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Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi -

Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi

Határ ozati iav as\at a bizottság számźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügy i BizottsáýHumánszolg źůtatźsi Bizottság

testtiletnek az e|oteriesúés meÚźtr gy a|tsź,t.

Tisztelt Képviselő-testĺilet!

Az oszi önkormányz ati vźiasztások közeledtével várható an Jőzsefvźrosban is kiélezett politikai

csatáľozásokľa kell felkésztilni. Ebben a helyzetben felerosödtret azoknak a maguknak civilnek nevező

szervezetekn.t u ľ,ungiu-akik eddig is a"fennálló társadalmi közmegegyezéssel és jó ízléssel, jó

erkölccsel szembe ..ň", rendre a kđznyugalom megzavarása éľdekében lépnek fel'

Leszögezhetó, hogy nagyrészt e civilek hatásáľa nem sikerül kellő méľtékben józsefrárosi

közbiĺonság illetve közľend megszilárdítása. Peđig a lakosság-körében egyre erősödik az igény, hogy

a,,nyócker,,-helyett rendezett,biłonságos és polgári környezetben élhessen.

Azt gondolom, a nagyhangri civilekkel.szemben az önkormányzattnk - mint a józsefuárosi lakosság

közössége _ úgy tudja a leghatékonyabban és törvényes keľétek között kifejezni az akaratát, hogy

helyi népszav azást tłrtunk łkź,bitő",", haszná|atźú elośegítő kerületünkben működós tűcsere program

és belövo szobák, valamint a hajléktalan szállók számźnaktárgyköľében.

Bár költséghatékony.sági szempontból célszeľiĺ lenne' de tisztźhan vagyok vele, hogy a törvény nem

teszi lehetové helyi népszavazźĺs megtartásáia helyi ónkormanyzati képviselők és polgármesterek

2OI4. évi áIta|źnos választásának napjan.
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Ennek ellenére mégis szükségesne k érzem, hogy Jó.zsełĺo' lakosainak érdekében szóljak a

kö zb i ĺon ságot súlyo ä íJZíí """ő 
j e lentős társ áda''o i prob l ém ákró l.

Továbbra is indokoltnak tartom, hogy azilyen hoľdeľjl.'": igcn komoly táľsadalmi feszültségeket

okozó problémák kezelésének lehetséges "oĹá""i.ol 
a kěľĺilet vezetése mĘkérdezze a lakosságot és a

józsefuáľosial. ,"et",-t.á.ěn"t Ĺ"uo.a.ĺ""ilř"rjä rur.o'.egĺ fe|hata|mazas birtokeban . próbálja meg

orvosolni ail., hiszen a jőzsefvźrosiak többsége álláspontom szerint egyéľtelmiĺen ęlkotelęzett a

bt;;;ń"; éíet. és lakókórnyezet megteremtése iľánt.

Ahozzźmérkezett panaszokból megállapítható, hogy a kábítószer hasznźiatote'osegítő Ejosztást és az

úgynevezett,,be'övő s.Jat;mĺtoŹe,ei u.rur.o,oŕäijntő tobbsége ellenzi és leszűrhető azis, hogy a

Józsefuáros teľületén működő hajléktalan ellátó intézményeř szämának lakosságszám arányos

"'tir.l..nte'et 
bľtanák a lako sok i gazságosnak.

E két alapvető táľsadalmi pľobléml :ý]yo, 
közbiĺonsá gi ko.ckźtzatot jelent, így ennek megoldása

álláspontom szerint.ffio, e' minél elóbbi intézkedést igényel.

EzértkéremaKépviselő.testülettagiait,hogyazalábbikérđésektekintetébei.lfontoljákmeg'
csatlakoznak.e a népszav aztĺsrauocsátasukäoz Tekintette l uzoią. évi három általános vźiasztásra, ďe

a problémák minel eĺouui."goldĺ,u e.a"reu*.i*asolom, hogy a népszavaztĺs2}I' tavaszán legyen.

,,Egyetéľt-e On azza|,hogy Józsefuáľos,ÖnkormtĺnyzatźnakKépviselő-testülete 
a]kosson rendeletet,

ami szerint a kábítósieľ Í|isznä|atelősegítése tűcseľével, uugy Ĺ"tyi.eg (belovőszoba) biztosításával a

közosségi 
"gytffieles 

JuĹárya megszegésjn"Ĺ *ino,ti| és ezźúta|sžankcionálható legyen?''

,,Egyetért-eonazza|,hogyJózsełĺ::.onkormányzatźnak'Képviselő-testtiletekezdeményezzea
Józsefuáros teľiiletén .úĹoao na;letáran euátó intézményei< szj1y!n.ak..,csökkentését, hogy

Józsefvárosban csak annyi hajléktutun "rtäät.upuJa. 
*u.uajoŕuÁi a VIII. kerület lakosságszámával

arányos?,,

Budapest, 20 14. augusztus 1 5'

Toľvényességi ellenőrzés:

Danada.Rimán Edina
jegyző

nevében és megbízásából:"4^ r el /(ĺ ą \
,l,, ,/ffiu Ą".ry
7"" v /
dľ. Mészár Erika ,/

aljegYzo /
1ü1l- É.ĺj$ 1 u.

ąL
képviselĆi


