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Cím: Javaslat bĺĺntetőeljáľás megindításáľa

Előterjesztő: dr. Kocsis Máté polgármester

A testĹileti tilés időpontj a:201l. július 21.

Az elóterj esztés el őké szitój e é s leíroj a : P o l gáľme steri Kabinet

A hatźtr ozat elfogadásah oz ęgy szeru szótĺĺbbség sztikséges.

Melléklet: fenyképek

Tisztelt Képviselő.testĺilet !

A Józsefuáľos egyik legforgalmasabb tfiszakaszźn, az Orczy t& 4. szźmtőI az orcry iÍ
pźratlan oldalán az orczy út 3-5. szźmig terjedő szakaszoĺ, a 2009-ben telepített fasoľt, az

ELMŰ megbízásźhő| egy számunkra ismeretlen cég en,gedély nélkül szakszeľíĺtlenÍil,

,,brutális'' módon megnyirbálta. Szakértők szerint a fak letaľolásával több millió forintos kar
keletkezett, hiszen újra kell telepíteni a teljes fasort.

Ismeretlen tettesek a fentebb fe|vźľ:o\t magataľtásukkal megsemmisítették és megrongá|tźl< a

fent kĺiľĹilíľt helyszínen lévő ffüat és ezze|kźrt okoztak és így megvalósították a Btk, 324. s
(I) bekezdésébe ťitkbző és a (4) bekezdés a) pontja szerint minősülő rongálás biĺntettét.

Az otv.8. $ (1) és (2) bekezdésekben foglaltak éľtelmében ,,az épített és természeti k<iľnyezet

védelme'' érdekében, mielőbb btintetőeljaľás meginđítását tartom sztikségesnek.

A Tisztelt Képviselő-testület feladat és hatáskĺiľe azow.9. $ (1) bekezdésében foglaltakon
alapul.

Kérem a Tisĺelt Képviselő-testtiletet, hogy a hatnozatí javaslatot fogadja el!



2

Határozati Javaslat

A Képviselő.testůilet úgy diint' hory

1. biintetőeljaľást kezdeméĺyez ismeretlen tettes ellen a Józsefuaľos egyik
legforgalmasabb tltszakaszźn, az orczy tér 4. szźtmtőI az orczy út pĺĺľatlan oldal.źn az
orczy lit 3-5. szárrig terjedő szakaszon, a 2009-ben telepített fasoron elkövetett
r ongdl ás btintette megalapozott gyanúj a miatt.

2. fe|hata|mazza Kaiseľ József képviselő urat, hogy az tigyre vonatkozóan az
Önkormányzat képviseletében tegye meg a feljelentést a hatáskĺiľľel rendelkező
illetékes kerületi rendőrkapitányságon.

Felelős: polgáľmester
Hatáľidő: azoĺ.na|

Budapest' 20|1.július 2 l.
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