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V Tisztelt Lusthaus Zoltan!

Koszonettel megkaptam a 2021. oktober 21-ei kbzmcghallgatasra erkezett kerdeseit, 
amellyel osszefuggesben az alabbiakrol tajekoztatom:

A Corvin Setany es a Nagytemplom utca sarkan levo kaszindnal minden nap tilosban 
parkolnak taxik es egyeb szemelygepjarmuvek. Javareszt a setany vonalaban, kozvetlenul a 
kaszino elott, ill. mellette is. Atlagosan 3,.4 autorol van szo, amik szinte folyamatosan ott 
parkolnak.

A kaszino programjatol luggoen hetkoznap es hetvegen gyakran 19-24 ora kozott a 
Corvin Setany 2 („Fontana” haz) Nagytemplom utcai autos bejarata elott is parkolnak, a 
gyalogos kozlekedest es az autos kiallast ezzel ellehetetlenftve, ill. nehezitve, itt atlagosan 
tovabbi 8 jarmurol van szo, heti 1..2 alkalommal.

Keijiik a megallni tilos tablak ismetleset, ill. a JKF szives intezkedeset napkozben, ill. az 
emlitett idoszakokban is.

Az onkormdnyzat es a Jbzsefvarosi Kdzterulet-felilgyelet elott is ismert a kaszindval 
kapcsolatosan leirt allapot, emiatt a Kozterillet-felugyelet a teriiletet kiemelten ellenorzi. Az 
ellenorzesek soran az idei evben eddig 119 esetben intezkedtek szabalytalan varakozas 
kapcsan, melynek soran 116 esetben kerekbilincset is alkalmaztak. A kiemelt ellendrzest 
tovabbra is kerni a fogom a Kdzterulet-felugyelettol.

Tovabba ezuton tajekoztatom, hogy fent emlitett kaszino uzemeltetoje a kaszino 
kornyezeteben egyedi, legkabeles, osszekottetes nelkiili, 7 kamerabol allo kamerarendszert 
eptilt ki. A kamerarendszer kozteruleti reszt is megfigyel a kamerarendszer kiepiteset 
kovetoen az Onkormdnyzat reszere dijmentesen hasznalatba adj a, abbol a celbol, hogy a 
kamerarendszer az Onkormdnyzat terfigyelo rendszeret kiegeszitve folyamatosan
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figyelemmel tudja kiserni a Corvin setany es a Nagy Templom utca kozterilleti reszet 
bunmegelozesi, bunfelderitesi es kbzbiztonsagi celbol.

A Corvin Setanyon egyre erosodnek a pihenest, ill. gyakran barmilyen tevekenyseget zavaro 
hangok.
A „Tripla Hofmann” nevu hely hivatalosan ejfelig tart nyitva, de csakez utan kezdenek 
osszecsomagolni, a vendegek (esetleg tulajdonosok) egy resze pedig a hely fedett reszen, 
kesobb pedig a Setanyon marad hangosan beszelgetni, nem ritkan hajnal 1 utan is. Az 
uzletvezetok nem intik csendre az egyertelmuen hangos ill. nagyon hangos vendegeket, 
hanem folytatjak kiszolgalasukat.
A tulajdonos egesz nyitvatartasi idoben szabadon engedi a kutyajat/kutyait a teren, ok pedig 
folyamatosan ugatnak. Ez munkaban es pihenesben is kuldnosen zavaro. Ejjel, csukott ablak 
mogul is, akaratlanul is felebresztik az embert.
Mind a szabadon engedes, mind az ilyen kutyaugatas kisvarosi ill. falusi mellekutcakban 
megszokott, nem pedig egy felujitott, joreszt rendben tartott, impozansnak hato 
varosnegyedben.
A hely raadasul egy ujonnan epitett lezart teljesftett teriiletet is kapott.
Kerem segitsenek a hely nyitvatartasi idejenek oly modon tortend csokkenteseben, hogy a 
teljes zaras, csomagolas, rendezes, es a hely es komyekenek mindenki altal torteno 
elhagyasa megtortenhessen este 10 orara. Ezen felul legyenek szivesek az intezmenynek 
ismertetni szamukra a kutyakkal kapcsolatos rendeleteket, azt betartatni, extrem esetben 
pedig akutyak folyamatos jelenletenek szabalyozasatmegfontolni...

Kereskedelmi nyilvantartdsunk szerint, a Budapest VIII. keriilet, Futo utca 34-36. Corvin 
setany 2/B. szam alatti iizlethelyisegben a „ Tripla Hofmann” elnevezesu vendeglato egyseg 
uzemel. Nyilvdntartdsi szdma: 8206/3/2019. Az iizlet nyitva tartdsi ideje: hetfo - vasamap: 
12:00-24:00, ilzemelteteset a Hippie Hops Vendeglat6ipariK.fi. vegzi.
Az iizletek ejszakai nyitvatartasi rendjerol szold 28/2017. (VI. 15.) dnkormdnyzati rendelet 
(tovdbbiakban: Rendelet) 3.§ (1) bekezdese alapjan az iizletek es a vendeglato terasszal 
rendelkezo iizletek teraszai 22.00 es 6.00 ora kozott nem tarthatnak nyitva. Ez alol kivetNt 
kepeznek, a rendelet hatalyba lepesekor (2017. junius 15-en) mar kereskedelmi hatosagi 
nyilvantartasba vett iizletek es teraszaik, illetve azon iizletek, amelyek ejszakai nyitva tartdsi 
engedellyel rendelkeznek. Teraszon vegzett tevekenyseguket azonban 23:00 brdig akkor is be 
kell fejezniuk, ha maga az iizlet tovdbb is nyitva tarthat: Ezen kereskedelmi 
egysegek valtozatlan nyitva tartassal miikodhetnek mindaddig, amig a lakokornyezetbe 
tartozd valamennyi tdrsashdz es tarsashaznak nem mindsiilo epiilet tobbsegi tulajdonosai a 
piheneshez valo jog serelme miatt nem kezdemenyezik a jegyzdnel a nyitvatartasi rend 
korldtozdsat.

'y
1082 Budapest, Baross u. 63-67. • Telefon: 06 I 459 2100 ♦ E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu • www.jozselvaros. hu

idOsbarat A
ONKORMANYZAT W

Vendeglat6ipariK.fi
http://www.jozselvaros


BUDAPEST FOVAROS VIII. KERULET |6ZSEFVAROSI ONKORMANYZAT

. o. PIKO ANDRAS ;
7 POLGAR MESTER

A kezdemenyezeshez, tdrsashaz eseten a kezdemenyezeshez hozzdjdrulb kozgyulesi 
hatdrozatot, egyeb lakdepulet eseteben az ingatlan tulajdonosainak a tobbsegi tulajdoni 
arany szerinti hozzajarulasat igazolb okiratot kell csatolni. A kezdemenyezes alapjan a 
jegyzd vizsgalja a kerelem megalapozottsagdt, es annak eredmenyekent dont a nyitva tartas 
korlatozasdrbl.

Tajekoztatom, hogy a jarvdnyiigyi keszilltseg idejealatta Rendelet 3.§ (3) bekezdese alapjan 
vendeglatb uzletek es azok teraszai 22:00 es 23:00 kozott is nyitva tarthatnak.
Amennyiben a kdzteriiletszennyezeset, illetve kozteruleten torteno alkoholfogyasztast 
tapasztalnak, erre vonatkozban bejelentest tehetnek a Jbzsejvarosi Kdzteriilet-felugyeletnek 
a nap 24 brajaban, ingyenesen hivhatd 06-80/204-618-as zold szaman, mely bejelentes 
intezkedest von maga utan.
A kerdesbe foglalt tovabbi felvetessel kapcsolatban tajekoztatom, hogy a leveleben emlitett 
hangoskodas, a vendegek, illetve az iizlet zarasat kovetoen is a teruleten mar add szemelyek 
tobbi lako nyugalmat zavarb viselkedese alkalmas lehet a szabalysertesekrol, a 
szabalysertesi eljarasrbl es a szabalysertesi nyilvdntartdsi rendszerrol szblb 2012. evi II 
torveny szerinti, csendhaboritas szabalysertes tenydllasanak megvalbsitdsara. Ilyen ilgyben 
bejelentes tehetd a BRFK VIII. keruleti Rendorkapitanysag 477-3700 kozponti 
telefonszaman, valamint a 112 vagy 107 segelyhivb vonalon, tovabbd - az elkovetd 
szemelyenek ismereteben - szabalysertesi eljaras lefolytatasa kezdemenyezheto, feljelentes 
tehetd ugyancsak a BRFK VIII. keruleti Rendorkapitanysagandl (1084 Budapest, Vigu. 36.).
Mivel a kutya feliigyelet nelkul torteno kozteruletre bocsdtasa kapcsan korabban erkezett 
mar jelzes, ezert az illetekes korzeti rendesz 2021.06.13-an felvette a kapcsolatot 
vendeglatbhely tulajdonosaval es munkatdrsaival. Tajekoztatta oket a vonatkozb 
jogszabalyokrbl es a szankcionaldsrbl, amit az erintettek tudomasul vettek.
Ezt kovetoen az egyeb szolgdlati feladataik fiiggvenyeben rendszeresen ellenoriztek a jelzett 
terilletet, de nem tapasztaltak, hogy a kutyakat feliigyelet nelkul bocsatanak a kbzterilletre.
Amennyiben latja a kutyakat, hivja a kdzterulet-felugyeletet a megadott szdmon es 
vegrehajtjak a szilkseges es lehetseges intezkedeseket. ,
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