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Budapest Józsefvárosi onkoľm ányzat
Képviselő-testiilet e számára

Tisztelt Képviselő.testĺilet!
A Jobbik Magyaroľszágért Mozgalom Józsefuaľosi Alapszervezęte kérelemmel fordult a

Vaľosgazdálkodási és PénzĹigyi Bizottság felé, melyben a Budapest, VIII., KáIvtnia téren

felállított kettős keresztľe 201I. decembeľ 01-től 2012. január 06-ig teľjedő időszakľa sző|ő

közteľĹilet-használati hozzáj arulás me gho s sz abbításźú. kérte.

A Józsefuárosi onkoľmányzattulajdonában lévő köZteľületekbaszná|ataľól és hasznźiatának
rendjéről sző|ő a 24l2OO9. (V. 21.) önkormanyzati rende|et 3.$ (1) értelmében a közteľület-

hasznźiati _hozzájźmlással és elutasítással- kapcsolatos önkoľmanyzatihatősźlgi eljárásban a

hivatkozott rendeletben rögzítettek szerint eIsőfokon a Varosgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság vagy a Polgarmesteľ dönt źńn;Jlázott hatásk<jľben, másodfokon a Képviselő-testület
dĺjnt.

A kérelmet a Városgazđálkodási és Pénziigyi Bizottság megfétrgya|ta, a 8l20I2. (I.11.) számú

hatźtľozatźxal az aIábbi döntést hozta:
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Előterjesztő: Soós György Vaľosgazđálkodási és PénzĹigyi Bizottság elnöke

A képviselő.testületi ülés időpontj a: 2012. maľcius 1.

Tárgy: A Jobbik Magyaroľszágért Mozgalom Józsefuarosi Alapszeľvezetéĺek fellebbezése

a VPB. 8l20lf. ű.l1.) szźlműhatározatźxal szemben.

A napiľendet ĺyiWzárt ülésen kell tĺáľgyalni, a döntés elfogadásźúloz -9gJ-:ZJryminősített
szav azattobb sé s s zfü s é s e s.
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Váľosgazdálkodási és Pénzůigyi Bizottság véleményezi tr

HumánszolgáltatásÍ Bizottság véleményezi tr

Hatźr ozatí iav as|at a bízottság számźtr a:

A Yźrosgazdálkodási és Pénzügyi BizoÍtsáý Humánszolgá|tatási Bizottság javasolja a Képviselő-



,'A Városgazdólkodási és Pénzügyi Bizottság a Jobbik Magyarorszdgért Mozgalom
Józsefvórosi Alapszervezetének a Kálvária téren felállított kettős keľeszt meghosszabbítása
tárgyában benyújtott kérelmét a Képviselő-testiilet 507/201]. (Xil.15.) szómú hatórozatában
fo gl altalĺr a te kint e ttel e lut as ítj a.,'

A Képviselő-testület hivatkozott 5O7l20I1. (X[.15.) számú határozatźtval az alábbiakľól
döntött:

,,A Képviselő-testület úgy daą hogy
]. kettős keresztet állít a Golgota térre, az egykoron a Rákosi-dihatúľábąn feĺrobbantott

kńpoĺna helyére.

FeIelős: polgármester
Hatóridő: 20l2. augusztus 20.

2. az emléhnű megvalósítására pályázatot íľ ki.

Feleĺős: polgármester
Hątáridő: pólyózat kiírása: 20]2. móľciusi első rendes hźpviselő-testületi ülés

pályázat benyújtása: 20]2. május 15.

3' felkéri a polgármesteľt, hogy a szülrséges egyeztetéseket folytassa le a Magyar
Katolikus Egńázzaĺ, a Budapest Galériávaĺ, valamint gondoskodjon az egłéb
szüIĺs é ge s engedély ek b e s zeľzés éľ ől.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 20I2. május l5.

4. a pályázat elbíľálására a KépviselőĄestület 20I2. júniusi első rendes ülésén kerül sor,
a dontést követően a Képviselő-testület megállapodóst kot a nyertes pólyamíĺ
benyújtójával.,,

A Jobbik Magyaľoľszágért Mozgalom Józsefuárosi Alapszetvezete a Yárosgazdálkodási és
Pénzügyi Bizottság 8l20I2, (I.11.) számil döntésérol sző|ő 16-1687l2l20ll. szźmí a|akszeru
hatźlrozatot az átvéte|tigazolő a tértivevény tanisága szerint zllz.január 27. napjćn átvette.

A Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefüiĺľosi Alapszervęzete2012. februríľ 9-én postára
adott fellebbezéssel foľdult a Képviselő-testülethez, melyben kifejtette álláspontját aKá|vária
t&en źi|ő kettős keľeszt fennmaľad ásáva| kapcsolatban.

Akozígazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás áIta|źnos szabéiyaiľól szóló 2004. évi CXL.
tĺlrvény (a továbbiakban: Ket.) 107. $ (1) bekezdésę a|apjźn az ĺjnkormźnyzatí hatósági
iigyben átnházott hatáskörben hozott hatósági d<jntésével szembeni fellebbezés e|birźůása a
képviselő-testület hatásköréb e tartozik'

A Ket. 105. $ (1) bekezdése szerint a másodfokú d<jntést hoző hatőság a döntést
helybenhagyja, megv áItonatja vagy megsemmisíti.

A Kálvĺíria tér zolđterületinek állapota meglehetősen leľomlofr, M idei év folyamán a
költségvetési foľľások fiiggvényében indokolt lehet a tér ftilteriileteinek titemezett megújítása.
Javaslom felkéľni aJózsefvélrosi Várostizemeltetési Szolgálat ígazgatőját, hogy aKéůvźniatér



zöldfelületeinek megújításáľa - a JVSZ kertészeti kapacitásának és a kĺiltségvetési fonások
fiiggvényében _ tegyen javaslatot.

A fentiekľe tekintettel a Jobbik Magyaľoľsztryért Mozgalom JőzseÍvźltosi Alapszervezeténęk
közterĹi|et hasznźiatihozzájáru|źtsának a meghosszabbítását nem javaslom. Javaslom, hogy a
Képviselő-testület szólítsa fel a Jobbik Magyarországért Mozgalom Józsefuarosi

Alapszervezetét, hogy legkésőbb a Ká|váľia tér zöldfelületeinek a megtljitźlsával kapcsolatos

munkálatok megkezdés éig a jogszeľiĺtlentil elfoglalva taľtott köĺerĹiletet ađja vissza.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.

Ha'rÁnozĺ'Tl JAvAsLAT

1. A Képviselő-testtilet másodfokú jogkörében e|jarva úgy dönt, hogy a Jobbik
Magyarországért Mozgalom Józsęfuaľosi Alapszervezete fellebbezése alapján, a közterĹilet

hasznźiatíhozzájźruLás módosítását elutasító, a Varosgazdá|kodźsi és Pénzügyi Bizottságźita|
átruházott hatáskĺjrben hozott 8l20t2. (I.11.) számű első fokú hattlrozatot helybenhagyja és

felszólítja a Jobbik MagyarországértMozgalom Józsefuaľosi Alapszeľvezetét, hogy legkésőbb

a Ká|váĺia téľ ztildfelületeinek a megiljításával kapcsolatos munkálatok megkezdéséig a
j ogszenĺtlenĹil elfoglalv a tartott köZterületet adja vissza.

Felelős: Polgármester
Hataľidő: 2012. maľcius 1.

2, A Képviselő-testiilet felkéri a Jőzsetvźrosi Vaľosüzemeltetési szoLgěllat igazgatőját,

hogy a Ká|váría tér zöldfelületeinek a meýítására vonatkoző javas|atát _ a JVSZ kęrtészeti

kapacitásának és a kĺiltségvetési forľások fiiggvényében _ đolgozza ki és a testület 2012.
áprilisi második ülésére terjessze elő.

Felelős JV SZ igazgatőja
Határidő: A Képviselő-testület 2012. áprilisi második ülése ]

A végľehaj tźstúvégzó szewezetí egység: Gazđálkodási Ügyosztály

Buđapest, 20|2. maľcius 1.

Yźrosgazdálkodási

Tcirvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízńsából:

"Ł-k, d-9
a\egyzó
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AJobbĺk Magyarországért Mozgalom Józsefoárosi Alapszervezete, a törvényes hatáľidőn betĺil
fe|lebbezés jogával é|,a2oĹ2.január 16..án ke|t. 16.1687l2l2olLiigyÍratszámú határozatuk etlen.

A|apszervezetünk vé|eménye szerint a kettős kereszt mindennemű statĺkai, esztétikai kritériumnak
megfele|. A Józsefvárosban és egyébként bárhol az országban, egy ilyen kezdeményezést támogatni
ke||, pártá|lástó| és hitvallástól függetlenü|. Mint már előző kérelmeinkben megfogaImaztuk, a kettős
.kereszt a kereszténységet és a keresztény értékrendet hirdeti. A|apszervezetÜnknek sem ál| más
szándékában, minthogy ezen értékek fe|é igyekezzünk tereIni a Józsefváros lakóit. Ezeken tú| nem
értjük, miért nem á||hat egy i|yen a|kotás a Káĺvária téren, mivel ez idáig csak pozitív visszajelzéseket
kaptunk. Bízunk benne, hogy nem politikai indíttatásrjak az eddigi dontéseik, bár más akadá|yát mi
nem ta|á|tunk.

Kérjĺik öniiket, hogy fel|ebbezésiinket átgondolva, a józsefoárosi emberek éľdekeit szolgá|ját mert
úgy hisszÜ|t, a segélyezés már nem e!ég egy normális hit és erkö|cs is sziikséges!

Budapest, 2oL2ą248

A Jobbik JózseJvárosi Alapszervezeté nek elnöke
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