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Budapest Józsefváľosi on ko rmányzat

Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő-testü|et!

I. Tényállás és döntés tartalmának ľészletes ismertetése

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormányzat)
elkötelezett a helyi közösségek, a józsefuáľosi lakosok binonságának védelmében, nyugalmának
megőrzésében, közľend, közbiĺonság fenntartásában, j avításában.

Az onkormányzathoz évro|-évre sok, az utóbbi hónapokban egyre több lakossági panasz érkezik a
kertiletben míĺkodő üzletek - elsősorban az éjszakai nyitva taľtás alatti - tevékenységébez
kapcsolódóan, a kcizterületi szeszes ital-fogyasztással kapcsolatban, illetve a kĺjzteľületek rendjét' a
köztisztasági á|lapotokat és a|akóházak rendjét - illetve a megfelelő szabźiyozottsághiányát - érintő
kéľdésekben. Józsefuáros Önkormányzatának álláspontja világos: nem megengedhető, hogy egyes
emberek _ kcivetkezmények nélkül - ľenitens magataľtásukkal folyamatosan és hosszú időn át
zavarják ajózsefvárosiak nyuga|mát, csökkentsék biztonságérzetüket és vétsenek a közrend ellen.

A problémák miatt a hatósági e|lenorzések számának növelése szükségessé vá|t, gyakori a
társhatóságokkal, rendorséggeI történő közös ellenőrzés, akció ésjelentős számban rendőri intézkedés
is tortént.

A beérkezett panaszok mel|ett javas|atok is érkeznek a helyi polgároktól, i|letve a hatóságoktő| arra
vonatkozóan, hogy milyen új jogi szabá|yozássa|, miképpen lehetne a kerü|et kozľendjét,
közbiztonságát, a köaeľü|etek rendjét és a tisztaságát, a |akőházak nyugalmát hatékonyabban
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fenntaľtani, megóvni. Ezekből világosan |źttszik, hogy a közösségi együttéIésből adódó pľoblémák
megoldásához további, kerületi szintu szabá|yozásra van szükség.

Tekintettel arra, hogy a felvetett problémák és javaslatok szeľteágazőak, az egységes szabá|yozás
kialakításának érdekében szükséges a polgárok véleményének minél szélesebb körű megismeréSe,
aminek alapján megalkotható a város rendjét védelmező és a kozösséget zavaró magatartásokat
szankcionáló egységes szabtĺ|yozáq mely segítségével a hatóságok jogszeriien fel tudnak |épni az
elkövetőkkel szemben.

Az tnkoľmányzat eddig is nagy erőfeszítéseket tett a közrend és kozbiĺonság érdekében. Az elmúlt
években több mint 4 milliárd forintot fordított a kozbińonsággal kapcsolatos feladatokra. Mindezek
ellenére a panaszokból világosan |átszik, hogy a he|yzetjavitása érdekében újabb, szigorúbb, nagyobb
visszatartó erővel birő szabtůyokľa van szi'ikség.

Mindezek okán javasolom a józsefuárosi polgárok véleményét szé|es körben kikérni, így teľet engedve
az eddig tudomásunkra nem jutott problémák és javaslatok megismerésének is. Ezt követően nyílik
lehetőség arra, hogy mindenľe kiterjedő, sok véleményen alapuló egységes szabá|yozás születhessen.

Javasolom, az önkormányzat alakítsa ki a feltételeit annak, hogy a jőzsefvárosiak papír- és

elektronikus formában i s megküldhes sék álláspontj ukat.

il. 'Ą beteľjesztés indoka

Az e|őzőekben ismertetett keri.ileti konzultáció mielőbbi megindítása érdekében a Képviselő-testület
döntése szükséges.

ilI. A diintés célja

Józsefuáros közrendjének' közbiztonságának, a kozterti|etek rendjének és a tisztaságának, a|akőhźĺzak
nyugalmának hatékonyabb megóvása, új jogi eszközĺik megalkotźsáva|, a kerületi lakosok és a
hatóságok j avas|atainak fi gyelembe vételével.

Iv. Jogszabályi köľnyezet

A Képviselő-testtilet döntése Magyarország helyi cinkormányzatairő| szőlő f0|1. évi CLXXXX.
törvény a 17. $-án és a 4l. $ (3) bekezdésén alapul.

Határozatijavas|at

A Képvise|ő-testület úgy dönt, hogy 2017 ' évben a józsefvárosi lakosok körében konzultációt folytat
le közľend, közbiztonsággal kapcsolatos témában és felkéri a polgármestert annak lebonyolítására.

Felelős: polgármester
Határido: 20 l 7. március

A döntés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Polgármesteri Kabinet, Jegyzoi Kabinet.

Budapest, 2016. novembeľ 30.

Torvényességi ellenőľzés :
Danada-Rimán Edina
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