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Tisztelt Asszonvom!

Köszönjfü, hogy megtisztelte onkoľmanyzaixlkat, és a 20T6. évi kĺizmeghďlgatasra
észrevétellel fordult hoz-zátlk. Engedje meg, hogy felvetéseire az a|ábbiakban foglaljam
össze vá|aszomat.

A Józsefuárosi onkorményzat (továbbiakbaĺr: onkonmźnyzat) kiemelt feladatként kezeli
Józsefuiĺľos közrendjének megorzését, ktizbiztonságanak javitźlsát, amelynek érdekében
szorosan egyiitknűkĺidik a kerületi ľendőrkapitanysággď és más hatóságokkaI.20|0 őta' 4,5
milliaľd forint jutott kĺizbiztonsági célokra a keľülętben, amel5rnek köszönhetően jelentősen
javult a he|yzet. Mindemellett továbbra is sok a megolđandó fe|adat, s e körben az
űgynevezett,,gócpontok'' felszámolasa a következő iďoszak egyik legnagyobb fe|adata.

A Népszínhaz utcában tapasztalhatő állapotok _ amelyek kialakulása ttibb köriilményľe
vezetheto vissza _ ismertek az otlkormźnyzat előtt. A helyzet kezelése és megoldása
érdekében több intézkedés is történt, illetve folyamatban van. Az onkormanyzat rendszeres
intézkedést két a BRFK VIII. keľiileti Rendórkapitanyságtól, valamint utasította a
Józsefvĺírosi K<ĺzterĹilet-feltigyeletet, hogy fokozott ellenőľzéseket végezzenek a kĺiľnyéken,
a jogsértő személyekkel szemben pedig szigonian lépjenek fel. Ezen feltil rendszeresek a
keľeskedelmi és venđéglátő-ipari egységeket is éľintő, több hatóság _ így a Polgĺĺrmesteri
Hivatal Hatósági és KtizterĹilet-feliigyeleti TJgyosnźiya, a BRFK VIII. keľületi
Rendőrkapitrínysága" a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a BM Bevĺĺĺrdorlási és
Á[ampolgĺĺrsági Hivatata, vďamint a Főváľosi Konĺlĺĺnyhivatal Munkaügyi Szakigazgatási
Szerve _ egyĹittrnfüĺidésével megvalósulő ellenőtzések. A Kĺĺzteriilet.felĺigyelet szigoľrian
Iép feI a közteriileten tcirténő szeszesital-fogyaszhís és köztisztasági szabályséľtés
elkövetőivel qzemben. Ennek eredményoképpen a Népszínhaz utcában 377 személyt vontak
intézkedés alá köztertileti ďkohol-fogyasz&ĺs miatt.
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A rendészeti szervek munkájának tamogatasa érdekében az onkormtnyzat Képviselő-
testiilete rendeletet fogadott eI a közösségi egyiittélés alapvetó szabáIyairól, illetve az ezek
megséľtése esetén a|kalmazhatő jogkovetkezményekről. A rendelet a korábban is tiltott
tevékenységeket, mulasztasokat visszataľtó eľővel bíró szankcióval parositotta.

Mindezen intézkedések ellenére továbbľa is sok, hasonló taľgyu panasz étkezik, ezért az
onkormanyzat azon dolgozik, hogy megalkosson egy, a lakosság nyugalmát bíztosítő, a
váľos rendjét védelmező és a kĺizĺjsséget zavatő magatartásokat szankcionáló szabźlyozźst.

A józsefuĺĺrosiak igényeihez illeszkedő keretrendszer kialakítłísa érdekében szfüséges a
polgáĺok véleményének minél szélesebb könĺ megismerése, ezért a Képviselő-testtilet
kerĺileti konzulüíció lefolytatrĺsrĺról dontĺltt akonend, kozbiztonság fenrftntása és javítasa
érdekében. A konzultáció eľedményét megismerve' a kerĹiletiek javaslatait figyelembe véve
lehetőség nyílik arra, hogy egy mindenĺe kiterjedő, a lakosság szé|es kcirének véleményén
alapuló, e gysé ge s szab źůy ozés szĹilethes sen.

Az Önkormlányzat á|Iáspontja világos: nem engedhető meg, hogy egyęs emberek _
kĺivetkezmények nélktil _ renitens magataľtásukkď folyamatosan és hosszti időn át zavĄtk
a józsefuĺáľosiak nyugalmát, csökkentsék biztonsĘérzefisket és vétsenek a kĺĺzend ellen.

A józsefuĺáľosiak nyugalmĺĺnak biztosítása érdekében az ellenőrzések a jĺivőben is
rendszeresek leszrek, ugyanakkor kérem, hogy jogséľtés észlelése esetén łĺvja a köZteľiilet-
felügyelet 0-24 őrában mfüĺjdő +36 80 204-6|8-as ügyeleti zo|đ szálmát' hogy a jelzés
alapjźn intézkedő egységet fudjanak irĺĺnyítani a helyszÍnľe. A közteľiilet-feliigyelet
lakossĘi kapcsolattaľtója Péter Imre; eléľhetőségei: +36 20 l 5|5-8050; peteľ.imre@jlď.hu.

Táljékoztatom továbbĄ hogy azonkörzetimegbízoÍt1a Simpf Srĺndor r. töľzsőľmester, akit a
Rendőrség hatrískörébe tartoző észrevételeiľől, kéĺdéseiről, kéréseiről a +36 70 l 486-3561-
es telefonszźtmon,vagy a SimpfS@budapest.police.hu e-mail címen értesíthet.

Bízom benne, hogy felvetéseiľe sikerĹilt kimęrítő válasszď szolgá|nom!

Budapest, 2076. december 20.
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