BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POL GÄRMFSTER

Táru: közmeghallgatási kérdésre válasz
Tisztelt
Köszönöm, hogy megtisztelt bizalmával, és a 2020. évi közmeghallgatásra észrevétellel
fordult az önkormányzathoz. Engedje meg, hogy felvetésére az alábbiakban foglaljam össze
válaszomat.
1. A Budapest VIII., Baross utca a Fővárosi Közterület Fenntartó Nonprofit Zrt.
kezelésébe tartozik. Az utcán lévő kukákat ők ürítik, a szilárd burkolatról a szemetet
az ő dolgozóik szedik fel. A levelében megírt Budapest VIII., Baross utca — Koszorú
utca sarki kukák felülvizsgálatát kértük az FKF Zrt.-től, a válaszukat továbbítjuk
majd az Ön e-mail címére.
A Budapest VIII. Magdolna utca — Koszorú utca sarkán jelenleg 2 darab
szemétgyűjtő edény van kihelyezve. A Koszorú utcán lévő kisebb méretű
hulladékgyűjtő edényt az Ön kérésének megfelelően kollégáink kicserélik egy
nagyobb űrtartalmúra.
2. Kérdésében a társasházakat emeli ki az alkohol árusításra vonatkozó rendelkezések
megfogalmazása során, de engedje meg, hogy azt kiterjesszem minden, az
Önkormányzat tulajdonában _álló helyiségre. Az_ Önkormányzat elkötelezetten
törekszik arra, hogy az általa, bérbe adott helyiségben ne kerüljön sor alkohol
árusításra. Abban az esetben, hä — pályázat tartása nem kötelező jogszabály alapján
a helyiség bérbeadására — a helyiség bérbevételére több kérelem is érkezik, az
Önkormányzat akár az alacsonyabb bérleti díj mellett is azt a kérelmezőt részesíti
előnyben, amelyik nem szeszesital árusítással összekötött tevékenységre kívánja
bérbe venni a helyiséget. Az Önkormányzat több olyan döntést is hozott, amely
során kifejezetten megtiltotta a szeszesital árusítását, bár a kérelem erre vonatkozott.
Mindamellett meg kell jegyezni, hogy minden érdek figyelembevétele mellett sem
lehet teljesen kizárni a szeszesital árusítását, mivel arra a hatályos jogszabályok sem
adnak felhatalmazást.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
az üzletek éjszaki nyitvatartási rendjéről szóló 28/2017. (VI.15.) önkormányzati
rendelete, a vendéglátó üzletek kivételével, tiltja a 22:00 óra utáni szeszesital
árusítást. A szabályok betartását a kereskedelmi hatóság ellenőrzi. A közterületen
történő szeszesitalt fogyasztást lakossági bejelentés alapján, valamint járőrözéseik
során a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály munkatársai
ellenőrzik. A szabálysértés minden esetben azonnali intézkedést von maga után.
3. Köszönjük szépen a javaslatokat. Azt biztosra mondhatjuk, hogy az Önkormányzat
nem lesz képes minden egyes ételosztásra mobil WC-t telepíteni, azonban a
városvezetés egyértelmű célja, hogy a kerületben minél több helyen nyilvános
illemhely legyen, hogy ezzel csökkentsük a köztisztasági problémákat. A javaslatait
átgondoljuk, és amennyiben van rá lehetőségünk, lépni fogunk ez ügyben.
4. Az Önkormányzat a Közösségi Részvételi Iroda szervezésével a nyár végén zajlott
egy házirend konzultáció az Önkormányzati házakkal kapcsolatban. Az ebből
bejövő javaslatok feldolgozása és az egyeztetések zajlanak, várhatóan a napokban
kerül publikálásra. Ezen felül köszönjük a javaslatait, a jövőben egyáltalán nem
kizárt, hogy beépítésre kerülnek.
5. Köszönjük szépen a javaslatokat. Természetesen mi is látjuk a problémákat. A
hajléktalan ellátás főként Fővárosi feladatként szerepel, ebből a VIII. kerület az
utóbbi évtizedekben elég nagy részt vállalt. Polgármester Úr a fővárosnál képviselni
fogja, hogy a kerületre háruló plusz terheket igazságosabban osszuk el a fővárosban.
6. A 2020-as ebösszeírás alkalmával volt az Önkormányzatnak egy kérdőíve,
amelyben ennek hajlandóságára kérdeztünk rá - ennél a válaszadók közel 50%-a
adott igenlő választ, azonban a kérdés inkább kutyás infrastruktúra fejlesztésre
vonatkozott mint köztisztasága - azonban ennél tovább még nem mentünk, jelenleg
nem készül olyan anyag ebadó témájában amit tárgyalhatna a Képviselő-testület.
7. Az Ön által írt javaslatot természetesen megfontolásra érdemesnek véljük, ezért azt
jogilag is áttekintjük, és amennyiben van mód részben vagy egészben ennek
bevezetésére, úgy arról értesíteni fogjuk Önt.
8. A javaslatot megfontoljuk, és ha van rá lehetőségünk, valamint igény a lakók
részéről, akkor dolgozni fogunk ebben az ügyben. A társasházak törvényességi
felügyeletét a törvény a jegyző hatáskörébe utalta, ezzel kapcsolatban eljárás a
Polgármesteri Hivatalnál kezdeményezhető.
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9. Az ingatlanok előtti járdaszakaszok takarítási kötelezettségét a Budapest VIII.
kerület Józsefváros Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek,
ingatlanok rendjéről és a köztisztaságról szóló 62/2007. (XI.13.) rendelet 4. § (1)
bekezdés a) pontja határozza meg. Ezen pont alapján „az ingatlan és az ingatlan
előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület
gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét-és gyommentesítéséről, hóeltakarításáról és
síkosság mentesítéséről", a rendelet 4. § (1) bekezdésben meghatározottak szerint az
ingatlan tulajdonosa, kezelője, illetőleg haszonélvezője használója vagy a bérlője
köteles gondoskodni."
A hivatkozott rendeletben meghatározott ingatlanokat érintő kötelezettség ellenére,
munkatársaink rendszeresen a meghatározott útvonalakon takarítják Józsefváros
valamennyi útszakaszát és járdáit is. Tesszük ezt azért, hogy az erre vonatkozó
rendeleti kötelezettség végrehajtásába az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak —
az egyéb irányú közterületi kötelezettségeink és humánkapacitásaink lehetőségeinek
figyelembevételével - segítsük.
A lakosság fent leírt kötelezettségét saját erőből, vagy akár vállalkozó segítséggel is
elláthatja. Ezt az ingatlanhasználóknak kell megrendeljék, amit semmilyen rendelet
vagy határozat nem tilt, nem tiltott eddig sem.
10.A Képviselő-testület nyár folyamán fogadta el az új szociális rendeletet aminek a
célja egy megengedőbb, befogadóbb szociális háló létrehozása volt. Az ön által
említett "okos" megoldásokat fokozatosan szeretnénk a jövőben beépíteni a
rendszerünkbe. Az ön által felvetett javaslatokat ät fogjuk gondolni.
A kérdései között rendkívül sok érdekes, innovatív ötletet tapasztaltunk, ezeket a jövőben
napirendre fogjuk venni. Amennyiben felmerülnének további javaslatai, várjuk szeretettel a
megkeresését a reszvetel@jozsefvaros.hu e-mail címen.
Budapest, 2020. szeptember
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Pikó drás
polgármester
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