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Tárev: Válaszlevél közmeghallgatĺísľa

Tisztelt Uľam!

Köszönettel megkaptuk a 2016. december 20-i közmeghallgatas kapcsĺĺn tett észrevételeit,
amelyekkelkapcsolatbanaza|ábbiakľóltajékoztatom.

Az Aurőra utca l|. szÁm a|aÍt ilzemelő, ,,Auróra Kioszk'' nevií vendéglátóipari egység
vonatkozásában bejelentéséľe jelenleg hatósági eljĺáľĺís van folyamatban. A Józsefuĺĺrosi
Polgárĺnesteri Hivatal Hatósági ,ĺjgyosnźůya (a továbbiakban: Hatóság) az e|jarás további
szakaszuban is számít az on ktizremfüödésére az eljźrős sikeľes befejezése érdekében,
amelynek eredményéről a későbbiekbęn íľĺásban tĄékoztatjét< Öĺt.

A Hatóság tajékoztztasa szerint bejelentése óta tt'bb alkalommal - késő esti órakban is _
e|lenőnzték az em|ített vendéglátóipari egységet, illetve az on áltat szintén panaszolt, Auróľa
utca 1|. szźtm alatti ,,Auróra Kert'' nevíĺ szórakozőhe|yet is. A helyszínt e|lenőrzések sorĺín az
,,Auróra Kioszk'' vonatkozísában szabalytalanságot, kirívó hangoskodrást, zajongast a
Hatóság nem tapaszta|t" az,,Auróľa Kert'' a bejelentett nýtvataľĺísi időt minden esetben
betaľtotta. Az ,,Auróra Keľt'' iŁemeltetője egyébként bejelentette a Hatósag felé, hogy a
továbbiakban az ingatlanon nem kíván kereskedelmi tevékenységet folyüatni, igy a
környékbeli lakók sz.áměraokozott kellemetlenségek megszíinhebrek.

Tájékoztatom továbbá anő|, hogy az onkormłínyzat jelenĺeg azoÍt dolgozik, hogy
megďkosson egy olyan keľĹileti, a lakosság nyugalmát szolgźůő,a vĺĺľos ľendjét védelmező és
a közösséget zavatő magataľtrásokat szankcioniiló szabźůyozźst' amely segítségével
felszámolhatók a mindenki előtt ismert,,gócpontok''.

A józsefuárosiak igényeihez illeszkedő keľetľendszer kialakítasa éľdekében szfüséges a
polgaľok véleményének minél szélesebb körÍĺ megismerése, ez,ért aKépviselő.testiilet kerületi
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konzulüíció lefolytatásáľól döntött a közrend, közbizonság fenntartása és javíüĺsa érdekében.
A konzulĺáció eredményét megismeľve' a keľÍiletiek javaslatait figyelembe véve lehetőség
nyílik arrą hogy egy mindenre kiteľjedő, a lakosság széles kĺĺľének véleményén ďapuló,
egységes szabéiy ozás születhes sen.

A bejelentéseiľe adott késedelmes váiasz miatt utasított.am a Hatósági |Jgyosná|y vezeĄét,
hogy ajövőben fokozott ťrgyelmet foľdítsanakazehjarás megfelelő iitemben töľténő, időszenĺ,
szakszeru|efolytatásaru' valamint aziigyfé|mielőbbi írasos tajékoztatnfua.

Mindemellett kérem ont, hogy jogséľtés észlelése esetén hívja a közteľĺilet-felügyelet 24
órában mfüĺ'dő +36 80 204-6l8.as ügyeleti zőId szźmrźt, hogy a je|zéste intézkedő egységet
tudjanak iranyÍtani a helyszínľe.Tźtjékoztatom továbbá, hogy a közterĺilet.feltigyelet lakossági
kapcsolattaľtója Péter Imľe; elérhetőségei: +36 20 / 515-8050; peter.imľe@jkf.hu.

Kérem, hogy a rendőrségi intézkedést igénylő bejelentésével vagy esetleges panaszźtva|
forduljon bizďommď az on körzeti megbízottjźůloz, Simpf Sándor r.törzsőľmesteľhez (tel.:
+36 70 / 486-3561,, e-mail: SimpfS@budapesr.police.hu).

Bízom benne, hogy a konnl|tźrciő soran szĺmíthafunk javaslataiľa, melyekkel on is
hozzÁjaru|hat a józsefuarosiak nyugalmát szolgálő szaba|yozásk'la|akitźsáůloz!

Budapest, 2016. december 20.
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