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2008. február 06-án kelt, Ép.-595/5/2008 számú határozatában Budapest 
Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Építésügyi Osztálya 
engedélyezte a Csepel SC Alapítvány tulajdonában álló Béke téri (HRSZ 
201861/2) sportpálya 10 db világítóoszlopának bontását. A határozat 2008. 
február 14-én érkezett meg Budapest XXI. Kerület Csepel 
Önkormányzatához, s azt hozzám február 15-én juttatták el faxon. A 
határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belüli fellebbezési 
lehetőség biztosított, így a mai napon, a fent említett bontási határozat ellen 
 

f e l l e b b e z e k. 
 

Indokolás: 
 
A fenti határozat meghozatalát megelőzte, hogy a Közép-Magyarországi 
Regionális Közigazgatási Hivatal 81-3775/2007 számú végzésével Budapest 
XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának jegyzőjét - elfogultságra hivatkozva, 
annak saját kérésére - az ügy intézéséből kizárta. A csepeli jegyző a bontási 
kérelemmel kapcsolatos teljes ügyiratanyagot átadta Budapest Főváros XX. 
Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Építésügyi Osztályának. 
 
A csepeli önkormányzathoz eredetileg benyújtott bontási kérelem eljárása 
azonban még a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata építési 
hatóságánál indult meg. Cserteg Imre XXI. kerületi irodavezető úr a 02 – 
3335 – 2/2007. ügyiratszámú levelében arról értesített, hogy 
sporttanácsnokként, mint érintett ügyfél nyilatkozatot tehetek a Csepel SC 
Alapítvány által kezdeményezett 10 db világítóoszlop elbontásának ügyében. 
(A dokumentum az átadott ügyiratanyagban található.) 
 
Én ezt a nyilatkozatot 2007. október 16-án kelt levelemben meg is tettem, és 
azt ma is fenntartom. Ennek lényege a következő: „A fenti pontok alapján 
határozottan ellenzem a Csepel SC sportpályája tíz darab világítóoszlopának 
elbontását. Így a benyújtott bontási kérelem elutasítását javaslom.” (A 
nyilatkozat az átadott ügyiratanyagban található.) 
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Dr. Szeles Gábor XXI. kerületi jegyző úr úgy tájékoztatott, hogy a bontási 
kérelemmel kapcsolatos, a XX. kerületi hatóság számára átadott 
ügyiratanyagban található az én általam, mint érintett ügyfélként tett 
nyilatkozat is. 
 
Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Építésügyi 
Osztálya azonban határozatának meghozatala előtt, az eljárásban engem 
nem keresett meg, sőt érintett ügyfélként tett korábbi nyilatkozatomat sem 
vette figyelembe. Arra vagy annak részleteire, tartalmi mondanivalójára sem 
a határozatban, sem az indokolásban nem hivatkozik, nyilatkozatom 
megállapításait nem cáfolja. 
 
Álláspontom szerint, a fentiek tekintetében Budapest Főváros XX. Kerület 
Pesterzsébet Önkormányzata Építésügyi Osztályának eljárása nem volt 
jogszerű, ezért arra kérem Hivatalvezető urat, hogy az Ép.-595/5/2008 
számú bontási határozatot semmisítse meg, és új eljárás lefolytatását 
rendelje el egy másik kerületi önkormányzat hatóságánál. 
 
 
 
 
Budapest, 2008. február 27. 
 

Tisztelettel: 
 
 

Németh Szilárd 
sporttanácsnok 
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K O Z E P : ~ ~  d AGI REGIONALIS KOZIGAZGATASI HIVATAL 
HIVATALVEZETO-HELYETTES 

1052 Budapest, Vhroshaz u. 7. 
* 1368 Budapest. Pf. 234. ( 485-6800 

Szam: 8 1-377512007. 
~ i .  : Dr. Szucs PalnC 

Tel.: 485-6978 

Targy: eljhr6 szerv kijelolCse 
Hiv. szaim: 02-3335-312007 ----.. -.-. MellCklet: iratcsomag 

Budapest XXI. ker. Csepel ~nkormanyzat Jegyzoje kizhrasi ok miatt mas eljhr6 szerv 
kijelolCsCt kCrte. 
A ltCrelmet megvizsgalva a hivatalvezeto nevCben es megbizasabol eljhrva meghozom az 
alabbi 

Budapest XXI. ker. Csepel Onkorminyzat (a tovabbiakban: ~ n k o r m i n ~ z a t )  JegyzojCt a 
Csepel SC Alapitvhy (121 2 Budapest BCke tCr 1 .) kuratorainak, Jellinek Diniel 6s Szeles 
BCla bontasi engedCly i rh t i  kCrelmCre indult Budapest, XXI. ker. Szent Istvan ut 39-41. 
(BCke tCr 1.) 20186112 hrsz-u ingatlanon taliIhat6 10 darab viligit6 testet tart6 oszlop 
bontasara vonatkoz6 CpitCshat6srigi engedClyezCsi eljaras tekintetkben 

kizrirom az iigy intCzCsbo1. 

Egyben a thrgyi ugyben az elsofoku eljaras lefolytatashra Budapest PesterzsCbet 
~nkormanyzat JegyzojCt 

a&. -- ".- 
. KerQlet Csepell k)nkorrn&i?iyzak jel6lSm ki. Pc~lg&rrnesterl ldivatal 

".'I: 91;.:!?p::;:, Szent lmre Cer ,?G, 

Az iigyben eljhrasi cselekmCnyt nem kell megismktelni. 

VCgzCsem a kozlCssel jogeros, ellene ona116 fellebbezksnek h 
... 

Az ~nkorminyzat Jegyzoje elfogultsagra va16 hivatkozassal kCrte kizhrasat a thrgy szerinti 
CpitCsi iigybol, mivel az Crintett ingatlan a keriilet sportCletCben jelentos szerepet jatszik. 

A kozigazgatasi hat6sagi eljhras Cs szolgaltatas altalhos szabalyair61 sz616 2004. Cvi CXL. tv. 
(a tovabbiakban Ket.) 2. 5 (1) bekezdCse szerint az ugyfeleket a hat6sagi eljhrasban megilleti a 
torvCny elotti egyenloskg, iigyeiket indokolatlan megkiilonboztetCs Cs rkszrehajlas nClkiil kell 
elintdzni. 

A Ket. 42. 5 (3) bekezdCse Crtelmeben, az eljhrasban nem vehet rCszt ugyintCzokCnt az, akitol 
nem vhrhat6 el az ugy thrgyilagos megitelkse. 



A Ket. 43. (4) bekezdCse kimondja, ha a luzhiisi ok a hat6siig vezetojCve1, illetve az 
dlamigazgatiisi hat6sigi jogkorben eljh6 jegyzovel, szemben merul fel, az ugyben - 
jogszabiily eltCro rendelkezCse hiiinyiban - a feliigyeleti szerv iltal kijelolt misik azonos 
hathskoru hat6sig j h  el. 
(6) A hat6sig vezetoje az elfogultsiigot az egCsz szerv tekinteteben bejelentheti. 
(7) A hat6sig a sajit ugyknek elintCzCsCben hat6sAgkCnt nem vehet rCszt. E rendelkezCs 
alkalmazasiinil sajht ugynek az az ugy minosul,.amelyben a hatdshgnak a 15. (1) bekezdCse 
alapjiin ugyfkli jogBllhsa van. A hat6sig azonban nem vBlik kizirtti amiatt, mert a dontCsben 
meghllapitott fizettsi kotelezettskg (ad6, birshg) teljesitkse az Bltala mcgjelolt s zh l8 ra  
tortknik. 

A rendelkezksernre 8116 iratokb61 megiillapitottam, hogy az CpitCssel Crintett ingatlan bontasi 
engedClyezCsi eljh8sa soriin fennil1 a veszklye annak, hogy az eljBr6 CpitCsugyi hatdsag 
dontCsCt az eljh8sban rCsztvevok politikai befolyBsoltsBgra va16 hivatkozassal 
lufoghsolhatj 6k. 

Ilyen tCnyBllBs mellett az ugy thgyilagos megitClCse nem vhhat6 el az Onkormiinyzat 
JegyzojCtol, vele szemben kizhasi ok 811 fenn, eztrt az Onkormiinyzat JegyzojCt a Ket. 43. 
(4) 6s (7) bekezdCs szerint az eljh8sb61 kizirtam Cs az ugy elbir818sha miis hat6sigot jeloltem 
ki. 

A fellebbezis 1ehetosCgCt az Ket. 98. (1) 6s (2) bekezdCse, a bir6i felulvizsgalat 1ehetosCgCt 
a Ket. 109. (1) bekezdkse alapjiin zirtam ki. 

VCgzCsemet a Ket. 107.g (2) bekezdCs a) pontjiiban valamint a kozigazgatisi hivatalokr61 
sz616 29712006. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. §-ban biztositott hataskorrel valamint az 
CpitCsugyi Cs CpitCsfelugyeleti hat6sAgok kijelolCsCro1 6s miikodCsi feltkteleirol sz616 
34312006. (XI .  23.) Kormiinyrendelet 1. (1) bekezdCs b) pontjiban Cs 2. s z h 6  
mellCkletCben rogzitett illetCkessCgge1 Cs a Ket. 105. (1) Cs (2) bekezdCse alapjiin hoztam 
meg. 

Budapest, 2007. november 29. 

lvezeto-helyettes 

Errol Crtesiil: 

1. Budapest Pesterzsibet ~nkormi in~za t  Jegyzoje iratcsomaggal 
2. Budapest XXI. ker. Csepel Onkormiinyzat Jegyzoje 
3. kCrelmezo: Csepel SC AlapitvBny 1212 Budapest Bike tCr 1. 
4. Budapest XXI. ker. Csepel ~nkormi in~za t  Polginnestere 
5. Irattfir-helyben 



Budapest XXI. Keriilet Csepel dnkorrndnyzata 
M- 33 - 

Kgpviselo-testiilet M. 
Sporttandcsnok 

Budapest XXI. Keriilet Csepel 0nkorpPnyzata 

Dr. Szeles GPbor tir rGsz6re 
Jegyzo 

Tisztelet Jegyzo ur! 

I ktat6szarn(fiiszAn.1, aiszam) 
2 -333C- 3 h a q  . 
Mellekletek lapslama: 

Mellekletek szama: 

Cserteg Imre irodavezeto u r  a 02 - 33335 - 212007. ugyiratszamu leveleben 
arrol ertesitett, hogy krintett ugyfklkknt nyilatkozatot tehetek a Csepel SC 
Alapitvany altal kezdemenyezett 10 db vilagit6oszlop elbontasanak ugykben. 

P 

Nyilatkozatom megtittele elott betekintist kertem es kaptam a keletkezett 
iratokba. Megdobbenve olvastam a bontasi engedelyezesi terv muszaki 
leirasaban, hogy: 

,,A Csepel SC sportpalyajanak teriileten dl1 10 darab reflektorokat tart6 
aceloszlop, amelyeket a tulajdonos elbontani szandekozik. Az  oszlopok 
dllapota nem veszelyes, de  elhanyagolt felujitasu k jelentos koltseggel jarna, 
ezert dijntbtt a bontas mellett." 

Masreszrol targyalasokat folytattam sportol6kkal es edzokkel, akik szinten 
megdobbentonek tarjik a bontas ilyetitn val6 kezdeminyezeset. 

Az iratok 6s a tlrgyalasok a lap ih ,  sporttanAcsnokkknt az alAbbi 
nyilatkozatot teszem: 

1. A vilagit6oszlopok allapota - a muszaki leiras szerint - nem baleset- its 
eletveszilyes. f w  semmilyen surgossegi, karmegelozitsi alapja nincs a 
bontasuknak. 

2. A vilagit6oszlopok a stadion szerves reszet kkpezik, jelentosen novelik 
az intkzmkny itrtekkt. Elbontasuk egyertelmuen megvaltoztatna a 
stadion es kornyekknek evtizedek alatt kialakult 6s megszokott 
latkepkt. (Nithhy fovarosi es vidkki vkros illetve egyesulet vezetoi 
,,osszetennek a k i t  keziiket", ha  villanyfenyes rendezvenyeket 
tudnanak rendezni .) 

3. Ha koltsegtakarekossagi szempontok vezknylik az alapitvany j elenlegi 
vezetoit, akkor sem itrtheto ez a gyors 6s radikalis ,,megoldas", hiszen a 
vilagit6oszlopok mukodtetitse korlatozhat6, illetvelvagy a koltsitgek a 
felhasznal6kra r6hatok. 



4. Miert kell olyan irtekeket, amik m j r  megvannak mondvacsinalt 
okokkal elbontani, eltuntetni. A vilagit6oszlopok evtizedek 6ta nemes 
kozcelokat szolgalnak, kinek, kiknek vannak utjaban? Elbontasuk egy 
ujabb lepes a Csepel SC ertekenek tudatos csokkentese, az 
ingatlanvagyon leny-hlasa, a nem sportcelu ,,hasznositas", is kizarolag 
a magknzsebek megtomise fele. 

5. A Csepel SC ingatlana es ingosagai, anyagi ertekei (vagyonelemei) 
kozpenzbol, sok esetben kozmunkavaf 'jottek letre. A sok-sok ado- es 
adomhyforint, onkormknyzati tamogatas, a felajhlott munkaorak az 
elsport es a tomegsport celjait, az utanpotlas nevelest, a versenyek, 
merkozesek korszeru lebonyolitasat, a szabadido hasznos eltolteset, a 
rekreaciot szolgaltak. Egysz6val ktizcelokat! A vilagitooszlopok 
elbontasa a kozerdekkel, a kozcelokkal teljesen ellentetes lepes lenne! 

6. Az evtizedek munkaja sorkn letrehozott ertek (peldaul a 
vilagikoszlopok) nChLny nap alatt tonkretehet6, eldozerolhat6. Ha 
egyszer eltuntetik, akkor soha vagy csak ismet evtizedek mulva 
illithato vissza. 

7. A vilagitooszlopok elbontasa mind a hatalyban levo, mind a kesziilo 
,,Kerfileti sport- es testnevelesi koncepcio" szellemisegevel es 
iranyelveivel ellentetes., 

8. Az okt6ber 24-i testuleti iilesre ismet eloterjesztem azt a 
sporttanacsnoki javaslatomat, amely a Csepel SC kozponti 
sporttelepere rendezesi tew megalkotasat, illetve annak elkesziilteig 
valtoztatasi tilalmat ir elo. (lasd: 1. szkmu melleklet) 

A fenti pontok alapjan hatgrozottan ellenzem a Csepel SC sportp8lyAja 
l d j t o t t  bontlsi 
kdrelem elutasitlslt javaslom. 

Budapest, 2007. okt6ber 16. 

sporttanlcsnok 
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1211 Budapest XXI. Szent Imre tCr 10. 
175 1 Bp., Pf. 85. (1)- 277-5 1721125 Honlap: www.cse~el.hu 

Fax: (1)- 276-47681383 PortA1: www.budaoest2 1 .hu 

I r 

ugyiratszh: 02-3335-312007 Targv: Eljar6 hatosag kijelolCsCnek 
kCrCse. 
Budapest, XXI. ker. BCke tCr 1. 

~ g ~ i n t e z o :  Kovacs Krisztian MellCklet: iratok 

- 

KozCp-magyarorszagi Regionalis Kozigazgatasi Hivatal 
~ ~ i t k s i i ~ ~ i  Foosztaly 

Szab6nC Kovacs Andrea 
foosztalyvezeto 

Budapest XXI. Keriilet 
Csepel onkormhnyzata 

Budapest 
Viroshaz u. 7. 
1052 

Jegyzo 

Tisztelt Foosztalyvezeto Asszony! 

A Csepel SC Alapitvany bontisi engedCly i rh t i  kCrelmet nylijtott be a Budapest, XXI. Beke 
tCr 1. szim alatti (20186112 helyrajzi szimd) ingatlanon meglkvo sporttelep 10 db viligit6 
oszlopira (kandeliberkre) vonatkozban. 

~ ~ i t C s i  hat6sigom az iigy sdlyira, a bontisi engedClyezCsi eljirisnak a keriileti sportkletre 
gyakorolt hatisira va16 tekintettel a KCpviselo - testiilet valamennyi tanicsnokit ertesitette az 
eljiris meginditisir61. A Kkpviselo - testiilet sporttanicsnoka irisos nyilatkozatot tett, 
valamint a 2007. Cvi okt6ber 24. napjin megtartott Kkpviselo - testiileti iilCsre interpellici6t 
nrjjtott be. 

Mivel a benylijtott bontisi engedCly kCrelem kapcsin fennill a veszClye, hogy a hat6sig nem 
tud objektiv - politikit61 befolyismentes - dontCst hozni, ezCrt felmeriilt, hogy kpitCsi 
hat6sigornnak a kozigazgatisi eljiris Cs szolgiltatis iltalinos szabilyair61 sz616 2004. Cvi 
CXL. torvCny (Ket.) 15. 5 (1) bekezdCse alapjin ugyfe'li jogallasa lehet. 

Fentiek miatt kkrem, hogy a Ket. 43. 5 (7) bekezdkse alapjin sziveskedjen eljriro hato'sagot 
kijelolni az engedklyezksi eljiris lefolytatisira. 

"', 

Vilasziban sziveskedjen a fenti iigyiratszimra hivatkozni. 
VAEI 2.1 I 120o7.04.01. 02-3335-312007 



Budapest XXI. Keriilet 

. . 

~gyiratszam: 02-3335-212007 

ugyintezo: Kovacs Krisztian 

Tirgy: ~r tesi tes  eljaras meginditasAr61 

Budapest, XXI, ker. Beke ter 1 .  

Tisztelt ~gyfe lem!  

A kozigazgathsi hat6sagi eljaras es szolg~ltatas altalhos szabilyairol szo16 2004. evi CXL. 
torveny 29. $ (3) b) pontja ertelmeben - mint Crintett ugyfelet (kCrelmezot; szomszedot) - 
krtesitem 0nt  arrol, hogy kpitksiigyi 'hatdsagi engedblyezbsi eljrirris indult a tkgyi ingatlannal 
kapcsolatban. 

- Az eljkas meginditishak napja: 2007.09.25. 
- A kQelmezo neve: CSEPEL sc A L A P I T V ~ Y  
- A kerelem targya: 10 db vilrigitd oszlop (kandelriber) bontrisa; 4 db a fociprilya, 6 db az 

edzoprilyrik mellett. 
- ~ ~ y i n t t z t s i  hatarido: 60 nap, amelybe a Ket. 33. $ (3) bekezdkse alapjan nem szhmit be 

hihyp6tlasra, illetve a tenyallas t i s z t b ~ s ~ h o z  szukskges adatok kozlCsCre iranyulo 
felhivast61 az annak teljesitkstig terjedo ido, a szakhat6sag eljarashak 6s az eljaras 
felfiggesztCsCnek idotartama. 

- Az ugyintCzo neve: Kovacs Krisztih 
- Hivatali elCrhetosCge: Budapest, =I. Kossuth L. u. 65. I 

- Telefonszha: 42- 76-288 

Felhivom figyelmkt, hogy az ugyben keletkezett iratokba betekinthet es az azokban foglaltakra 
nyilatkozatot tehet a VkosCpittsi I r o d h  iigyfClfogadbi idoben (HktjZ 13" - 18", Szerda: 8" 
- 16~' ). 

TajCkoztatom tovabba arr61, hogy az ugyint6zCs elektronikus 6ton nem lehetseges. 

Valasziban sziveskedjen a fenti iigyiratszarnra hivatkozni. 
VAEI 2.16.4 12007.04.01. 02-3335-212007 



1.  CSEPEL SC k6relmezo 1212 Budapest Bkke tkr 1. 
ALAP~TV ANY 
2. MOL RT. szomszkd 1 1 17 Budapest Oktdber huszonhannadika 

utca 18. 
3. Irattar 

Valasziban sziveskedjen a fellti iigyiratszirnra hivatkozni. 
VAEI 2.16.4 12007.04.01. 02-333 5-2/2007 



1. Gergely Istvan a vdrosfejlesztksi 6s kornyezetve'delmi bizottsrig elnoke 

2. PolyaknC Hajas Ilona zfizisdgi tandcsnok 

3 .  Dobak Istvan integrcicids tandcsnok 

4. Gocza Daniel kornyezetvkdelmi tandcsnok 

5 .  NCmeth Szilard sport tandcsnok 

6 .  Podolak Sandor vdrosiizemeltetdsi 6s turisztilcai tanricsnok 

7. Dr. Borsany Gyorgy koordinbcids tarzdcsnok 

Vilasziban sziveskedjen a fenti iigyiratszamra hivatkozni. 
V A ~ ~ I  2.16.4 /2007.04.01. 02-3335-212007 


	Sporttanácsnok 
	 


