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Tisztelt Címzettek!

K<jszönettel megkapfuk a2016. decembeľ 20-ikiizmęghallgatas kapcsán feltett kérdéseiket,
amellyelkapcsolatbarlaza|ábbiakľóltájékoztatomonöket.

A Józsefurĺľosi onkormányzat (a továbbiakban: onkormĺĺnyzat) elkĺĺtelezett a helyi
közĺisségek, a józsefvźlrosi lakosok biztonságĺnak védelmébeĺl' nyugďmlának megőrzésében,
a kcizrend, kozbiztonság fenntaľtásában és javítasában. 2010 óta ĺisszesen 4,5 milliĺĺrd
forintot fordítottunk a keriiletbenkijzbiztonsági célokrą amelynek k<ĺsz<inhetően éľzékelhető
a javulás és jelentősen nőtt a biztonsĘérzet. Ennek ellenére az onkonľrźnyzathoz még
mindig sok lakossági panasz éľkezik a keľületben mfüödő iizletek _ elsősorban az éjszakai
nyitva tartás alatti - tevékenységéhez kapcsolódóan, a k<ĺzteriileti szeszesital-fogyaszLĺssal
kapcsolatban, vďamint a kdztertiletek rendjét, a |<iinisztasĘj al|apotokat és a |akőhźzak
rendjét - illetve a megfelelő szabźiyozottság hlanyát - éľintő kéľdésekben. Ezek kapcsán

nemcsak a hatósági, de a táľshatóságokkď, ľendőľséggel k<izĺĺsen folytatott ellenőľzések

szźtmának növelése i s szfü sége s sé vált az e|mtilt idő szakban.

A leveltikben je|zett pľobléma az Önkomlényzat előtt ismert, és több intézkedés is történt,

illetve folyamatban van a he|yzet megoldasa érdekében. Az onkoľmányzat egyrészt

rendszeres intéZkedést kért a BRFK VIII. keriileti RendőrkapitÁnyságfőI' vďamint utasította

a Jőzsefuźlrosi Kĺiztęriilet-felĺigyeletet, hogy az énntett iizlet kömyékét a közteriilet-
felügyelők is fokozottan ellenőrizzék, a jogséľtő személyekkel szemben pedig szigoruan

lépjenek fel.
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A leveliikbęn leínakkď az onkormźnyzat teljes mértékben egyetert, a hosszú ideje ferľrálló,
egyes közterĺileteket érintĺĺ taľthatatlan állapot megszüntetése éľdekében az Önkormányzat
jelenleg azon dolgozik, hogy megalkosson egy olyan kertileti, a lakosság nyugalmát
biztosítő, a vĺĺľos rendjét véde|mező és a közösséget zavarő magatartásokat szankcionáló
szabá|yozźtst, amely segítségével felszámolhatók a mindenki előtt ismert,,gócpontok''.

A józsefuĺĺrosiak igényeihez illeszkedó keretrendszer kialakítĺĺsa érdekében szfüséges a
polgĺĺľok véleményének minél szélesebb kĺlnĺ megismerése, ezért a Képviselő-testület
kerületi konzultáció lefolytatasáľól döntött a közrend, kĺizbiztonság fenntaľtása és javítása

érdekében. A konzultacíó eredményét megismeÍve, a kerĹiletiek javaslatait figyelembe véve
lehetőség nyílik ara" hogy egy mindenľe kiterjedő, a lakosság széles kĺĺrének véleményén
alapul ó' e gysé ge s szabá|y ozás szĹilethes sen.

Mindemellett kérem onöket, hogy jogséľtés észlelése esetén hívjak a köĺeľület-felügyelet
24 őrźlban mfüĺidő +36 80 204-6l8-as ügyeleti zolđszámát, hogy a je|zés a|apjźn intézkedő
egységet tudjanak iranyítani a helyszínľe. Ttljékoztatom továbbá Önĺjket, hogy a közterÍilet-
felĘyelet lakossági kapcsolattaľtója Péter Imľe; eléľhetőségei: +36 20 / 515-8050;
peter.imĺe@jkf.hu.

Kérem, hogy a rendőľségi intézkedést igénylő bejelentéseikkel vagy esetleges panaszaikkal
forduljanak bizalommal az onök köľzeti megbizottjźthoz, Simpf Sándor r.töľzsőľmesterhez (tel.:

+36 70 / 486-3561, e-mail: SimpfS@budapest.police.hu).

Bízom benne, hogy a konzulŁĺció során szĺĺľníthatunk javaslataikrą amelyekkel Önök is
hozzájarulnak majd a jőzsefuárosiak nyugalmátszol.gát\ő szabáůyozáskla|akítasźůloz!

Budapest, 2016. decembęr 20.
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