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Tárgy: Y á|asz|ev él közmegh allgatást a

Tisztelt Asszonvom!

Köszönettel megkapfuk a20|6. december 20-i közmeghallgat"ás kapcsiĺn, elektronikus úton
feltettkéľdéseit,amellyelkapcsolatbarlazalábbiakÍóltajékoztatom.

A Blaha Lujzatér és kapcsolóđó koaeruleteinek felújíĹása a Jőzsefuźlrosi onkormźnyzat (a
tovabbiakban: onkoľmányzat) egyik kiemelt cé|ja, aztazonban fontos megiegyezrri, hogy a
tér terĺilete dontően a Fővaľosi onkormányzat tlilajđonában ái!, így annak fejlesztésével
kapcsolatos vďamennyi intézkedésekÍlez szfüséges a Fővárosi tnkormányzat döntése _
hoz'z.ajarulasa és együttmfüĺidése. Emellett további nehézség, hogy jelentős kĺjzlekedési
csomópontról van szó.

Az onkoľmźnyzat a folyamat felgyorsítasa érdekében 20|6. év első felében találkozőt
kezdeményezett az érintettekkel, amelynek eľedményęként a felek megállapodtak abban,
hogy a fejlesztés kooľđináciőját _ többségi tulajdonosként _ a Fővaľosi onkormanyzat|éúja
el, amely fe|adata e|Iátasában az onkormányzat teljes k<inĺ segítséget és közremfüödést
bíztosít.

A téľ teľvezésének folyamatát a fentiek a|apjan a Fővrárosi onkoľmányzat készíti elő,
aminek első lépéseként a Fővaĺosi onkonnanyzat 20|7. évi költségvetésében 60 millió
foľintot fog biztosítani a tér tęwezésével kapcsolatos k<iltségekre, az el(5zetes teľvek szerint
pedig a tér megúj ítasa 20 |$-ban megvalósulhat.

Az í1z|etszera szálláshelyek mfüödését, a szĺllĺíshely-szolgźůtatási tevékenység
folýatísanak részletes feltételeiľől és a száI|źshely-tizemeltetési engedély kiadasrának
rendjéről sző|ő 23912009. Cx. 20.) Kormányľendelet szabźlyozza. A jogszabáIy 20l6.januráľ
1. napján hatályba lépett módosítasát kĺĺvetően, a tevékenység jegyzőhoz torténő
bejelentését követően azonnal folytatható, ałlhoz kiilön engedélyezési eljáľas lefolýatasa
nem sziikséges.
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A Józsefuaľosi Polgármesteri Hivatal Hatósági Ügyosaátyának (továbbiakbaľr: Hatósági
|JgyosnÁ|y) tajékoztatasa szerint a Budapest VIII., Rakóczi útĺIIr szán aĺatt
mfücjdő szrállashely ĺigyében az e|mult években a Hatóság t<jbb alkďommal helyszíni
ellenőrzést tartott. Az e|Ienorzéseken tapasńallt hiányosságok miatt az íjzeme|tętővel
szemben tĺibb esetben bejelentési ktĺtelezettség elmulasztása miatt bírság |<lszabásźtra kerĹilt
sor.

A Hatósági Ügyosztá|y tajékoztatźsa szeriĺrt tzľgyi ingatlarrban a szállĺĺshely jelenleg
jogszenĺen mfüĺidik, az iueme|teto a jogszabá|y túta| előirt bejelentési kĺitelezettségének
eleget tett, az utőIagos hatósági ellęnőľzés a szálláshe|y-szo|gźútatással kapcsolatban
hiányosságot nem tárt fel.

A jelenleg hatályos, országos színtli szabźůyozás ďapján a Képviselő-testiiletlrek nincs
lehetősége aľra, hogy e témában helyi ľendeletet ďkosson. A szálláshely-szolgĺĺltatással
kapcsolatos szabályok megállapítĺsára a tiírsashén Szervezeti és Miíkĺ'dési Szabźlyzatźban
kerülhet sor.

Bízom benne, hogy felvetéseire sikerĹilt kimeľítő váiassza| szolgálnom!

Budapest, 2016. decęmber 20.
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