
/8

BUDAPEST rŐvÁnos V|l|. KERUlrr lózsrrvÁRosl oNronĺ,ĺÁNvznr
oR. rcocsls ľłÁrÉ

PoLGÁRMESTER.

részére
Budapest

Iktatószám: 28 - 5 65 1201 5 .

TJgyintéző: dr. Nagy Adrienn
Telefon: 459-2540
Fax:210-16-26
e-mail : nagy ad@j ozsefu aro s.hu

Táľey: Válaszlevél közmeghallgatásra

Tisztelt Asszonvom!

Kösz<injtik, hogy megtisztelte onkormányzatunkat és a 2015. évi kĺjzmeghallgatásra
észľevétellel foľdult hozzáľĺk. Engedje meg, hogy levelére aza|źhbiakban válaszoljak.

Tájékoztatom' hogy bűncselekményekkel kapcsolatban nyomozást a nyomozó hatóság
(áLta|ában a rendőrség) végez. Mivel Önkormlányzatunknak nincsen hatásköľe a levelébeň
foglalt cselekmény vizsgá|atźra, így felszólalási lapjának kézhezvéte|ét követően
haladéktalanul felvettiik a kapcsolatot a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitĺĺnyság
Búntildözési Alosĺályával, akik arról tajékoztattak, hogy a Kábítószer-biinözés Elleni
Csopoľt kivizsgálta korábban tett bejelentését és bĺĺncselekményľe utaló körĹilményt nem
tapasztaltak

Kérem, hogy a ľendőrségi intézkedést igénylő bejelentésével vagy esetleges panaszáxa|
foľduljon biza|ommď a keľiileti ľendĺírkapitanysághoz az a]ábbi elérhetőségek
valamelyikén: ÍĹf-es ríltalĺános segélykéľő telefonszámon, személyesen a BRFK VIII.
kertileti Renđőľkapitányságon (1086 Budapest, Víg u. 36.), illetőIeg a területileg illetékes
Męző Lász|ő ľ. tö'rm. körzeti megbízotthoz (te|.: 06-70/489-35-45' e.mďl:
Mezola@budapest.police.hu).

Tź$ékoztatom továbbĄ hogy a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésiikľe
vonatkozó egyes szabrĺlyokról szóló 1993. évi LXXVIiI. ttirvény 12.$ (4) és (5) bekezdései
rendelkeznek a bérbeadó bérleményellenőrzési jogárőL, melynek éľtelmében a béľbeadónak
lehetősége vaÍl atra, hogy a rendeltetésszera hasznźůatot, valamint a szeruődésben foglalt
kötelezettségekteljesítését ellenőrizze. Önkormanyzati|akásesetén aze||enőrzés egy naptĺíri
éven beliili gyakoriságát önkoľmźnyzati rendeletben kell meghatĺírozni, mely szerint
Józsefvaľosban egy naptĺíľi éven beltĺl legďább egy alkalommal kell, hogy töľténjen
bérleményellenőľzés. Amennyiben annak soľán nem keriil megállapításra rendeltetésellenes
laklíshasználat és nem meľül fel mulasztás a béľlői kötelezettségek teljesítése köľében sem,
az évi többszöľi ellenőľzés mellőzhető. Ha ismételten rendeltetésellenes lakáshasznalatvagy
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bérlői kötelezettségmulasztás kerül megáI|apításta, akkoľ aá kĺjvetően havonta lehet
bérleményellenőľzést tartani. A bérlő a lakásba töľténő bejutást minđen esetben biaosítani,
és az elIenőrzést pedig tiÍľni köteles. Magantulajdonban lévő lakás esetében az
önkoľmányzat vagyonkęzeléssel megbízott szetvezet nem jogosult ellenőľzést tartani.

Ajog általánosságban védi a nragfurlakás séľthetetlenségét, bűncseleknrényéľe hivatkozással
pedig rendőrség illetve Ĺigyészség jogosult eljárni. A hatályos jogszabályok alapjan
maglánlakásba bebocsátás vagy hatósági hatfuozat néIkül még a ľendőr sem léphet be, illetve
nem hatolhat be, kivéve a rendőrségľől szóló 1994. évi XXXN. tĺirvény 39. $ (1)

bekezdésében foglalt esetekben, mint például segélyhívás esetén vagy öngyilkosság
megakadalyozása céljából, bűncselekmény elkövetésének megakadályozása, megszakítása
vagy büntetőeljárás terheltjének elfogása és előállítása céljából, közveszé|y, tovźhbá az
életet vagy testi épséget fenyegetó kozvetlen veszély ę|h6rítása, illetőleg azilyen veszéIyben
lévők kimentése érdekében.

Bízom benne, hogy a levelében felvetett kérdésekľe sikertilt kimeľító vźt|assza| szolgálnom.

Budapest, 201 5. december 10.
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