuási bírság kiszabását elľendelő végzés ellen, a megadott 8 napos tĺirvényes hatĺĺridőn
beltil, végrehajtási kifogást teľjesztetttink elő, amelyben kéľttik a Hatóságot, hogy ahaÍátoza-
tźú sajat hatásköľben - tekintettel aĺ:a, hogy véleménytink szeľint a Ket. 103. (1) bekezdése
eľre lehetőséget ad - vonja vissza.

Tájékoztatom továbbáaT. Bizottságot, hogy a Ket. l44. $ (4) bekezdése értelmében a végre-

hajtási kifogásnak avégzés végrehajtásara nincs halasztő hatá|ya, így akiszabott eljaľási bír-
ságot a megadott törvényes hatáľidőn belül megfizette az onkormanyzat.



A Hatóság f013. április 25. napjźn kelt, EBFVI59l4l20t3 szźlműhatttrozatával a végľehajtási
kifogást elutasította, amely végzés ellen fellebbezésnek helye nincsen. A végzés bírósági fe-
lülvizsgálatát a kézbesítéstől sztĺrritott 30 napon beliil lehet kérni a Főviírosi Kozigazgatási és
Munkatigyi Bíróságtól, amely hataridő 20 I 3, máj us 29 . napjarl jar Ie.

Tekintettel arĺa, hogy a bírósági felülvizsgálat jogszabályséľtésľe hivatkozással kezdemé-
nyezhetłĺ, a Hatóság döntése pedig jogi érvrendszer alapján nem igen támadhatő, viszont az
eljárásnak máľ koltségvonzatai lennének, kimenetele pedig igen kétséges, így a bírósági út
igénybevételét nem j avasoljuk.

Nem javasoljuk továbbá azért sem, mivel a Hatóság a végzésben felhívta az onkoľmźnyzat
figyelmét arra, hogy az eLjárási bírság ismételten kiszabható, ha továbbra Sem teljesülnek a
hatźrozatban foglaltak. Egy esetleges bíľósági eljĺáľásnak azoĺban nincsen ha|asztő hatźiya a
Hatóság általi további végrehajtási bíľság kiszabásara.

A Tiszĺelt Bizottsźryhatásköre a Budapest Fővaros VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmányzat
|912009. (V.06.) ök. számú rendeletének 45.$ (4) bekezdés l . a) pontjan alapul.

HATÁROZATIJAVASLAT

A Városgazdálkodási és Pénzüryĺ Bizottság az Egyenlő Bánásmód Hatóság
EBH]|59ĺ4ĺ2013 számú végľehajtási kifogást elutasítĺĺ végzését tudomásul veszi és úgy
diint, hogy a végzéssel szemben bíróságĺ felülvizsgálatot nem kezdeményez.

Felelős: polgáľmester
Hataľidő: azonnal
A döntés végrehajtásźúvégzó szervezeti egység: Jegyzői Kabinet
A lakosság széles körét érintő dĺjntések esetén az előteľjesztés előkészítojének javaslata a
kozzététe|módjĺĺra: -
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