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Tisztelt ;

Köszönettel megkaptam a 2022. november 10-ei közmeghallgatásra érkezett kérdéseit, 
amellyel összefüggésben az alábbiakról tájékoztatom:

1. Érdeklődnék, hogy a fővárosi önkormányzat 48/1994. (VIII. 1.) számú, valamint a Budapest 
VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének 62/2007. (XI.13.) rendele
tek alapján a kerületben mennyi társasházat figyelmeztettek első és második körben, továbbá 
mennyi társasházat bírságoltak meg 2021. és 2022. években? Évenkénti és figyelmeztetési 
valamint bírságonként! 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 kez
deményezését?

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztályának (a továbbiak
ban: közterület-felügyelet) munkatársai minden évben tavasszal a teljes kerületet végig elle
nőrzik, mely során felhívják a társasházak figyelmét az előttük lévő közterület tisztán tartá
sára.

Ezzel kapcsolatosan 2021-2022. években bírság kiszabására nem, feljelentésre 2021. évben 
3, 2022. évben 15 esetben került sor, 2022. évben két társasház esetében kellett ismételten 
feljelentést tenni.

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 nyilvános WC-zési használatra „csá
bítja” 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 üzlete
ket. Viszont a társasházak lakóközösségeinek kell a hangoskodásokat, a bűzt eltűrniük, elvi
selniük. Értem én, hogy a boltok működéséből az Önkormányzatnak az iparűzési adó befize
tésekből bevétele van.
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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 társas
házakra van tolva, hogy oldják meg ők a kis üzletekkel a fenti problémát és segítséget meg 
nem nyújtanak nekik. Erre várom a konstrukciós javaslatukat.

A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) kormány
rendelet (továbbiakban: R.) értelmében a kereskedelmi tevékenységet vagy működési enge
dély birtokában vagy bejelentést követően lehet folytatni.

A „Kávéital, alkoholmentes és szeszes ital” termékkör, bejelentés köteles tevékenységnek 
minősül, mely azt jelenti, hogy a kereskedelmi hatóságnál - jelen esetben a jegyzőnél — tör
tént bejelentést követően a társasház hozzájárulása nélkül az üzlet azonnal megnyitható, és a 
kereskedő folytathatja a kereskedelmi tevékenységet. A bejelentés során, a kereskedelmi ha
tóság az üzletnek helyt adó helyiség, illetve annak környezete alkalmasságát nem vizsgálhat
ja. Kerületünkben a kereskedelmi egységek Budapest Főváros Vili kerület Józsefvárosi Ön
kormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről szóló 28/2017. 
(VI. 15.) önkormányzati rendeletének 7. § (1) bekezdése szerint 06:00-22:00 között árusít
hatnak szeszesitalt. Ezen szabály megsértése esetén helyszíni vagy közigazgatási bírság al
kalmazható.

A Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosztályának munkatársai az üzletek mű
ködését a nappali és az éjszakai órákban is rendszeresen ellenőrzik, ezen ellenőrzéseket idő
szakosan más hatóságokkal közösen végzik. Amennyiben az üzletek működésével kapcsolato
san - akár az előzőekben leírtak szerinti - szabálytalanságot tapasztalnak, a szükséges in
tézkedéseket megteszik.

Tájékoztatom, hogy’ a közterület-felügyelők folyamatosan ellenőrzik a kisboltok környezetét 
és a hatáskörükbe tartozó, témakörhöz kapcsolódó jogsértésekben (közterületen történő sze
szesital fogyasztás, köztisztasági szabálysértés) is folyamatosan fellépnek; 2021-ben 1032, 
2022-ben 2189 esetben tettek feljelentést közterületen történő szeszesital fogyasztás miatt; 
köztisztasági szabálysértés okán 2021-ben 188, 2022-ben 157 esetben történt feljelentés.

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2022. évben 15 millió forintot biztosított a rendőr
ség részére annak érdekében, hogy a nyári időszakban a közterület-felügyelettel közös járő
rözéssel próbálják meg visszaszorítani az évek óta tapasztalható, az Ön által is jelzett prob
lémát.

A gyorsabb és rugalmasabb reagálás érdekében arra kérem, hogy amennyiben ismét tapasz
talja a leírt eseményeket, úgy hívja a közterület-felügyelet a nap 24 órájában, ingyenesen 
hívható 06-80/204-618-as zöld számát, mely bejelentésre azonnal intézkedésnek a munka
társak.
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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 megfe
lelnek? 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?

Az ebek nyilvántartásának szabályairól, az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi 
XXVIII. törvény rendelkezik. A törvény előírásai szerint a tartás helye szerint illetékes tele
pülési (a fővárosban a kerületi) önkormányzat, illetve a fővárosi önkormányzat által közvet
lenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi önkormányzat három évente legalább egy 
alkalommal ebösszeírást végez. Az ebösszeírás során nyert adatokat az önkormányzat össze
veti a központi adatokkal és eltérés esetén adatot szolgáltat az ebnyilvántartás működtetőjé
nek. Az ebnyilvántartás működtetője a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal. A NÉBIH 
nyilvántartása szerint kerületünkben az ebek száma 9683 db. Ez az adat tájékoztatásuk sze
rint feltehetően nem a teljes valóságot mutatja, ugyanis számos ebtartó jogszabályi kötele
zettségének nem tesz eleget, valamint több úton is közzétett folyamatos felhívásuk ellenére a 
kutya elhalálozását nem jelenti be. Ennek elmulasztása miatt, ezek a kutyák továbbra is 
„ élőként ” találhatók meg az adatbázisban.

Tájékoztatom továbbá, hogy chip leolvasó eszközzel a közterület-felügyelet munkatársai 
rendelkeznek, amit az ebtartási szabályok betartásával kapcsolatos célirányos ellenőrzések, 
valamint talált kutyák esetében rendszeresen használnak. Az Ón által is felvetett problémák 
kapcsán, a közterület-felügyelet a közelmúltban kutyás tájékoztató akciók szervezésébe kez
dett, ezekről itt tud tájékozódni:

https://jozsef,aros.hu/otthon/hirdetotabla/hireld2022/10/kutyastajekoztato

Ezzel párhuzamosan kutyás képzéseink szintén olyan, elsősorban közösségi megoldásokat 
nyújtanak, ahol a tulajdonosok körében zajlott ismeretterjesztés, felelős kutyatartásra vonat
kozó tudások átadása van a fókuszban:

https://jozsef'aros.hu/otthon/hirdetotabla/hirek/2022/09/iijra-lehet-jelenikezni-ingvenes-  
kutyas-kepzesre-a-jozsefvarosi-futtatokban/
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Köszönöm megkeresését a felmerült problémák kapcsán.

Budapest, 2022. november

Tisztelettel:
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