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A Képviselő-testület 133/201 L (III. 17.) határozata szerint a következő testületi ülésre 
előterjesztést kell készíteni a fenti tárgyban. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjék a büntető feljelentést az előterjesztés 
szerint elfogadni. 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest X. 
ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz-ú közterület használatával kapcsolatban a határozat 
mellékletét képező büntető feljelentést elfogadja. 
Felkéri a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Tárgy: büntető feljelentés 

Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete képviseletében ismeretlen tettes ellen büntető feljelentést teszek a 
Budapest X. ker., Salgótarjáni út 38909 hrsz-ú közterület használatával kapcsolatban a 
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: Btk.) 319. §-a szerinti 
hűtlen kezelés, illetve a Btk. 320. §-a szerinti hanyag kezelés bűncselekmény elkövetésének 
gyanúja miatt. 

Az Önkormányzat a III/1303/6/2006. határozatával 2006. július 19. napján 2006. május 20. 
napjára visszamenő hatállyal a közterület más célú felhasználásáig határozatlan időre 

közterület-használati engedélyt adott a KÖVÉD Kft. (1101 Budapest, Könyves K. krt. 25. 
képviseli: Horváth István) és a Bata Egyéni Cég (Budapest X. ker., Gyakorló u. 4/b. VIII/31. 
képviseli: Bata Mihály) kérelmezők részére a fenti ingatlama. A határozat szerint a 
kérelmezők a közterületet fizető parkoló, valamint szombati napokon 5-14 óráig KOFA piac 
üzemeltetésére használhatták A közterület-használati díj 208 333 Ft/év +20% ÁFA volt. 

Az Önkormányzat tudomására jutott, hogy a használók az ingatlan kb. 40%-át jogosulatlanul 
bérbe adták a Honvédelmi Minisztérium Logisztikai Központ részére 700 OOO Ft!hó összegért. 
Az ingatlan 60 %-án a KOFA piac működik. 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 20 ll. március 17. napján tartott ül é sén visszavonta a 
fenti határozatot, és ezzel a jövőre nézve intézkedett a jogszabálysértő helyzet megszüntetése 
iránt. 

2006. május 20. napjától 2011. március 17. napjáig azonban fennállt az Önkormányzat 
érdekeit súlyosan sértő helyzet, amivel kapcsolatban a büntetőjogi felelősség kérdése is 
felmerül. 

Ennek kivizsgálása érdekében a fentiek alapján büntető feljelentést teszek. 

Budapest, 20 ll. április " " 

Üdvözlettel, 

Kovács Róbert 

1102 Budapest, Szent László tér 29.* Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. 

Telefon: 433-8201 *Fax: 433-8221 *E-mail: polgarmester@kobanya.hu 
Honlap: www.kobanya.hu 



Lezárva: 20 ll. április 9. 
Hatály: 20ll.lll.9.- határozatlan 
Online- !978. évi IV. törvény -a Büntető Törvénykönyvről 

Hűtlen kezelés 

Jogtár 
Bp. Főv. X. ker. Kőbányai Önkorm. Polg. Hiv. 15510000-2-42 

l. oldal 

319. § (l) Akit idegen vagyon kezelésével bíztak meg, és ebből folyó kötelességének 
megszegésével vagyoni hátrányt okoz, hűtlen kezelést követ el. 

(2)1 A büntetés vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés kisebb vagyoni 
hátrányt okoz. 

(3) A büntetés bűntett miatt 
a) három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés nagyobb vagyoni hátrányt, 
b) egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés jelentős vagyoni hátrányt, 
c) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés különösen nagy vagyoni 

hátrányt, 
djZ öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a hűtlen kezelés különösen jelentős vagyoni 

hátrányt 
okoz. 

Hanyag kezelés3 

320. §3 (1)4 Akit olyan idegen vagyon kezelésével vagy felügyeletével bíztak meg, amelynek 
kezelése vagy felügyelete törvényen alapul, és az ebből folyó kötelességének megszegésével vagy 
elhanyagolásával gondatlanságból vagyoni hátrányt okoz, vétséget követ el, és két évig terjedő 
szabadságvesztéssei büntetendő. 

(2)5 A büntetés három évig terjedő szabadságvesztés, ha a hanyag kezelés különösen nagy, vagy 
ezt meghaladó vagyoni hátrányt okoz. 

l Módosította: 2009. évi LXXX törvény 56. §(7) d). 
2 Be iktatta: /999. évi CXX törvény 29. §. Hatályos: 2000. lll. l-től. 
3 Megállapította. /994. évi IX törvény 31. §. Hatályos.· /994. V. /5-től. 

4 Módosította. 2009. évi LX.XX törvény 56. §(7) c). 
5 Megállapította. /999. évi CXX törvény 30. §. Hatályos. 2000. 111. J -től. 


