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Tisztelt

Úr!

Köszönöm, hogy a közmeghallgatás kapcsán kérdéseit eljuttatta az önkormányzathoz.
A részletes válaszok elején néhány szóban engedje meg, hogy a kerületi hajléktalan-.
helyzetről tájékoztassam:
Első és legfontosabb célunk az, hogy megakadályozzuk újabb emberek hajléktalarmá
válását, ezt szolgálja az a nyári rendelet módosításunk, mellyel csatlakozva a fővárosi
szabályozáshoz elfogadtuk az elhelyezés nélküli kilakoltatás tilalmát. Ez alól az önkényes
foglalók, és a meghatározott bűncselekményeket elkövetők kivételek. Ennek a rendeletnek a
végrehajtási eljárásrendjét most véglegesítjük. Szintén ezt a célt szolgálja az, hogy egy új
önkormányzati adósságrendezési szabályozást készítünk elő, melynek a célja, hogy a
meghatározott tartozás hosszú futamidejű törlesztésére bírjuk az adósságot felhalmozó
bérlőt. Ebben különböző támogató szolgáltatásokkal segítjük, és cserébe nem lakoltatjuk ki.
Így az önkormányzat kiadások helyett újra folyamatos bevételekhez jut, és nem nő az utcán
élők száma sem.
Második célunk az utcán élő fedél nélküli emberek segítése, miközben az önkormányzat
mindent elkövet annak érdekében, hogy a köztereinken nagyobb rend Jegyen. Ennek
kapcsán figyelmébe ajánlom a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületinek 285/2020
(VII.16.) számú határozatának (továbbiakban: Határozat) 9., 10. és 11. pontját.
littps://iozsefvaros.hultu_dokumentumok/66141_20200716_nyilt_ules_hatarozat.pdf
A 9. pont az utcai szociális munka és a hajléktalan emberek nappali ellátásának
megszervezéséről hozott határozatot. Sajnálatos, hogy a nappali ellátás megszervezés
törvényi kötelességének az önkormányzat a korábbi években nem tudott megfelelni.
Örülünk, hogy pótoltuk ezt az elmaradást.
A Határozat 10. pontjának értelmében az Önkormányzat kifejezetten a II. János Pál pápa
téren ellátandó többletfeladat, utcai szociális munka céljából 3 millió forintos támogatásban
részesíti a Menhely Alapítványt.
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A hajléktalanság állapota természetesen nem ad felhatalmazást senkinek a törvények es
szabályok megszegésére és figyelmen kívül hagyására, ezért a jogszabályok biztosította
keretek között a közterület felügyelet valamint a rendőrség munkatársai fel kell lépjenek.
Ugyanakkor önmagában az, hogy valaki hajléktalanná vált, nem ad okot rendőri, rendészeti
fellépésre, ezeknek az embereknek támogatásra van szükségük, hogy a normal életbe vissza
tudjanak térni, vagy hogy elviselhetőbb legyen az életük. Ennek érdekében kötünk
szerződést, ahogyan fentebb írtam, utcai segítő szolgáltatásokra a Menhely Alapítvánnyal, és
tovább működtetjük a LÉLEK programot, melynek végén az évekig tartó folyamatba
bekerült hajléktalan emberek lakhatáshoz jutnak.
Mindazonáltal a hajléktalan ellátás nagy része fővárosi feladat. Azt vállaltam es vállalom,
hogy kapcsolódva a főváros lakhatási válság kezelését célzó törekvéseihez, képviselem a
kerület érdekeit; és a most a kerületre hámló plusz terhek igazságosabb elosztásáért
dolgozom a fővárosi hajléktalan ellátásban.
Kiemelten a II. János Pál Papa térrel ka_pcsolatban:
A ter nem csak Józsefváros, de egész Budapest egyik legnagyobb közparkja is, így kiemelt
szerepe van a városi életben, mint nyitott, mindenki számára elérhető terület. Ez sok
konfliktusra adhat okot, pláne egy elharapódzó lakhatási es munkanélküliségi válságban,
valamint a vírushelyzet miatti bezártság okán.
Ezért már tavasszal egyeztetést kezdeményeztünk fővárosi és kerületi szinten a tér és
környéke koncepciózus változtatásairól, ami magában foglal városfejlesztési (JGK Zrt.,
FŐKERT Zrt., FKF Zrt.), szociális (BMSZKI, Menhely Alapítvány), és közterületi (JKF)
lépéseket. Szeretnénk, ha közösen, együttes megállapodások születnének ezekben a
feladatokban.
Ami a Népszínház-Bauer utca sarkára vonatkozó kérdését illeti:
A kereskedelmi üzletekhez kapcsolódó jogsértések tekintetében a jegyző a közösségi
együttélés alapvető szabályairól és zek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló
18/2016. (VI.02.) önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak szerint
járhat el, azokban az esetekben, ha a szabályszegő magatartás büntetőjogi, szabálysértési,
vagy más jogszabály hatálya alá nem taitozik.
Ezen Rendeletben szabályozottak értelmében az üzlet üzemeltetőjének az előírt
kötelezettségeket be kell tartania, ellenkező esetben a szabályszegés mértékétől és
visszafordíthatóságától függően közigazgatási figyelmeztetéssel, vagy — természetes
személyek esetén kettőszázezer forintig, jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet esetén százezer forinttól kétmillió forintig terjedő — közigazgatási
bírsággal sújthatóak.
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Fentieken túlmenően helyszíni bírság is kiszabható, melyre a Budapest Józsefvárosi
Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeleti Ügyosztály közterület-felügyelője jogosult.
Ilyen szabályszegések például:
•

az egység nyitvatartási ideje alatt — a bejárat fel méteres körzetében — nem helyez el
kisméretű, maximum 50 literes hulladékgyűjtő edényt, vagy annak kiürítéséről nem
gondoskodik, vagy az egység homlokzati vonalától az úttestig terjedő közterületi
részt folyamatosan nem tartja tisztán, az eladott termékkel egyidejűleg átadott, a
tevékenységéhez kapcsolódó azonosítható csomagoló anyagot, egyéb eszközt az
üzlet megközelítését szolgáló bejárattól 25 méteres távolságon belül folyamatosan
nem gyűjti vissza,

•

a szeszes italt is forgalmazó üzlet üzemeltetője, alkalmazottja nem gondoskodik
arról, hogy nyitvatartási időben az üzlet, vagy a vendéglátóhely bármely bejáratától,
vagy portáljától számított 5 méteres közterületi szakaszon szeszes italt ne
fogyasszanak,

•

az üzletek éjszakai nyitva tartásának rendjéről szóló 28/2017. (VI.15.)
önkormányzati rendeletben (továbbiakban: Or.) meghatározott, a szeszesitalt is
forgalmazó üzletek éjszakai nyitvatartási idejére vonatkozó korlátozást nem tartja be,
azaz — a vendéglátó egységek kivételével — 22:00 és 06:00 óra között szeszes italt
árusít.

Az Ör.-ben foglaltak szerint, ha az üzemeltetővel szemben az üzlet működésével
összefüggésben a fenti Rendeletben előírt szabályok megsértése miatt helyszíni, vagy
közigazgatási bírság kiszabására került sor, abban az esetben az üzlet — amennyiben
rendelkezett ilyen engedéllyel — éjszakai nyitvatartási engedélyét a jegyző visszavonja, azaz
az üzletnek 22:00 óra és 06:00 óra között zárva kell tartania.
Amennyiben a fenti előírásokat az üzlet üzemeltetője nem szegi meg (tehát a szabályozásban
foglaltaknak eleget tesz), akkor ezen szabályozás alapján nem szankcionálható.
Egyéb jogsértő magatartásokat, rifiryek a büntetőjogi, szabálysértési, vagy más jogszabályók
alá tartoznak, aszerint kell elbírálni, és a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező
hatóságoknak kell abban eljárni. Ilyen eset lehet például az üzlet bármely bejáratától, vagy
portáljától számitott 5 méteren túli közterületi szakaszon történő szeszesital fogyasztás,
melyben mind a rendőrség, mind a közterület-felügyelet jogosult eljárni, de ilyen esetben a
jegyző nem rendelkezik hatáskörrel.
A Közterület-felügyeleti Ügyosztály által végrehajtott ellenőrzések során nem került sor
olyan jogsértés feltárására, amely alapján az üzlet működésének korlátozása jogszerű lenne.

I 082 Budapest, Baross u. 63-67. • Telefon: 06 1 459 21 00 • E-mail: polgarmester@jozsefvaros. hu • www.jozsefvaros. hu

1DÓSBARÄT
ÖNKORMÁNYZAT

3

131i DAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLGÁRMESTFR

Bejelentések alapján a közterület-felügyelet az elmúlt időszakban 18 alkalommal tett
szabálysertési feljelentést közterületen történő szeszesital fogyasztás miatt, melyek a
Rendeletben meghatározott 5 méteres védett körzeten túl kerültek elkövetésre, így az üzlet
működtetőjét eljárás alá vonni nem tudták.
Abban az esetben, ha a közterületen történő szeszesital fogyasztása, valamint a közterületen
lévő személyek — az ott lakók nyugalmát — zavaró viselkedése alkalmas lehet valamilyen
más, a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról is a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény XXIV. fejezetében nevesített közrend elleni
szabálysértés tényállásának megvalósítására, az ilyen ügyben bejelentés tehető a 112-es,
vagy 107-es segélyhívó telefonszámokon, valamint — az elkövető személyének ismeretében
— szabálysértési eljárás lefolytatása kezdeményezhető a BRFK VIII. kerületi
Rendőrkapitányságnál (1083 Budapest, Víg utca 36.).
A hatóságok munkájának segítése érdekében a lakók nyugalmát zavaró viselkedés észlelése
esetén hívhatóak a már fentebb említett elérhetőségek, vagy a Józsefvárosi Közterületfelügyelet a nap 24 órájában, ingyenesen hívható 06-80/204-618-as zöld száma, mely
hívások azonnali intézkedést vonnak maguk után.
Amennyiben az üzlet működését biztosító helyiség a társasház tulajdona, abban az esetben a
társasház a bérleti szerződés felmondásával szűntetheti meg az üzlet működését és így a
problémakör is megoldódik.
Ami a II. János Pál Pápa téri játszótérre vonatkozó kérdését illeti:
A II. János Pál Pápa téri játszótér karbantartásáért valóban a FŐKERT Zrt. felel.
A játszóvár főbb szerkezeti elemeinek állapotromlása az utóbbi időben felgyorsult, a
következő játszóeszköz tanúsításon nem felelne meg, felújítása nem lehetséges, ezért
elbontása elkerülhetetlen. A terület a balesetveszély elkerülése érdekében van lezárva. A
balesetveszélyes, elöregedett csúszda idén elbontásra fog kerülni, a remélhetőleg még
2020-ban megépül az új játszószer.
A FŐKERT Zrt. tájékoztatása alapján, a hiányzó babahinta pótlása a 39. héten megtörtént. A
téren található homokozóban kizárólag az elbontásra-.váró, lezárt csúszda kerítésén belül van
gyom. E terület gyommentesítése a terület átadásakoifog megtörténni.
Ami a Mátyás téri játszótérre vonatkozó kérdését illeti:
A játszótéren lévő játékokat a kerületben található valamennyi játszóeszközökhöz hasonlóan
az idei évben felülvizsgáltattuk, tekintettel arra, hogy a minősítésük lejárt. A felkért minősítő
cég a minősítéseket elvegezte. A Mátyás téri játszótéren található kombinált játszóeszköz
nem felelt meg a törvényi előírásoknak, így a veszélyesnek minősített játszóeszközök
(hinták es a libikókák) tavasszal leszerelésre kerültek. A játszóeszköz csúszdarészén lévő
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csúszda veszélytelenítését elvégeztük ugyan, de az ebben a formájában még nem kaphatta
meg a minősítést, így azt körbekerítettük. Sajnos a lezárást több esetben is eltávolították.
Az idei járványveszély a beszerzési lehetőségeinket is átírta, ezért új játszóeszközök
beszerzésére nem volt lehetőségünk. A játszótérre egy úgynevezett „hatszög mászóka"
telepítését tervezzük, mely össze lesz kötve a csúszdával. Ennek a játszóeszköznek a
telepítése már folyamatban van, remélhetőleg az idei év őszén sikerül megvalósítani. A
telepítést, majd a minősítést követően reményeink szerint mielőbb birtokba vehetik a
gyerekek ezt a játszóeszközt is.

Budapest, 2020. szeptember
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