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A

kérdésszakmai megválaszolása éľdekébenrészletes tájékoztatást kéľtem a Józsefuĺĺľosi
Kĺizteľület.felügyelet és Várostizemeltetési Szo|gá|at (továbbiakban: JKFVSZ) vezetőjéto|,
valamint koľábban a BRFK VIII' keľületi Rendőrkapitánysághoz fordultunk a Molnaľ Ferenc
téren és kĺlrnyékéntapasńa|t jogsértő, illetve lakosság nyugalmát zavatő cselekményekkel
kapcsolatosan.

A JKFVSZ tájékoztatása szerint a tér kijzbinonságával, köztisńaságával kapcsolatban
beérkęző lakossági panaszokban megfogalmazott problémrák azonna|i kezelésén tul a

Közteľület-felügyelet kiemelten eLlenőrzí _ fokozott közteľtilet-felügyelői, keľĹiletőri jelenlétet
biztosít - Jőzsefváĺos köztereít, így a MolnĺíĺFeľenc teret is. A közterĹilet-ťelügyelők a
jogköľfübe tartoző intézkeđéseketigyekeznek marudékÍalanul megtenni, de kérdésében
felvélzolt kábítőszenel kapcsolatos cselekmények felszámo|ása az önkoľmányzat és az
illetékes hatóságok ktizötti, szoros' hosszú távú együttmúködést igényel.

A JKFVSZ,

amennyiben olyan jogsértő cselekméný tapaszta|, vagy a beérkezett lakossági
paÍrasz olyan cselekményre utal, amelynek megakadályozása, megsziintetése nem tartozik
hatáskĺirébe, azonrn| értesíti,vagy tájékońatja az illetékes hatóságot a sziikséges
intézkedésekmegtétele végett, legttibb esetben a BRFK VIII. keľĹileti Rendőrkapitányságot
(továbbiakban: Rendőľség).

A

Rendőrséggel töľtént egyertetések folyamźn elhangzott, hogy a MolnĺírFeľenc téľena
kábítőszer fogyasztók megjelenését részben az okozta, hogy a tér melletti, magźnfiiajdonban
lévő ĺires telken egy órizetlenül hagyott épület állt, amelybe jogosulatlanul beköltöztek,
köztiik ismeľt kźhítőszet fogyasztók is. A tulajdonos ennek megakadályozástna a telkén lévő
épületet lebontotta, a megrongźllt kerítéstmegjavította.
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lakossági visszajelzések, valamint a rendőľség tájékoztatása szerint, ezęn ővintézkedés
kapcsán, a téľen éľezhetően csökkent akźlbitőszer fogyasztők szźmla.

A Rendőrség

és a

JKFVSZ

Molnar Ferenc és a Kálváľiaterct is folyamatosan,
szĺikséges intézkedéseket, hogy megakadá|yozzźk a

a tereket, így a

visszatérően ellenorzi, megteszi

a

k<jzteľÍileten a kábító s zet hasznźt|atot.

Teľmészetesen az onkormrányzat is elkcjte|ezeÍL, és minden erőfeszítést megtesz a taľsszeľvek
együttmiikö'désével, hogy a kérdésébenfelvetett problémát véglegesen megsztintesse.
Tájékoztatni tudom továbbá,hogy 2014. szeptember 8.tól45 napon keresztül akozbinonság
javítása érdekében a Jőzsefvźrosi Polgaľőľség és a keľĹileti rendőrség u onkoľmányzat
felkéľésérea József krt. - Pľáter u. _ Nagytemplom u. - Ülloĺ út _ Szigony u.- Apáthy Istvĺín
u. _ Balassa u. _ Tĺjmő u. _ Illés u. _ Baľoss u. által hatáĺo|t terĹileten fokozott jar&szo|gźtlatot
teljesít. Kiemelt feladata az akciőnak a közterek, így a fenti teľületen elhelyezkedő Molnár
Ferenc tér fokozott ellenőrzése is. A 45 napos kĺlzbiztonsági akció egyik legfőbb céIja a
kábítőszenel kapcsolatos búncselekmények megelőzése, feldeľítése,megszrintetése.

Az Önkoľmźnyzat vezetése a fentiek mellett a MolnĺírFerenc tér köľnyéken élő lakosokkal
személyes koĺlzu|táciőt keľetében egyeztetett a megolđásilehetőségekről, hiszen a

kźtbítőszerrelösszefüggő

problémĺíkvégleges megoldása tiĺľsadalmiösszefogást igényel.

A keľületben lévő térflrgyelő kameľaľendszer bővítése is váľhatóan nagyban hozzá
Józsefu aľo s

k<j

zb iztons áganak j av

fog jaľulni

ítástlhoz.

Kéľemtáj éko ztatźlsom szíve s fu domásul vételét.
Budapest, 2014. szeptember
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