
ELŐZETES ÍRÁSBELI KÉRDÉS a 2022. november 10-i 

KÖZMEGHALLGATÁSRA 
 

A kérdést feltevő neve:  

 

A kérdést feltevő értesítési címe:  

 

A kérdést feltevő e-mail címe:  

 

(A név és legalább az egyik az értesítési cím kitöltése azért fontos, hogy az illetékes(ek) írásbeli válaszát el 

tudjuk juttatni Önhöz.) 

 

Kérjük, jelölje meg azokat a témákat, amelyekkel kapcsolatban kérdezni szeretne, és röviden ismertesse 

közérdekű kérdését/javaslatát!  
 

1. Közlekedés, parkolás 

2. Lakhatás, vagyongazdálkodás 

3. Köztisztaság, közterületek fenntartás 

4. Szociális ellátás és támogatások, idősgondozás, egészségügy, bölcsődék, óvodák, közösségi házak 

5. Fejlesztés, beruházás 

6. A Polgármesteri Hivatal és a Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt. (JGK) működése 

7. Környezetvédelem, zöldügyek 

8. Egyéb 

 

A következő kérdéseim lennének, melyre remélem konstruktív válaszokat fogok kapni az általános terelés 

helyett: 

1. Érdeklődnék, hogy a fővárosi önkormányzat 48/1994. (VIII. 1.) számú, valamint a Budapest VIII. 

kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2007. (XI.13.) rendeletek alapján a 

kerületben mennyi társasházat figyelmeztettek első és második körben, továbbá mennyi társasházat 

bírságoltak meg 2021. és 2022. években? Évenkénti és figyelmeztetési valamint bírságonkénti 

lebontásban szeretném az adatokat tudni. Továbbá, hogy ezekből mennyi volt a „visszaeső ház”. Ha 

nem történ még sem figyelmeztetés, sem bírság, akkor mikor tervezik a rendelet betartatását? Esetleg 

tervezik-e a rendeletek visszavonásának kezdeményezését? 

2. Tervezik-e a jelenleg kerületben működő kisboltok (esetleg távol-kelet ázsiaiak által működtetett 

vegyesboltok) alkohol árusítási engedélyét felülvizsgálni, esetleg visszavonni? Nagyon sok panasz 

van, hogy ezek körül az üzletek körül nagy a kosz és a közterület kültéri kocsmateraszként üzemel, 

illetve a kapualjak, alkóvok nyílvános WC-zési használatra „csábítja” az illuminált állapotban lévő 

„fizető vendégeket”. Értem én, hogy a rendelet szerint az üzleteknek és a társasházaknak kell az 

utcaszakaszt tisztán tartani. De a társasházaknak nincs szankcionálási lehetőségük, a 

közterületfelügyelet meg nem bírságolja meg az üzleteket. Viszont a társasházak lakóközösségeinek 

kell a hangoskodásokat, a bűzt eltűrniük, elviselniük. Értem én, hogy a boltok működéséből az 

Önkormányzatnak az iparűzési adó befizetésekből bevétele van. De akkor a bevételből vagy a 

házaknak visszafizetnek egy kicsit, vagy pedig akkor legyenek szívesek rendet rakni a kis üzletek 

körül. Mert az tarthatatlan állapot, hogy minden a társasházakra van tolva, hogy oldják meg ők a kis 

üzletekkel a fenti problémát és segítséget meg nem nyújtanak nekik. Erre várom a konstrukciós 

javaslatukat., 



3. Érdeklődni szeretnék, hogy valahol elérhető-e a kerületi ebnyilvántartás? Lehet-e tudni, hogy hol 

milyen ebek vannak bejelentve? Egyáltalán bejelentették-e az ebeket? Nagyon jó lenne, ha nyilvános 

lenne, mert így akkor lehetne tudni, hogy valahol nem történt meg az ebek bejelentése, illetve látható 

lenne az oltási, chipelési, ivartalanítási státuszuk. 

Továbbá az utcákon lévő ebeket szokták-e ellenőrizni, hogy a jogszabályi követelményeknek 

megfelelnek? Ugyanis a 41/2010. (III.26.9 Korm. rendelet 3.§ (2) bekezdése alapján már csak 

elektronikus transzponderrel megjelölt ebek lehetnének az országban. És szerintem nagyon sok eb 

úgy van a kerületben, hogy se chip, se oltás, se ivartalanítás nincs meg náluk.      Ez ellen 

próbálnak tenni valamit? 

 

Kérjük, az előzetes írásbeli kérdést tartalmazó lapot - olvashatóan kitöltve 

legkésőbb 2022. november 7. napjáig juttassa el a  
 

Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Támpontjára (Bp., VIII., Baross utca 63-67.), illetve a 
kozmeghallgatas@jozsefvaros.hu címre. 

 
Az előzetes írásbeli kérdést tartalmazó lap kitöltésével Ön nyilatkozik arról, hogy az adatvédelmi tájékoztatót 

megismerte és hozzájárul ahhoz, hogy a jelen írásbeli kérdéseben megadott személyes adatait Budapest Főváros VIII. 

kerület Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal válaszadás céljából kezelje. 

 

Az adatvédelmi tájékoztató a https://jozsefvaros.hu/adatvedelem/  linken érhető el.    

 

 

mailto:kozmeghallgatas@jozsefvaros.hu
https://jozsefvaros.hu/adatvedelem/

