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Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Hosszú évek óta problémát jelent a Batthyány téren, a Markovits Iván utcában és a Corvin téren a
hajléktalankérdés. A jó idő beköszöntével azonban, most tovább romlott a helyzet. Az elmúlt hetekben
a Markovits Iván utca sarkán, fiatal, jó fizikumú egyének jelentek meg, akik sokszor félmeztelenül,
alkohol és/vagy más tudatmódosítószer hatása alatt keltenek megbotránkozást és félelmet a helyi
lakosokban. Arról nem is beszélve, hogy fényes nappal kis és nagy dolgukat végzik a Batthyány téri
vásárcsarnok oldalában. A probléma kapcsán az elmúlt hetekben egyre több lakossági panasz is
érkezett hozzám.
Korábban a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat GAMESZ keretein belül felállított ún. takarító
„kommandó” már megoldást nyújtott a hajléktalansággal kapcsolatos szemetelés kérdésében,
ugyanakkor az említett területeken további intézkedések megtétele szükségesek.
Az I. kerület tisztességes adófizető polgárainak nyugalma és biztonsága mellett nem mehetünk el szó
nélkül amellett a tény mellett sem, hogy kerületünk Budapest egyik, turisták által leglátogatottabb
kerülete.
Jó hírnevünk megőrzése és a biztonság további növelése érdekében határozott lépéseket kell tennünk,
együttműködve az illetékes rendőrséggel és polgárőrséggel egyaránt.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 46.
§ (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános, továbbá az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a Képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
A jelen előterjesztés alapján hozandó döntés elvi támogatását kérem a t. Képviselő-testülettől.
Azonban a határozott lépések, továbbá a Közterület-felügyeleti Iroda által kidolgozandó intézkedési terv
alapján felmerült költségekre fedezetet a Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetésének 3.
melléket „K513 - Általános tartalék” elnevezésű sorok nyújthatnak.
A fentiek fényében kérem a Tisztelt képviselő-testületet, támogassa határozati javaslatomat!

2. Döntési javaslat
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
a Budapest I. kerület közbiztonsága és köztisztasága javításáról
I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
határozott lépéseket tesz a közterületein (különösen a Batthyány tér, Markovits
Iván utca és Corvin tér térségében) uralkodó állapotok javítására, különös
tekintettel a hajléktalan és tudatmódosító szerek hatása alatt álló egyénekkel
kapcsolatban. Így haladéktalanul egyeztetést kezdeményez a Polgárőrséggel,
illetve a Budapest I. kerületi Rendőrkapitánysággal annak érdekében, hogy ezek a
szervek a hatályos törvényeknek és rendeleteknek megfelelően járjanak el ezekkel
a személyekkel szemben, illetve a fenti közterületeken gyakrabban teljesítsenek
járőrszolgálatot.

II.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felkéri a Közterület-felügyeleti Irodát egy intézkedési terv kidolgozására, valamint a
közterületi járőr tevékenység fokozására (különösen a Batthyány tér, Markovits
Iván utca és Corvin tér térségében).
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