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Táľey: Válaszlevél k<izmeghallgatásra

Tisztelt Uram!

Köszönettel megkaptuk a 20|6. december 20-i kozmeghallgaĹĺs kapcsĺĺn, elektronikus úton
feltett kérdéseit, amellyel kapcsolatb an az alábbiakľól tźljékoztatom.

A Józsefuiáľosi KöZteľület-felügyelet elsőđlegesen a kĺizterĹilet-feliigyeletről szóló 1999. évi
LXil. t<iľvény a|apjźn|átjae| feladatk<jrét. A törvény 3. $-a alapjźn a kĺĺztertilet-felügyelő
feladatait az ĺinkoľmĺĺnyzat il|etékességi teľĹiletén lévő köaeľĺileten, az önkoľmányzat
intézményeinek, gazdasźęi szeľvezeteinek terĹiletén, valamint az <inkormrányzat
tömegkĺizlekedési feladataĺrak ellátasa során tizemeltetett tcĺmegközlekedési eszkóz
szeľződés s zeĺíi hasnláiatźnak ellenőľzése soran látj a el.

Tekintettel aľra" hogy a Gaľz Mávag Kolónia lakótelep területe az oĹt tévő ingatlanokkal
egyĹitt magánĺrlajdonban van, ezért a lőzsefvźlrosi KozteľĹilet-felĺigyelet munkatiársainak a
közterÍilet-feltigyeletről szóló 1999. évi Lx[I. tĺirvény alapjĺán nincs intézkedési
jogosultsága a lakótelepen.

A taľsadalmi együttélés szabá|yunak véđelme éľdekében kerĹilt elfogadásľa a kdzösségi
egyiittélés a|apvetó szabályaiľól és ezek elmulasztasának jogkövetkezményeiró| szóló
|8/2016. (VI. 02.) önkormĺĺnyzati rendelet. A rendelet a kózteľiileten megvalósított jogséľtő
magatartások tekintetében hatźltoz meg tényiíllĺísokat és szankciókat.

Tájékoztatom továbbá a:ľól, hogy az onkoľmányzat jelenleg is azon dolgozik, hogy
megalkosson egy olyan kerületi, a lakosság nyugďmát szollgálő, a vĺíros rendjét védelmező
és a közösséget zavarő magataľtasokat szankcionáló' a jelenteginél részletcscbb ćs
kiteľjedtebb szabátlyozást, amely segítségével felszĺámolhatók a mindenki előtt ismeľt
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,,gócpontok'', nemcsak a köZterülęteket, hanem a lakóközösségek egyiittműködése esetén a

ttr sashźľ;ak terÍil etét érintően i s.

A józsefuráľosiak igényeihęz illeszkedő keretrendszer kialakítiĺsa érdekében sztikséges a
polgaľok véleményének minél szélesebb kĺini megismerése, ezért a Képviselő-testület
kerületi konzultiíció lefolytatasáról döntött a kozĺend, kcizbiztonság fenntaľtása és javítása

érdekében. A konzultáció eredményét megismerve, a kerĹiletiek javaslatait ťrgyelembe véve

lehetőség nyílik arra, hogy egy mindenĺe kiterjedő, a lakosság széles kĺirének véleményén

ďapuló, egységes szabćůyozźn születhessen.

Mindemellett kéľem Önt, hogy jogsértés észlelése esetén hívja a közteľiilet-feltigyelet 24

őrábarlmúköđő +36 80 204-6T8-as ügyeleti zo\dszétmát, hogy aje|zésre intézkedő egységet

tudjanak irłányítani a helyszÍnĺe. Tájékoztatom továbba" hogy a kĺizteriilet-felügyelet

lakossági kapcsolattaľtója Péter Imre; elérhetőségei: +36 20 / 515-8050; peteľ.imĺe@jkf.hu.

Felszólalása a|apjtn felkéltem a Kozteľület-felügyeleti Ügyosztályt, hogy vonják

fokozottabb e|Ięnórzés alá az On áltď megjelölt helyszínt és tegyék meg a szfüséges,
jogszabá|y alapjan lehetővé tett intézkedéseket a jogsértő magatartźst tanúsító személyekkel

szemben.

Bízombenne, hogy felvetéseiľe sikeľĹilt kimerítő válasszal szolgálnom!

Budapest, 2016- december 20.

Tisztelettel:
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