
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POL  GÄRMESTER 
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Tisztelt Uram! 

Köszönettel megkaptam a II. János Pál pápa téren tapasztalható állapotokkal kapcsolatos 
levelét, amellyel összefüggésben engedje meg, hogy az alábbiakról tájékoztassam. 

A  II. János Pál pápa  ter  sajátos helyzete ismert az Önkormányzatunk előtt. Az Ön által leírt 
magatartások kapcsán, részben rendőrség, részben pedig a közterület-felügyelet 
rendelkezik intézkedési jogosultsággal. 

Az életvitelszerű közterületi tartózkodás szabályainak megsértése szabálysértéssel 
kapcsolatban közreműködő egyes szervek kijelöléséről és feladatairól szóló  178/2018.  (X. 
2.)  Korm. rendelet alapján, az életvitelszerűen közterületen tartózkodó,  személyekkel 
szemben a rendőrség rendelkezik intézkedési jogkörrel. Ugyancsak a rendőrség hatáskörébe 
tartozik,  ha  a téren bármilyen bűncselekmény történik. 

A  rendőrségen túl a közterület-felügyelet is jogosult intézkedni, amennyiben a közterületen 
alkoholfogyasztás, vagy köztisztasági szabálysértés történik, illetve  ha  egyéb, a közösségi 
együttélés alapvető szabályairól esezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló, 
Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének  18/2016.: 
(VI.02.) önkormányzati rendeletében nevesített jogsértés került elkövetésre. 

A  közterület-felügyelet vezetőjének tájékoztatása alapján, a  2020.  január  1. es  augusztus  19.  - 
közötti időszakban összesen  191  esetben intézkedtek a téren. Ebből  45  eset közterületen 
történő alkoholfogyasztás,  30  eset pedig köztisztasági szabálysértés (szemetelés, vizelés, 
székletürítés) volt. 

A  parkőr foglalkoztatásával kapcsolatos felvetése nyitott fülekre talál az 
Önkormányzatunknál, tekintettel arra, hogy mi magunk is indokoltnak látjuk a jelenlétét a 
téren.  A  helyzetet azonban bonyolítja, hogy a  ter  a főváros kezelésében van, igy a 
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városüzemeltetési feladatokat nem a kerület, hanem a Fővárosi Önkormányzat köteles 
ellátni. 

A  megoldás érdekében a kerület egyeztetést kezdeményezett még tavasszal a fővárosi és 
kerületi szinten a tér és környéke koncepciózus változásairól, ami magába foglalja a 
városfejlesztési (JGK, Főkert, FKF), szociális (BMSZKI, Menhely) és a közterületi (JKF) 
lépéseket. Szeretnénk,  ha  közösen, együttes megállapodások születnének a fennálló 
problémák megoldására. 

A  fentiek okán — a végső döntés meghozataláig — a szíves türelmét kérem! 

Budapest, 2020.  szeptember  25. 

Tisztelettel: 

ikó 4drás 
polgármester 
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