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Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és döntés tartalmának részletes ismertetése 

Józsefvárosban az elmúlt években megújultak a közintézmények, óvodák, bölcsődék, háziorvosi 
rendelők, a szakrendelő, és folyamatos a lakóházak rendbehozatala. Emellett jelentősen javult a 
közbiztonság, melynek köszönhetően  Budapest  egyik legdinamikusabban fejlődő kerülete lett.  Bu-
dapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat elkötelezett amellett, hogy a kerület elmúlt 
években elvégzett újjáépítésén túl egy még rendezettebb, biztonságosabb, élhetőbb otthont teremt-
sen a józsefvárosiak számára.  2019.  év tavaszán a Józsefváros rendjéről és biztonságáról szóló kon-
zultáció során a kerületiek egyértelműen meghatározták elvárásaikat. 

A  mintegy  12  ezer válaszadó józsefvárosi lakos közül a  88%  ítélte meg úgy, hogy szükség van 
nagy hulladékgyűjtők elhelyezésére a közterületeken. Erre válaszul a nyár folyamán a korábbi 
negyven nagyobb, a környezethez jobban illeszkedő hulladékgyűjtővel megegyező további száz 
gyűjtőt helyezett el az Önkormányzat. 

Láthatóan megnövekedett az igény a köztisztaság növelésére, a válaszadók közel  90%-a  egyetért 
azzal, hogy az Önkormányzat erőfeszítésein túl minden erre kötelezettnek legalább naponta egy-
szer takarítania kellene a járdát. Bár a szabály régóta él Józsefvárosban, sokan mégsem tartják 
be, hivatkozva arra, hogy nem tudtak róla, vagy eszközük nincs, ezért a nyár folyamán a lakosok 
tájékoztató levelet kaptak arról, hogy takarítás területén kinek mi a kötelessége, illetve hogyan igé-
nyelhetnek akár takarítóeszközökre támogatást az Önkormányzattól. 

Az elmúlt időszak lakossági panaszaiból egyértelműen látszott, és a konzultáció is igazolta, hogy az 
itt élők nagy többségét zavarja a dohányboltok környékén sokszor zajló italozás és szemetelés, 
mely főként a késő esti órákban, éjszaka és hajnalban okoz gondot. Bár a Közterület-felügyelet 
rendszeresen ellenőrzi a dohányboltok környékét, a megoldást az a törvénymódosítás jelentheti, 
melyet Józsefváros országgyűlési képviselője kezdeményezett az Önkormányzat jelzése alapján, és 
mely szerint éjszaka nem lehetne alkoholt vásárolni a nemzeti dohányboltokban, a jegyző pedig 
akár be is zárathatná azt a dohányboltot, amelyik nem tartja be a korlátozást.  A  törvénymódosítást 
ősszel tárgyalhatja az Országgyűlés. 

Világos és jogos elvárás a józsefvárosiak részéről, hogy a köz javaiból csak az részesülhessen, aki 
nem vet a közösség ellen, és nem él vissza a bizalmával. Ezért a válaszadók közel 90%-ának kérését 
figyelembe véve szükséges megvizsgálni annak lehetőségét, hogyan lehet az önkormányzati la-
kásbérlést büntetlen előélethez kötni. 

Jól látható, hogy a rend iránti igény továbbra is nagy, a válaszadók  95%-a  egyetért azzal, hogy az 
Önkormányzat és a rendőrség kiemelt akciókat folytasson öt kiemelt területen: kábítószerrel 
kapcsolatos problémák, hajléktalanságból eredő közterületi problémák, illegális hulladéklerakás, 
közterületi alkoholfogyasztás, közterületi éjszakai hangoskodás.  A  rendőrséggel szükséges egyezte-
tések megtörténtek, a kiemelt akciók  2019.  szeptember 1-től kezdődhetnek meg. 

Egyértelmű irányt szabtak a lakosok a hajléktalan-ellátó szervezetekkel kapcsolatban is, a válasz-
adók több mint  80%-a  szerint nem működhetnének hajléktalan-ellátó intézmények iskola, 
óvoda, bölcsőde és játszótér közelében. Figyelemmel erre Józsefváros új kerületi építési szabály-
zataiban szükséges rögzíteni a hajléktalan személyeket ellátó intézmények elhelyezésére vonatkozó 
szabályozást, miszerint 
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„Hajléktalan személyeket ellátó intézmény nem helyezhető el bölcsőde, óvoda, általános iskola, 
játszótér főbejáratától mért  300m-es  sugarú körön belül.” 

Határozati javaslat ezzel összefilggésben nem kerül előterjesztésre, mivel — elfogadásuk eseten — az 
önkormányzati rendeletek tartalmazni fogják a rendelkezést. 

Mindemellett a válaszokból az is jól látható, hogy a jelenleg működő hajléktalan-ellátó szerveze-
tektől komolyabb felelősségvállalást várnak el a józsefvárosiak. Több mint  80%  elégedetlen te-
vékenységükkel, ezért működésük felülvizsgálata céljából szükséges egyeztetést kezdeményezni az 
illetékes Emberi Erőforrás Minisztériumával. 

Nagy az egyetértés abban a kérdésben is, hogy az Önkormányzat kezelje kiemelten a Józsefváros-
ba érkező külföldiek által elkövetett olyan cselekményeket, melyek zavarják a kerületi lako-
sok nyugalmát. Ezért rendszeres és kiemelt ellenőrzések szükségesek az illetékes társszervezetek 
bevonásával, külön figyelmet fordítva az esetlegesen illegálisan Józsefvárosban tartózkodó beván-
dorlókra, a házakon belül vagy közterületen gondot okozó külföldi vendégmunkásokra, vagy akár 
az éjszakai nyugalmat zavaró turistákra. 

A  konzultáción résztvevő közel  12  ezer józsefvárosi lakos  95%-a  támogatja, hogy kiemelt hang-
súlyt kell fektetni a szülők tájékoztatására a gyermekek internetes zaklatása elleni védelem 
érdekében.  A  rendőrség bevonásával ezért tájékoztató előadások megszervezése szükséges az isko-
lákon belül a szülők számára. 

Teljes az egyetértés abban a válaszadók körében, hogy Józsefváros az elmúlt években  Budapest 
meghatározó kerületévé vált. 

II. A  beterjesztés indoka 
A  döntés meghozatala a tisztelt Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 

III. A  döntés célja, pénzügyi hatása 
A  döntés célja az Önkormányzati jogalkotás eszközével hozzájárulni a még élhetőbb, rendezettebb 
és nyugodtabb város megteremtéséhez a józsefvárosiak számára. 
Pénzügyi fedezetet a rendőrségnek a különböző ellenőrzési akciókba történő bevonása igényel, 
mely a Közbiztonsági Közalapítványnál rendelkezésre áll. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  képviselő-testület döntése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CDOOCIX. 
törvény (a továbbiakban: Mötv.)  41.  §  (2)-(3)  bekezdésén alapul:  „41.  §  (2)  Az önkormányzati fela-
datok ellátását a képviselő-testület és szervei biztosítják.  A  képviselőtestület szervei: a polgármes-
ter, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke, a képviselő-testület bizottságai, a részönkor-
mányzat testülete, a polgármesteri hivatal, a megyei önkormányzati hivatal, a közös önkormányzati 
hivatal, a jegyző, továbbá a társulás. 

(3)  Önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület felhatal-
mazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a társulása, a polgár-
mester, továbbá a jegyző hozhat." 

A  nyilvános ülés tartásáról az Mötv.  46.  §  (1)  bekezdése rendelkezik. 
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Jv 4 

dr. Mészár  Erika 
aljegyző 

Határozati javaslat 

A  Képviselő-testület ügy dönt, hogy 

I. felkéri a Jegyzőt, vizsgálja meg jogi feltételeit, hogyan lehet az Önkormányzat tulajdonában 
álló lakások bérbeadásának feltételeként megszabni a büntetlen előélet igazolását. 

Felelős: jegyző 
Határidő:  2019.  december  31. 

2. felkéri a Jegyzőt és az illetékes rendőrkapitányságot kiemelt ellenőrzési akciók lefolytatásá-
ra öt területen: kábítószerrel kapcsolatos problémák, hajléktalanságból eredő közterületi 
problémák, illegális hulladéklerakás, közterületi alkoholfogyasztás, közterületi éjszakai han-
goskodás. 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy az illetékes társszervezetek bevonásával kiemelt ellenőrzéseket foly-
tasson a Józsefvárosba érkező külföldiek által elkövetett, a kerületi lakosok nyugalmát zava-
ró cselekmények kapcsán. 

Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

4. felkéri a polgármestert, hogy folytasson egyeztetéseket az illetékes rendőrkapitánysággal és 
a Belső-Pesti Tankerületi Központtal, és kezdeményezze olyan tájékoztató előadások meg-
tartását az iskolákban, melyek célja a gyermekek internetes zaklatás elleni védelmének nö-
velése. 

Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  szeptember  15. 

5. felkéri a polgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a hajléktalan-ellátó tevékenységet 
végző szervezetek működésének felülvizsgálatára vonatkozóan az illetékes Emberi Erőfor-

 

rások Minisztériumával. 
Felelős: polgármester 
Határidő:  2019.  október  31. 

Budapest, 2019.  augusztus  13. 

 

dr. Sára Botond 
polgármester 

Törvényességi ellenőrzés: 
Rimán Edina 

jegyző 
nevében és megbízásából 
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