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Tárgy : Y áIasz|ev él kcizmeghallgatásľa

Tisztelt Asszonvom!

Ktiszĺinettel megkaptuk a20|6. december 20-ikozmeghallgatas kapcsĺĺn küldött felszólalási
|apjat'amellyelkapcsolatbanazalźtbbiakľóltajékoztatom.

A hajléktalan szemé|yek helyzete és a nekik tulajdonított magataĺtas, valamint a probléma
kezelésére bevezetett intézkedések végrehajtása évről évľe visszatérő és kiemelt témaként
jelentkezik.

onmagában az, hogy valaki hajléktalan vagy a tíĺsadďom penfénájara sodľódott, nem
okozhat hátrányos megktĺlĺinböztetést, sőt arászorulók segítése kíemelkedően fontos feladat.
Ennek figyelembevételével a Jőzsefvátosi onkoľĺnĺnyzat (a továbbiakban: onkoľmźnyzat)
évek óta dolgozik azon is, hogy a nehézhe|yzetbe keriilt józsefuĺĺľosiakat mindęn lehetséges
eszkozzę| segítse és támogassa a táľsadalomba t<irténő visszavezetésfü érdekében.

Természetesen más megítélés alá esik azon személy, aki polgáľ&ársait zavatő vagy
megbotľankoztatő módon, deviĺánsan viselkedik, és az ái|apotźra hivatkozva nem veszi
figyelembe a táľsađalmi noľmeĺkat, sot szźndékosan megszegi azokat. Ezekben az esetekben
a törvény teljes szigorával kell eljáľni a közösségi együttélés szabźlyait betaľtó keľtileti
lakosok védelme érdekében.

Szintén levelében jeIzett, a ktilft'ldi állampolgĺáľok viselkedéséhez kapcsolódó problémfü
ügyét illetően a fentiekhez hasonló fllĺáspontot képvisel az Oĺlkotmányzat. Az a kĹitft'ldi
áIlampolgár, aki hazánkban jogk<ivető magataÍtást tanúsít, teljes kciríí védelemben és a
magyar állampolgaľokkal źlzonos elbránłásban részestil. Jogellenes cselekmény esetén

azonban rá is iľĺĺnyadóak a jogszabá|yokban meghatáĺozott szankciók, valamint súlyos
jogséľtés esetén a kĺilft'ldi állampolgaľ kiutasítható az országteľületéről.
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Tény, hogy a lakossági bejelentések és panaszok alapjaÍI, az on által is említett hajléktalan,
illefue kiilÍöldi állampolgárságú személyek is felelősek a Teleki tér és a Népszínhtn utca
környékén tapaszta|ható állapotokért. A pľobléma megoldása érdekében az onkoľmiínyzat
egyrészt fokozott intézkedést kéľt a BRFK VIII. kerületi Rendőrkapit"ĺnyságtól, valamint
utasított.a a Jőzsefváĺosi K<iĺeru1et-felügyeletet, hogy a jogséľtő személyekkel szemben
szigorúan lépjenek fel.

Tájékońatom továbbá, hogy az onkoľmźnyzatjelenleg azon dolgozik, hogy megalkosson
egy olyan keriileti, a lakosság nyugalmát biztosító, a viĺros rendjét védelmező és a
kĺĺzösséget zavatő magataľtásokat szankcionáló szabáIyozást' amely segítségével
felszĺámolhatók a mindenki előtt ismeľt,,gócpontok''.

A józsefuaľosiak igényeihęz illeszkedő keľetrendszeľ l<lalakittsa érdekében sztikséges a
poIgaľok véleményének minél szélesebb könĺ megismerése, ezért a Képviselő-testĺilet
keriileti konzultíció lefolytatásáľól döntött a közľend, közbiĺonság fenntaľüísa és javíüĺsa
érdekében. A konzultáció eređményét megismerve' a kerĹiletiek javaslatait figyelembe véve
lehetőség nyílik arr1 hogy egy mindenľe kiteľjedő, a lakosság széles körének véleményén
alapuló, egységes szabźiyozźls születhessen.

Mindemellett kérem, hogy jogsértés észlelése esetén hívja a köZtęrtilet-felügyelet 24 őrábarl
múkĺidő +36 80 204-6|8-as tigyeleti zö|d szźtmát, hogy a jelzésre intézkedő egységet
tudjanak irányítani a helyszínre. Tájékoztatom továbbĄ hogy a kdzterĹilet-feliigyelet
lakossági kapcsolattaľtója Péter Imľe; elérhetőségei: +36 20 / 515-8050; peter.imĺe@jkf.hu.

Kérem, hogy a ľendőrségi intézkedést igénylő bejelentésével vagy esetleges panaszźlva|

forduljon bizalomma| az on körzeti megbizottjźthoz, Simpf Sándor r.töľzsőrmesteľhez (tel.: +36

7 0 / 486-356 l, e-mail : SimpfS@budapest.police.hu).

Bízom benne, hogy felvetéseire sikeriilt kimerítő vĺílasszď szolgálnom!

Budapest, 20|6. decembeľ 20.

Tisztelettel:
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