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Kösz<ĺnettel megkapfuk a 2016. december 20-i kozmeghallgatas kapcsĺĺn íľt felszólalási
Iapját,amellyelkapcsolatbanaza|ábbiakróltajékoztatom.

A Józsefuĺĺros teľiiletén mfüĺjdő téľf,rgyelő rendszer _ a 20|5. évben befejeződöÍt fe|iljításźú
és bővítését követően - jelenleg 190 kamerából ĺĺll; iizemeltetésére éves szinten tĺjbb mint
100 millió forintot fordít aJőzsetvárosi onkormźnyzat(a továbbiakban: onkormányzat).

A téďrgyelő rendszert mind a VIII. keľületi Rendőľkapitanyság, mind a Józsefilárosi
Közterület-felügyelet évek óta sikeresen a|ka|mazza feladatai e||átása soľĺán. A térfigyelő
kamerák több mint egy évtizedes mfüciđése hozzajarult a keriilet kĺizrendjének,
közbiaonsagaÍ,ak javitasához, ezért az onkormźnyzat folyamatosan újabb megoldásokat
keres a kamerarendszer további javítása és fejlesztése céljából. Ennek keľetében megkezdtfü
a kameraľendszer bővítéséhez sziikséges szakmď ađatok begyújtését, vďamint a tervęk
előkészítését annak érdekében, hogy amennyiben anyagi lehetőség nyílik a bővítésre, mtr a
kész tervek megvalósításáľa kerülhessen sor.

A jelenlegi ktlľrerahelyszínek kiválasztísźra _ a lakossági igények figyelembevétele mellett
_ a keľĹileti reudőrkapitlĺnyság és a kozterĹilet-feliigyelet szakmď áIlaspontj át rilgzítő
javaslatok alapjźn, tĺibbszĺiri helyszínbejaľiást követően, kompromisszumos dĺintésként
keľült sor. A szakembeľek a döntésiik soľán figyelembe vették a helyszínek biĺntigyi
statisztikáit, az e|kovetett szabátlysértések gyakoriságát, illetve a kamera alkďmazhatósági,
indokoltsági együtthatój át.
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A józsefuárosi lakosok jelzései a|apjźn, velfü együttmfüodve az onkormanyzat több
lépcsőben bővítette a dijfizető övezeteket, továbbľa is biztosítva a díjmentes parkolási
lehetőséget a keriileti lakosoknak, egyúttal korlátozva a nagyobb tĺimegkĺlzlekedési
csomópontokban kialakult, nem hivatalos P+R parkolást, így csökkentve a paľkolási
feszÍiltségeket. Az idei évben az onkormányzat a Szź.o:ados negyedet vonta be díjfizető
övezetbe, valamint a Képviselő-testĺilet megteremtette a szĹikséges jogszabéůyi hátteret a
Tisztviselőtelep fizetĺĺ övęzetbe tĺirténő bevonáshoz is. Az otczy negyedben torténő fizetős
paľkolás |<la|akitasźń a negyed rehabilitációs folyamatźnak részeként fogja megvizsgéůru az
onkoľmányzat.

Tájékoztatom továbbá arro|, hogy az onkormányzat je|enLeg azon đolgozik, hogy
megalkosson egy olyan keľĹileti, a lakosság nyugalmát szolgźlő, a vaľos renđjét védelmező
és a kĺizösséget zavatő magatartásokat szankcionáló szabźiyozást, amely segítségével
felszrĺmolhatók a mindenki előtt ismert,,gócpontok''.

A józsefuĺáľosiak igényeihez illeszkedő keretrendszer kialakít.ása érdekében szfüséges a
polgárok véleményének minél szélesebb körű megismeľése, ezért a Képviselő-testület
kerületi konzultĺáció lefolytatásĺíľól döntĺĺtt a közrend, közbifonsrĺg feĺmtarhĺsa és javítasa

érdekében. A konzultlíció eľedményét megismeÍve, a keriiletiek javaslatait figyelembe véve
lehetőség nyílik arľa, hogy egy mindenľe kiterjedő, a lakosság széles kĺirének véleményén
alapul ó, e gysé ges szab áiy ozźts szĹilethes sen.

Kĺĺsz<inettel fogadjuk mind a kamera elhelyezésére vonatkozőan, mind báľme|y egyéb, az
Önkoľmĺínyzat mnkźlját elősegítő észrevételeit, amelyeket továbbítunk a szakmai állĺáspont

klalakitasáétt felelős szeľvezeteknek annak érdekében, hogy megvizsgálhassák a javaslat

indokoltsagát.

Bízom benne, hogy a felszólalási
válasszal szolgálnom!

Budapest, 2016. december 20.

lapján megjelölt témĺákkal kapcsolatban sikeľült kimeľítő

Tisztelettel:

.|

|0B2 Budapest. Baross u' 63-67.. Te|efon: 06 | 459 2 | 00 . E-mai|; po|garmester@jozse$varos. hu . wwrvjozseńłaros. hu o

. |DŐSBĄRÁT ffi
oNronľllĺÁNvzAT W


