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Budapest Józsefyárosi On ko rmányzat
Képvise|ő.testiilete számára

Tĺsztelt Képviselő.testület!

I. Előzmények:

A Horváth Mihály tér I7.I9, szźlm alatti éptilet 2013. februláľ 2|-én a CIB Bank Zrt.

tulajdonába kertilt.

Ezt megelőzően fent nevezett ingatlan a Hoľmi Projekt Zrt. tu|ajďonában volt. A Hatósági

Ügyosĺáty tájékoztatása a|apján a közenilet hasznáIatával kapcsolatos problémtk 2012
juniusában kezdődtek. A Horváth Mihály tér 17-I9. sz.35797 hľsz-ú ingatlanon |évo irodahźa
Horváth Mihály téri homlokzatźn a záró párkanyrőI kőelemek estek az épĹilet elóttí jardara.

Az életveszélyessé vált épiilet miatt a közteľĹiletet ekkor a Jőzsefuźlrosi Vaľosüzemeltetési

Szo|gá|at sza|agkor|áttal kcjrbekerítette, így a balesetveszély ideiglenesen elhaľításra kerĹilt.

Az épület gondnoka ekkor tźtjékoztatta a fulajdonost az eseményekľől, és ennek megfelelően

Pintér Tibor statikus tervezo javasolta, hogy kőrestaurátoľ vizsgáIja át. a párkźny valamennyi

kőelemét' A Hatósági Ügyosná|y többszöľi éľdeklődéséľe sem kapott vźiaszt a tett

intézkedésekľől ezért a 08-104112120|2. sz, levéllel felszólítottrák a tulajdonost, hogy

É!ą Kfrřj ä"l"T 
1

2ü1/, A,,' 
'' lg 

*s*,

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 20 I 4. augsztlls 27 . . sz. napirend

Tárgy: Javaslat a CIB Bank Zrt. fe||ębbezésének e|birźiźlsźra

A napiľendet nyílt ülésen kell taľgyalni, a hataľozat e|fogadásźůloz egyszerű szavazatíöbbség
szükséges.
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tájékoztassa a hatóságot 8 napon belül az eddigi ügyintézésro|.Yá|asz effe a megkeresésľe
sem érkezett.

20|f. 10. 31-én a Hatósági Ügyosztály kdtelezte a Hoľmi Projekt Zrt-t, hogy a Budapest,
VIII. kerĹilet Hoľváth Mihály tér 17-19. sz. 35|97 hľsz-ú ingatlannal határos _ Hoľváth
Mihály téľi _ kĺizteľiilet folyamatos elkerítéséről gondoskodjon azonnali hatállyal, és az épület
utcai homlokzatainak részletes statikai szakérto vizsgá|atát (szfüség esetén kőszakéľtő
bevonásával, mely megállapítja, hogy közvetlen élet-, és balesetveszély fennáll-e, sziikség
van-e védőtető építésére, meghatźxozza a szijkséges intézkedéseket és azok hataridejét)
végeztesse el, és nyújtsa be a levél kézhezvételétłĺ| szátlnitott 15 napon belĹil.

A kötelezésre válasz nem érkezett.

Az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséľől és működési feltételeiről szóló
34312006, (XII.23.) koľmányrenđelet 1. $ (3) bekezdése a|apjźn 2013. januaľ 1-tő1 a
Józsefuĺírosi onkoľmźnyzat Hatósági Ügyosaály Építésiigyi Iľodája intézkedni nem jogosult.
Tárgyi mriemléki épület ügyirata továbbításľa került a hatásk<irľel rendelkező Budapest
Főváros Kormanyhivataliának Kultuľális orökségvédelmi Irođájára.

AzlJgyosztá|y 2013. máľcius 18-án egyezteto megbeszélést taľtott a CIB BankZrt, fejlesztési
pľojekt menedzseľével, melyen a2412009. (V.21.) <inkoľmanyzati rende|et (a továbbiakban:
Rendelet) alapjźntájékońattlk a megjelenteket a közterület-haszná|at módjaľól.

A Rendelet 7. $ (1) bekezdés c) pontja a|apjtn közteriilet-haszná|ati hozzźĄárulás nélkül
végezhető az élet-és balesetveszély megsziintetése, ę|hźttítása, statikus á|ta| ígazo|t,
meghatározott szĹikséges időtatamon belül. A CIB Bank Zrt. képviselői tźljékoztattźů< a
megjelenteket, hogy a statikai szakvélemény elkészítése folyamatban van, elozetes felmérés
a|apján feltételezhető, hogy az épu|et homlokzata életveszélyes.

A statikus vélemény elkészüléséig a balesetveszély elkeľülése érdekében a jarda elkerítéséről
a homlokzat telj es hossz ában intézkedtek.

20|3 májusában elkészült atartőszerkezeti szakéľtői vélemény, mely szeľint a homlokzatot a
zźľőpźrktľlyig kosaľas kocsival ellenőriĺék. Megállapítást nyeľt, hogy az épület
kőszerkezeteinek folyamatos elhasználódásźú avíze|vezetési problémák okozzźlk.

A tartőszerkezeti szakérto szerint az épületen elvégzendő ľészleges javítások, valamint a
ľészleges elkerítés a megoldás a jelenlegi problémfua. A tényleges veszélyhelyzetet csak a
felúj ítási munkával lehetséges elhĺĺrítani.

2013 novembeľében a CIB Bank Zrt. tájékoztatta az onkoľmányzatot, hogy az e|oirt
veszélytelenítési munkálatokat elvégezték' az időjráľás fiiggvényében kaľbantaľtási
munkálatokat kezdenek el.

2014 februarjában a tulajdonos képviselője levélben küldött tźljékoztatása a|apjźn a
veszélytelenítési munkálatokat elvégezték, leesés elleni rögzitést tettek több helyľe is. A
szétťagyott betonkoszorut, valamint az erké|yek taľtóelemeit megerősítették, az erkéIy
kőkorlát elemeit rögzítették' a szobor díszeket miiemléki védőhálóval láttak e|, ťlxtittů< az
utcai ablakokat amiket nem lehetett bezźrni, pótoltak azźlrőkőpáĺkanyok kifagyott fűgáit.

A tttjékoztatás szerint az elkerítést 20|4. év közepéig kívanjak fenntartani, annak érdekében,
hogy a téli valamint az év eleji hűvösebb időszakban a fagyási károk miatt semmi ne essen
közteriiletľe.

Mivel a többszĺĺri felkéréstinkľe sem étkezett érdemi vźiasz a kerítés elbontásanak
időpontjával kapcsolatban, a Józsefuarosi Közteľiilet-felügyelet és Városiizemeltetési
Szolgálat jegyzőkönyvet vett fel a hozzájźru|źłs nélkiili köZteľĹilet hasznáIatrő|. A
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polgĺármester a jegyzókönyv aIapjtn az előterjesztés |. szźtmt mellékletét képező határozatot
hozta.

II. A beteľjesztés indokolása

Az ügyfél az elsőfokú hatźrozat ellen fellebbęzhet. A fellebbezési jog nincs meghatźrozott
jogcímhez k<itve, fellebbezni báľmely okból lehet, amelyľe tekintettel az énntett a dĺintést
séľelmesnektĄa.

A 2004. évi CXL. torvény (a továbbiakban: Ket) 105. $ (1) bekezdés alapján a másodfokú
döntést hozó hatóság a döntést helybenhagyja, megvá|toztatja vagy megsemmisíti.

III. Tényállás

Ahatźlĺozat postai úton keriilt közlésľe, melyľe 2014. augusztus 22-én érkezett fellebbezés (2.

szźrrú melléklet). A Ket. 99 $ (1) bekezdése éľtelmében a fellebbezést döntés közlésétől
szźlmitott 15 napon beliil lehet előteľjeszteni, a hataľozatot a téľtivevény tanúsága szerint az
tigyfél 2014. augusztus }7-énvette át.

Az illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. $-a a|apjtn, ha a fellebbezés táĺgyźnak
értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke 5 000 forint. Kérelmezo ennek
eleget téve illetékbélyeggel ellátott fellebbezést nyújtott be a kiadott határozatĺal szemben.

IV. Diintés taľtalmának részletes ĺsmertetése

Javaslom a polgáľmester hataľozatźnak helybenhagyźlsźú, tekintettel aľra, hogy az első fokú
határozat ténybelileg, és jogilag megalapozott. Semmilyen indok nem támasztja a|á, hogy a
továbbiakban is ingyenes kö,zterület használatot engedélyezzen az ĺjnkoľmźnyzat - életveszély
megszüntetés jogcímen. Az épiilet tulajdonosa, azigyfé| maga je|ezte az onkormtnyzat fe|é,

hogy a teľület elkerítését biaonsági okokból kívránja Zll4.június 30. napjáig fenntaľtani. Ez
az időpont eltelt, az é|etvęszé|y e|harit sľa mintegy másfél év idő állt a rendelkezésére - mely
alatt az életveszélyt sajźLt tájékoztatźsa szerint meg is sztintette, ezért az ügyfél máľ nem
jogosult a k<jzeľiilet ingyenes hasznźĺ|atáĺa. Amennyiben pedig aggá|yai lennének az épu|et

homlokzatanak biztonságara vonatkozóan, teľmészetesen fenntarthatja az e|kerítést _ de a
I8l20I3 (Iv.24) önk. ľendelet szeľinti közterĹilet-haszná|ati díj ellenében. A járda funkciója
elsődleges a gyalogosok biztonságanak és kényelmének a szo|gá|ata, nem pedig az,hogy az
épületet kaľbantaľtását helyett az épület tulajdonosok azt a gyďogosok elől e|zfuva
haszná|jźtk.

V. A diintés célja' pénzůigyi hatása

A döntésnek pénztigyi hatása nincs.

A bevétel teljesülése a fellebbezés elbíľálásával még nem biztositott, a Ket. l09. $ (1)

bekezđés b) pontja a|apjánbírósági feltilvizsgálatnak lehet helye.

VI. Jogszabályi kiiľny ezet

A fellebbezési lehetőséget a Ket. 98. $ (1)-(4) bekezdései, valamint a 99. $ (1) bekezdés és a
l07' $ (1) bekezđése szabáIyozza.

A fellebbezési illeték mértékét az illetékekľől szóló 1990. évi XCIII. töľvény 29. $-a á|Iapítja
meg.

Kéremaza|ábbihatarozati javaslatokelfogadasát.



H.łľÁnoza'TI JAvAsLAT

1. A Budapest Főváľos VIII. keľĹilet Józsefuaľosi onkoľmtnyzat Képviselő-testülete

másodfokúhatóságihatáskörébeneljárvaazalábbihatfu ozatothozza:

HATÁno ZAT

a CIB Bank által, a Budapest, VIII. keľület, Német utca}}, sz. előtti közterĹiletből 185 m2

közteľület, valamint a Budapest, VIII. keľĹilet Hoľváth M. tér 18. sz. előtti közteľĹiletbő|275

m2 közteľii\et hozzttjźrulás nélküli haszntĺ|at miatt, a |6-66312014. iktatószáĺrľ(l I. fokú

hatfuozatot

helyben hagyja.

Ehatźrozat ellen fellebbezésnek nincs helye. Ahatározat feltilvizsgáLatátjogszabályséľtésre
való hivatkozással, a bírőság!ól lehet kéľni. A keresetlevelet a hatźlrozat kézhęzvétę|éto|

számított 30 napon belül, azI. fokÍlkozigazgatási szervnél, vagy a Fővaľosi Közigazgatási és

Munkatigyi Bíľósághoz kell 3 példányban benyrijtani. A keresetlevél benyújtásának a

hattľozatvégrehajtásźlraha|asńőhatá|yavarĺ.

INDoKoLÁs

A Józsefvárosi KozteľĹilet-felügyelet és Vaľosüzemeltetési Szolgálat 2014. július 31., július

25. ésjúlius 19. napján is jegyzőkĺinyvet vett fel a Hoľváth Mihály tér 18. szám alatti CIB
Bank iulajdonát képezo jźrdaszakasz közteru|et.hasznáIatí hozzź!ärulás nélkĹili haszĺá|ata

targyźlban.
Ezen jegyzőkönyvekben megállapításľa
jźxdaszakaszoĺ 275 m, területet, míg a
terĹiletet haszná| a Kötelezett.

keľült, hogy a Hoľváth Mihály téľ 18. szám előtti
Német u. 20. szám előtti járdaszakaszon 184,8 m2

A kötelezettfOI4. februáľ 26. napjanbejelentette, hogy a sziikséges munkálatokat elvégezte,

és jelezte azoĺ sztndékát, hogy a terĹilet elkerítését binonsági okokból 2014. junius 30

napjélig kívanj a fenntaľtani.

Fentiekľe tekintettel, a polgármester 20|4. július 31. napján megállapítotía a jogellenes

kĺiztertilet.hasznźlatot, éś a Kotelezettet 2014. július 01. napjátó| 2014. július 3I. napjáig

terjedő idősza|<ra, a az a|tbbi közteľület-hasznáIati díjak megfizetésére szólította fel

1. határozatkézbesítéséto1, szźrnított 15 napon belüli megfizetés esetén:

. a Német u. 20. szźlm előtti 185 m2 haszná|atáért napi 46,250,-ft+ AFA
nyolcszorosának megfelelő, azaznapi 370.000,-ft + Áľ.,q, <lsszeget, 20l4.jú1ius 01. napja és

zotą.július 31. napjä kĺizötti időre összesen 1 1 .470.00},-ft+ AFA, ö'sszeg;

- a Horváth Miháty tér 18. szrĺm előtti 275 m2 ezęnidőszak alatti haszntl\atáéľt napi

110.000,-ft+ ÁFA nyolcszorosának megfelelő, napi 880.000,-ft + AFA ĺisszeget,20|4.július

01. napja és 2OI4. július,3|. napja közötti időre összesen 27.280.000,.ft+AFA összeget,

összesen 38.750.000- ft + AFA összeg



2. ahatározat kézbesítésétő| szźtmitott 30 napon belĹili megfizetĘs esetén:
- a Német u. 20. szźlm előtti 185 m2 hasznáIatáért napi 46.250,- ft + AFA
tizenötszörösének megfelelő 6g3.75o,-ft + ÁFA, z}I4,július 01. napja és 2014. július 31.

napjakozĺitti idĺĺľe összesen 21.506.250,-ft. + AFA ö'sszeg;
- a Horváth Mihaly tér 18. szźm e\ótti f75 m2 ezen iđőszak alatti haszná|atáéľt napi
110.000,-ft+ Ár.e. tizenö,tszörcjsnek megfelelő napi 1.650.000,-ft + ÁFA, f0I4. július 0l.
napja ésf}Ił.július 3I. napja közötti időre összesen 51.150.000,-ft+AFA összeget, ĺisszesen
72.656.25|J,-tt + AľA összeg

3' ahatźrozat kézbesítésétőL szźrĺitott 30 napon tuli megf,rzetés esetén
- a Német u. 20. szám e|őtti l85 m2használatáértnapi 46.250,- ft + AFA összeg
huszonötszĺjľdsének megfelelő napi 1.156.25o,-ft + ÁFA, 20|4. július 01. napja és 2OI4.
július 31' napja kcjzötti időre összesen 35.843 ,750,. + Ár.,ą' összeg

- a Horváth Mihály tér 18. szám előtti275 m2 ezęnidószak alatti haszná|attĺéľt napi
1l0.000,-ft+ ÁFA hus'onötsztjrĺjsének megfelelő, napi 2.75O.OO0,-ft + ÁFA, zo|4.jútius 01.

napja és2014,július 31' napja köz<itti időľe összesen 85.250.000,- + AFA összeget, összesen
I21.093.750,.ft + AFA összeg.

Egyúttal a Kötelezettet a fenti közteľiiletek kĺjzteriilet-haszná|atihozzájźtulás nélküli további
baszná|atźltó l el ti ltotta.

A Kötelezett 2014, augusztus 22. napjźn fellebbezést nyujtott be az I. fokú hatźrozaÍIa|
szemben.

Az I. fokon e|jarő hatóság, Józsefuiĺros Polgáľmesteľe terjesztette fel a Józsefuárosi
onkoľmĺányzat Képviselő.testülete számfuaa jogorvoslati kéľelmet, a II. fokon eljrĺľó hatósági
jogkör gyakoľlójanak, a közigazgatási hatósági eljaľás és szolgáltatźs á|ta|źnos szabályairól
sző|ő 2004. évi CXL. törvény 107.$ (1) bekezdés szerint.

Akozigazgatási hatósági eljarás és szolgáltatás á|ta\ános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény 105.$ (1) bekezdés a|apján a másodfokú döntést hoző hatóság a döntést

helybenhagyja, megv á|toztatja, vagy megsemmisíti.

Budapest Józsefuaros Önkoľmrányzat Képviselő-testtilete másodfokú jogkörében eljáwa az
első fokon hozott hatfuozatot mega\apozottnak ta|áIta, míg az eLlene iranyuló fellebbezés
mega|apozatlan, hivatkozása jogilag nem helytálló.
A másodfokú hatóság megítélése szeľint helyesen źl|apitottamegaz első fokú hatóság, hogy a

kötelezett ćilítása szerint az é|etveszély elharítási munkakat e|végezte, ezt követően a

kötelezett alvá||a|kozőja á|ta| készľe jelentett kivitelezési munkak utź.ľr az utóellenőrzést maľ
el lehetett volna végezni, semmilyen indok nem támasztja aIá, hogy a továbbiakban is
ingyenes közterĹilet hasznźiatot engeđéIyezzen az onkormányzat - életveszély megsztintetés
jogcímen.
Az épi|et tulajdonosa, a KötelezeÍt maga jelezte az onkoľmźnyzat felé, hogy a teľiilet
elkeľítését biztonsági okokból kivanja 20|4. junius 30' napjáig fenntaľtani. Ez az időpont

eltelt, így ezt követően mĺĺľ nem jogosult a köZteľĺilet ingyenes haszná|atára.
Amennyiben továbbra is agga|yai lennének az épület homlokzatának biztonságára
vonatkozóan, az elkerítést a jogszabá|y szeintihasznáIati díj ellenébentarthatja csak fenn.



A jarda funkciója elsődleges a gyalogosok biztonságanak és kényelmének a szolgálata, nem
pedig azt, hogy az épi|etet karbantaľtását elmulasztő tulajđonosok ań. a gya|ogosok elől
elzźlrva használjĺĺk.

Ezért a másodfokú hatóság az ę|ső fokú hataro zatot he|yben hagyj a.

Akozigazgatási hatósági eljańs és szolgáltatás áItaltnos szabźiyairól szóló 2004. évi CXL.
ttiľvény 105. $ (5) bekezdése szerint a fellebbezési eljĺĺľás során hozott dĺintést a fellebbezővel
a másodfokú döntést hozó hatósź,g u első fokú döntést hozó hatóság iftjaÍL közli. Ene
figyelemmelhívta fel a Képviselő-testiilet a Polgĺĺľmesteľt a fellebbezővel töĺténő közléséľe.
A fellebbezés lehetőségét a Képviselő-testtilet aközigazgatźsi hatósági eljarás és szolgáltatás
általanos szabáIyafuől szóló 2004. évi CXL. törvény 73lA. $ (4) bekezdésében foglaltak
alapjĺĺn zártaki.
A határozat bíľósági feliilvizsgá|atźnak lehetősége a kozigazgatási hatósági eljáľás és

szo|gá|tatás általános szabá|yafuől szóló 2004, évi CXL. töľvény 107. $ (3) bekezdésén alapul.
A másodfokú hatósági eljĺĺľás lefolytatásaĺa a hatáskört és illetékességet a kozigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás tita|ź.nos szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 107'$ (l)
b ekezđé se áilrapítj a me g.

Budapest, 20 I 4. augusztus 27 .

2. felkéri a Polgáľmestert az 1. pont szerinti döntés közléséľe.

Felelős: Polgáľmester
Hataľidő: 20|4. augusztus29,

A dtintés végrehajtását végző szeľvezeti egység: Yagyoĺgazdálkodási és Üzemeltetési
Ügyosztály Gazdálkodási Iĺoda

Budapest, 2014. augusztus 26.

Itt} Ly'
dr.Jfu-čśis Máté

polgármester

Töľvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyző
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HÁTÁRozAT

A CĺB Bank 7-.ľt.-t (székhel..v: l'02? Budapcst, Medve u 4.|4., cégiegryz-ékszáln; 01 ĺ0 o4l004,
adószáln: l 0 l 369 l 5.4-4,1' a továbbiakbu Köteĺez€tt) köĺclęzenr aľľa, hogy 20 l4. j úlius 01 . rlapjától
2014. jŕl|ius 1il' napjáig te1jedő időszal.a.a, a Budapest, VIII. kerület, Nólnet utca 20' sz. elótti
közterületből 185 m. k<iz.teľii|etllozĄ{nu|ás nélktili haszná|aĺa, valarnint a Budapěs!' VIIJ. kerülct
Hor'v'átll M. tér I8. sz' előtti köfteľiiletből 2?5 m2 kÔzserĺ:|et|lolrá1/aĺu1ás nélküIi hasnálaĺa niatt, .

i. hataroz-atoln kézbesĺtéséĺoi számított 15 hapon belĺili megfizetés esetén:

- a Német u,20. szfin eĺótti l8'5 m2 hasz.nálatáéń napi 46.250,.ft+ ÁFA n],o|csąorosáĺak
megfeleld azaznapi 3?0'000,.ft + ÁFÁ.összeget,2014.júIius 0l. napja ós 2014.július 3l. napja
ki'zötĺ:í időre iĺ.sszesen l i.470'000.-ft + ĄFA. összeget:

- a Hoľváth Mihaly tér 18. szám e|ofri 2,"5 m, 
"z,,|időszak 

alatti használatáért napi l 10.000;
Ít+ ÁFA nyolcszpĺosának nĺegfe|elő. napi 880.000'-ft + ÁFA összeget. 20 14. július 

-01 

' papja és
20l4. július 31 , napja k(izötti időre összeselr 27 .280.a00,-ft+AFA iĺsszegei, összesen 38.750.000-
ft r" ÁFA összęget

f ' a határozatom kézbesítésél.ó] szánrított 30 napon belüli meg1,izetés esetén:

- a Német u. 20. sám elóttj i85 rn2 basználaÉért napi 46.f5O.- ĺi + AFA tizenötszörösének
megfe|elő 693'750'.t1 + Áľa., 2014. július 0l. napja és 2014. július 3l. napja közötti idöre
összesen 2I.506.250'.ft + AFA összegct;

-^ 9lI9ryáth Mihál-v tóĺ 18. szám e|őtti2.ĺ5 m'ezeil idoszak alatti haszná]atáéŕ napi i 10'000,-
f1+ AFA tizenötszóröshek nregfelelő napi l'650,000,.ft.- ÁľA, 2014. jŕrlius 01. napja és?aV.
jýlius 3ĺ. napja kcĺzötti idóre összrscn 51.15'0'000,.ft+AFA tisszeget, összesen ?f.656.2,50,-fr. +
AFA ĺĺsszeget

3. ahatfuozatam kézbesÍtésétőI szĺmított 39 *pon túli megfÍzetés esetén:
- ä lłémęt u. 20' szźĺm előtti 185 m' haszná|atćÉrt napi 46.250,- ft + AFA összeg

huszonötszörijsének megfelelő napi |'|56,2,50,-ft + AFA, 2014. jlilius 0.i' napja és20|4'
júiius 31. napja közdtti idoĺe összeSe'n 35'843.750'- + AFA összeget

- a Hon"átti Míhály ter l8' szám előtt\ 2.15 mą 
"z"ĺ' 

idôszak alatti használatIáéĺt napi ,l.l0.000;
ft+ Áľ'.ą husz.ońötszörösének megfelelő, napi 2.750.000,.ft + Ál...Ą, 20l a' július b i . napja js
2014. július 31. napja kozotildóľe össiesen s5.25ó.o00,- + ípe đ'''üJ á;;;;;
|21.093.7 50._fÍ + AFA összeget
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fizessen rneg.

Fenti összeg a Buĺĺapest Főváros VIII. keĺtilet Józsefváros onkoľmálryzai Sberballk lvíaglarorsz{g
Zrt, á|tal. vlezetett l4l00309-l02l3949-01000006 számú számláiáľa töľténc! beÍizełéssel minősüĺ
befizeteitnek.

A Köteleze|tet a Í-enti koaeľtilętek közieriilet-hasznźĺ|ati hozzájárulás nélktili toviíbbi használatától
eltiltom-

IlaĹározaiom ellen - a ktizléstól sámítoĺt 15 napon belüI - a Rudapest Főváĺos VIII. keľĺilet
Józsefl'árosi olrkormárryzat Képviselo-testtiletéhez cĺmzetq đe a Polgaľmesteľi Hivatal
Vagyongazdálkodási és Üzeměltetési Ügyosztályahoz. beq'újtott 5000,. Ft.os illetékbélyeggel
eJlátott feIlebbezéssel lchet élni.

INDoKoI',Ás
A Hon.áth lv1iháIy tér 17.19. sz:. 35197 liŕsz-ú íngatlanoll lévő irodaház Hoľváth Mĺbď;* teri
lĺomlokz.atán a záľó párkányĺól koelernek estek az éptilet előtti járdára'20|2 júniusában' Az esés
követkeaében a jáida lieszakadt, és azon minteg}.' kb 30 cm mély, kb 2 mZ álapteriileťÍí gödoľ
keletkezeÍt. Á taĺg.i ingatlan tulajdonosa ekkoĺ a Hormi Projeci Zrt. vo'lt, aĺnely goÍ}doskodott az
épiĺIet előtti jáľdaszakasz elkeríttetésérol. A közteriilet elkerítése azóta folyamatosan fennáll,
miközben az ériltiett épiilet tulajdonosa megvá'ltozott, 20 j3' február 21.e óta az illgatlan fulajdonosa
a Kötelezett'

ĺ{ Kijtełezett az éľirltétt ilrgatlanľa f0|3 májusáratąľtószerkez€ti szakértói vélemćpyt készíttełett,
mely alapján megá|lapítást'nyeĺti hogy az épület kôszerkezeteinek folyal;ratos.oJliasz,nálódását a
vize|vezetési pĺoblémák okozzak. 2013 nov'emberében ĺiljékoztatta az onkormán}'.zatot' hogy a
veszél1teleilítési munkálatokat elvégeztette, és az id,ójárás Íiiggvényében karbantartĺ{si ruuŃálatolĺat
végeznek.

20l4. febn'uáĺ 26. napján hatóiságonrhoz kiildött elel'1ronikus lcvelében közĺilte' hory a
veszelý'teletítési rnuilkálatok e|végżésre kerĹiltet továbbá kéĺe a karbantartĺŁsi nrirnkálatok
el.r'éýéséuek idejére a köáeilitet {íjmentes lĺasználatáq đe érľę vonatkozóan' kére.imet.rrern nyljtott
be, egybenjelozte, hory ä közteriilei leárását 20l4 év kcizepéig fenn kívárlja tartáni.

Ezt követŕjen 20l,4. nlájus 14. napján kelt elektronikus levelében Köiel'ezett jelezůe, }og1' a
tulajdon'ukban álló mŕĺcmléki éptilet utcai homlokzatĺĺn elvégzett bďeset- és életvęszelý e|harítására
iráuy'uló veszél1,lele'rrítési nlurikák miatt sziikségesnek tartoii terĹilet ellĺerítesét 20'Ł4. júniirs 30'
napi ái g k ívánj ĺłi< fenrrtartani.

A kiĺzteŃlet h:asaá|atát Budapest 'Főváros VI]I. keriiĺet kőzigaz.gatási teriiletén a J"ó'zs]efuaĺosi
onkoľmányeat ĺulajdonában léiiő kdzteriiletek használatáról és használatanak ľeĺdjéľól szóIó
18120I3. (IV'24.) łjnkoiiĺányzaÍi rerrdelę1 (atovábbja]ĺban:.Rendsie{) szabáIyozzz. A Réndelet 5' $-a
szerint a közteťĹilet rendeltetesétől eltéro használatához az Örrkoľm ányzathozzájáruIása szükséges.

A Roriije|'et 7. $ (1 ) bekęzdé$ c) pontia értelmében az élet'és bďeselveszély nregszĺíntetése, elharítása
esetélr nenl ke]l'ktĺzterĺi1et.hasznáIati hozzájáru|áĺ beszerezui a ü.esżély ęlháľĺtásálroz szĹikséges,
statikus vagv más szakórto áĺtal igazolt. meghatároz'ott idótarťamou beĺül.

iu1äi iucanęst.6arc;su.,óf-47.TéieÍľ,:o6 i 4592:c9. !.rnaii:pclgaĺĺe:ter@orsívľoŚhu: rłĺ.łĺí'żseíväęsilu a

IDŐsBA.RÁT Ŕ
Öxi.ronĺ,ĺÁNvzuľ$
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Áz tnkoľmáryzatĺál Ż0L3 máLr.ciusában megbeszé'lés volt táľgyi Ĺigy,ben, ahol naga a Kötclezett is
elismerie a Rerrdelet az'an szabályát, nriszerill1 az é|et-és balesetveszéIy megszünÍetése. ejhárÍtása
csetén nenl kell közteriilet.használati' |lozzájtru|ást beszeĺezni a veszś|y ejlrárításához szükséges.
statikus vagy más sz-akériő álta1 igazoĺt. lneghatáľozott időtarĺamon belül.

lvlÍŕlĺ.hog1 a.ielén lratározatbair ín épüietkárosoclás, a további élet -és balesetveszély nvilvánvalóan
e|hárít|raĺó volt 2013 f.ebruiĺr óta eltelt időben" sőt maga a kĺjtelezett is bejelenĺette f0|1 fębl.lár 26.
napján' hogy a sziiksé-qes nrunkáĺatokat e|végezte, és je|ezte azon szánĺléká!. hogy a teľĺilet
elkerítését bizÍonsági okokból 2014. június 30 napjźńg kívanja fenniaĺtani _ nyilr,ánvaló, hogy a
Kôtelezeti június 30-át k<iveĺ'őe,lr nráľ nem jogosult a közteľiilet ilrgyeues haszná|aĺára.

Fentiek míatt a Rendelet 35. $.a szerint az önkornlányzat 'lratĺisága ellenőrjzte a közterület
használatát. Iv{egállapitotta, ho$- az elkerítés ťolyamatos, abban semlnil.v.en váltoŹás nem állt be'
Ennek során megállapÍtást ny'eÉ 2014. juniuŠ l9. napján a Köte|ez,ctt a }Jolvírth Mihály tćr 18. szjm
előtti jźrdaszakaszon 2i5 m. teńiĺetet, mig a NÉlnet u.20' száln előtti járĺIaszakaszolr 184,8 nr2
Íeríiletei hasz-nál hozza.jĺíľuĺás nólkül. Uryaoezen helyzet fennállt 20l4. július 25' napján felvet1
jegyzőkönyv taľlúsága szerim is, és ferrrláIljúlÍus 31. napján is.

A Rendelet 5. $ (?) bekezdés 9. pontja szeÍint ,,Kölreriile!-használatihozzajliłulast kell be.szel.ezni

építési uzunkava! kgpcsalĺĺps lćte'skmények va]amin| épirnérq,ek és ĺoľmel'éhek elheĺyezéséhez,
.fenĺ'lnnradd.sĺźhoz, ltiľolásáboz''.

Á' Renĺlelet 34. $ 1a.-; 6"1".dése szeńnt ,,Áki közłeriileĺet hozzájóľutĺźt néIlciłl. vagl a hozzújttrulúsban
foglaltaUó'l eĺĺérően, ille^)e a (3) bekezdésben łneýatarozott nńdon }ĺasznáI, az _ a ĺényleges
IłasznáIa| idótarÍalnĺźta és ĺeľ;łiletéľe _ aź 12 rendeleĺben meghątározott kÓzterüler.haszłáIaĺi díj
a) nyolcszoľosdÍ kiĺełes me'4jĺizetní - a (5) bebezdásben foglaltak kivětelével - amerulyiben
koeteĺüIet'-hasznátati díj-fizeĺési kö|ele,zettsé4éilek a ĺeljesítésľe való felszóĺítás htz]sesításćl ktjveĺő
I 5 napon beltil tesz,elegeÍ;

b) ĺizenôiszörôsét kôĺeles ĺłegfizetni, amennyiben közlerüIet-hąsználaÍi díĺ'rtzefusi kôtelezeusćgének
a teljesiiésľe wIó.fęIsz(łĺitás kézbesílrlsćĺ köl,ető 30 napon beliil ĺesz eĺeget:

c) hwęonólszôĺösét kôteles megfizeüzi, amennyiben, közĺerüIeĺ-használati díj-fueĺěsi
kötelezer\égěnek a tetjesíĺésľe va!łi feĺszóIítás kezbesítđsél kijyeĺő 30 nupon ĺl?l resz elcleĺ. ''

A kö{ęlezeĺtáltali joge|ĺenes köaerĹjlet-hasmálat2014. július 0l. napjaótakétsćgetkiáróan fennáll'

A köżerüĺetJrąsználati d1j a Hoĺváth Mihály téĺ rckintetében 400 F.tlrĺ'zhap + ,Ą.FA, a Német utca
tekintetében 2'(0 Fý ĺn'"Ąap + AFA.

A fenti jogszabál.ví hivatkozásnak megfeĺeloen jelen határozatommal egyiifi hároqr đaľab készpépz-
hel1,ettesítő fizetési eszkö7''t kii ldök'

Felhívom figelmét. ho5. a Rcndelct 34. $ (t) bekezdése szęrilt ''Áki kliteľületer lnzztíjóru!ús
néIkiil, vagl a hozzójaĺuĺasĺól elÍétíÍ tnódon, kiilÓndsé.łt ĺl hozztijárutásb.ąn ľołzitett céltóI, ,łtlg;
|eaékerységtől eltá.ő młí.s tevékeiry.ség kifejtésćre, ł-agl a hoĺzájárulósban meg}iaÍározot,t mérléker
łnegha[adő alćIPĺeľüJetben kasznóI, kÓteĺes e onkonnányzaĺ vap a j5- $ szerinti ellenőrzésre
jogosull fetrhÍłłźsártł ą jpťelĺenes kö:zteľület-hąsználatoĺ ha|adćkialalzu! megsziłłltetni, toýábbá
káľtalanítťu né]ki!ł kóteLes a kĺjzÍelillet ereĺleii állapotának hełyreáIlĺnźsára E kt)telezeĺt,ség

<5? 2 l.,* . E.nz!|: poĺgł::::psie@jcxeívarcs, nu . l.".^-"ĺlv:czsěí.arcs, nu J1052 
'quc3pęí. Ł.Ďsj e .43-3.7- . léjcígl: í;é i

ĺlrsgľĺ,aKŰś-'-í.ĺ'ffi}r-@ tn'Ősg,anÁĺ '&1
oxł<ĺrnn,ĺÁNvzrtĺ"#
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ellnuĺasztdsą esetén az onkoľmđnyzat a2 eredeti állclpol hcly.eĺillítĺjsáĺ ą lti:telezeĺtséget ehnulaszĺĺ)
költségéľę elvégeźtelheti, amennyiben ĺl hélyreáIlíłásľa vonaĺkozó felhívćtsnak az érinterĺ B nlpon
bcW nemĺ.esz e!ege!.,'

Hatásköröm a Rendelet 34' $ (6) bekezdésén aiapul'

Á fe|lebbezósi lehetds.{get a Ket' 98. $ (t)-(4) bekez.dôsei, valamint a 99' $ (i) bekezdés és a 107. $
(1) bekcz.dilse aĺapjĺĺn adtarn meg.

Á fellebbczósi illcték rĺértókót az illetékekől szóló 1990' évi XCĺII. tön,én;ĺ 29' $.a alapján
álIapítottam meg'

Budapest, 20l4.júliqs 3 l.

4) irattĺár

i c8? 3JdeĐes! tsŹtse ĺ:, 63-ĺ,7. ..'eieía:; üó ! 4-t9 2 : m . s:-maĺ|: Dolgrli.este.ĺi}jcxef..ms. i-r . 
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.Ą B..Ł\*i ĺa irĺełÍ''łĺx ti*h}ĺ$$łi*+É 2sl3.Ü2.t'l eE, Ą E{ís'běIi äi*t4rata* iľ.đł&rp{*s*Ł,ąu a TisĺI*łt ĺIiĺaĺal
ĺłłv*ĺk1'ĺłtĺ*ľĺt' hĺay áatrru*łĺI*g*ĺÉ @$ Í*ł*}gkĺ*ł'ćłťäreix ít}ĺń:ssäśšť+ s.s bs}lĺd}*ittré$ĺ ĺ{ĺ#ÍłÁtn rĺĺaĺ
ĺł" *płl}ľ.t eĺ&"ti jéł,d* &*:r*k *lĺhendĺé#rc kťľüI{ ${:ff,

Ą1 *5ĺ{]'tcł l,oqłł*ĺľtg1$ arakłł'ł&*t ĺłkĺ4łK áfťi?s€á!áeÁÉ ks^'$ůčs ľneeÉ.lĺłrpr.ĺĺsl' ĺ3eń'hngĺ a: épüta
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