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Táľgy: Válaszlevél k<ĺzmeghall gaÍásra

Tisztelt Uľam!

Köszĺĺnjtik, hogy megtisĺelte tnkoľmányzatuĺlkat és a 2015. évi közmeghallgatásra
észrevétellel fordult hozzátlk. Engedje meg, hogy leveléľe aZ abban kéľdésként
megfogalmazotttémźkesetébenaza|ábbiakbanválaszoljak.

Tekintettel a:ľa, hogy a közterĹileten illegálisan elhelyezett tátgyak témakörében konkĺét
ídőpontot és helyszínt nem adott meg a felszólalási lapon, ezért źita|ánossĘban az
alábbiakľó l táj ékoztatom.

A Köztenilet.felĹigyeleti Ügyosztály egyik a|apťeladata _ ahogyan az a közteľület-
felügyeletről szóló 1996. évi LXIII. törvény 1.$ (4) bekezdés a., és b., pontjaiban is
meghatćrozĺĺsra keriilt _ ,,a kłjzteriiletek jogszeľti haszněiaténak, a köztertileten folytatott,
engedélyhez, illetve útkezęlői hozzájáruIźtshoz k<itĺĺtt tevékenység szabáiyszeriĺségének
ellenőrzése'', valamint ,,a kózteľĺilet rendjére és tisztaságĺíra vonatkozó jogszabéůy által tiltott
tevékenység megelőzése, megakadźlyozása, megszakítása, megszĺintetése, illetve
szankcionálásď'.

E tevékenységüket nemcsak mindennapi szolgálatok ellźtésa sorźn végzik, hanem az idei
évben a GazdáIkodási Ügyosúá|y mwkataľsaival közösen méľ célfutnyos ellenőrzéseket
(akciókat) is folytattak az illegális közteľület-haszntůatvisszaszorítása érdekében.

Ttljékoáatom továtbbĄ hogy amennyiben illegális szemételhelyezést a Józsefuĺárosi
GazdĺíIkodĺísi Kĺizpont Zrt. Varosĺizemeltetési Igazgatősźlg munkatarsai tapasztalnak
feladatuk ellátása soľán, azt dokumentĺĺljfü, majd megteszik a szĺikséges bejelentést a
rendőrség, valamint a közteľület-felügyelet felé annak érdekében, hogy megtörténhessen az
elkövetĺík azonosítása és felderítése a téľfigyelő felvételek visszaellenĺĺľzése, illetve
adatgyűjtés révén'
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Javaslom, hogy amennyiben úgy ítéli meg, hogy valamilyen tárgy illegálisan kerĹilt ki a

k<ĺzterületre, hívja bizalommal a közteriilet-felügyelet 24 órás ügyeletén működő 06-80-204-

61 8-as zöld számot az on áltď észleltek mielőbbi megvizsgálása éľdekében.

Mint ismert, Kölcsey Fęľenc emléktábláját ismeľetlenek sajnálatos és elítélendő módon
megrongáltak. Miután on attb|źĺtbehozta a Főépítészi lrodába, az aHatőságiĺJgyosztá|yra
keľĹilt. Tekintettęl arľa, hogy az 1989 előtt elhelyezett emléktáblák a Budapesti Töĺéneti
Múzeum Budapest Galéľiájĺának fenntartásábatartoznak, ezért a Főépítészi Iľoda felvette a

kapcsolatot a Galériávď, amelynek szakemberei a megrongálódott emléktáblát elszállítottĺík.
Ttýékońatásuk szeľint foľrást keresnek az em|éktźbla feIújítására, ľeményeik szennt ez a
2016. évben meg is valósulhat.

Remélem, hogy konkĺét kérdéseire sikęrĹilt kimeľítő válasszal szolgálnom.

Budapest, 2015. decembeľ 10.
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