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Tisztelt

Köszönettel vettem a 2019. évi közmeghallgatásra intézett kérdéseiket, melyekre az alábbi
összefoglalásban adok tájékoztatást:
A Práter u. 59. szám alatti társasházukban lévő kereskedelmi, vendéglátó egységek
működésére közvetlenül a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, a kereskedelmi
tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet,
valamint Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-.
testületének az üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről szóló 28/2017. (VI. 15.)
önkormányzati rendeletének előírásai vonatkoznak. Ezen jogszabályok biztosítanak
lehetőséget az Önkormányzatnak, a Polgármesteri Hivatalnak (Jegyzőnek), illetve más
hatóságoknak a jogszerűtlen működéssel szembeni fellépésre és szankciók alkalmazására.
A kérdésükben említett vendéglátó üzletben (hamburgerező) folytatott tevékenység
bejelentés köteles tevékenységnek minősül, vagyis az üzlet a jegyzőnél történt bejelentést
követően a társasház hozzájárulása nélkül megnyitható és a kereskedő megkezdheti a
kereskedelmi tevékenységét. A panaszolt üzlet a hatósági nyilvántartás szerint jelenleg
hétfőtől-vasárnapig 10.00 — 22.00 óra között tart nyitva, ennek betartását a Hatósági
Ügyosztály Igazgatási Irodájának munkatársai természetesen ellenőrizni fogják.
A már nyilvántartásba vett üzletek működését — tehát, hogy a kereskedő betartja-e a
vonatkozó szabályokat — a jegyző mellett több erre hatáskörrel rendelkező hatóság is
ellenőrzi. Az ellenőrzések és a megállapított szabálytalanságok következménye lehet az
egység működésének korlátozása, ideiglenes bezárása, vagy végső esetben a végleges,
bezárása is.
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Olyan működésmód, amivel az egység az utcát, a közelben elhelyezkedő lakásokat égett olaj
bűzével árasztja el, nyilvánvalóan megengedhetetlen. Vélelmezhető, hogy a kellemetlen
szagokat a vendéglátó egység elszívó berendezésének szabálytalan (vagy nem kellően
hatásos) elszívó berendezése okozza, amit a bejelentésük nyomán szintén ellenőrizni fogunk.
Amennyiben ezt illetően szabálytalan kivitelezés, vagy hiányosság lesz megállapítható, az
ügyet az intézkedésre hatáskörrel rendelkező hatósághoz (Budapest Főváros Kormányhivatal
V. kerületi Hivatal Építésfelügyeleti Osztály, 1051 Budapest, Sas utca 19.) áttesszük.
Kérdéseik érintik még a társasház előtti közterületi szakaszon tapasztalt italozást és annak
kellemetlen folyományait is. Teljes mértékben osztom az ezzel kapcsolatos véleményüket.
Ennek a negatív jelenségnek a visszaszorítására — más közterületi jogsértésekkel együtt — a
Józsefvárosi Közterület-felügyelet munkatársai a kerület egészére kiterjedően, így a Práter
utcát érintően is rendszeresen folytatnak ellenőrzéseket. A Práter utca 59. számnál a 2019.
év eltelt időszakában összesen 16 esetben intézkedtek közterületen történő
alkoholfogyasztás szabálysértés és 13 esetben köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt.
A Közterület-felügyeleti Ügyosztály vezetője utasította a térfigyelő központ vezetőjét és a
közterület-felügyelői állományt, hogy — a rájuk kirótt egyéb szolgálati feladataik
függvényében — rendszeresen figyeljék és ellenőrizzék a Práter utca kifogásolt szakaszát és
ha a hatáskörükbe tartozó szabálysértést észlelnek, akkor tegyék meg a szükséges
intézkedéseket. Felkérte továbbá a területért felelős körzeti rendészt is, hogy tájékoztassa a
térségben található társasházak közös képviselőit és a kereskedelmi egységek üzemeltetőit
arról, hogy Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a közterületek, ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI. 13.)
rendelete alapján a társasházak előtti járdaszakasz takaríttatása és tisztántartása az ő
feladatuk. Ennek betartását a közterület-felügyelet rendszeresen ellenőrizni fogja.
Remélem, hogy a fenti intézkedések eredményeként ügy a papszolt egység működése, mint
a közterület állapota is érzékelhetően normalizálódik.
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Budapest, 2019. december 17.
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