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Írásbeli kérdés

Dr. Szili Katalin
az Országgyűlés Elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Asszony !

„Mit tehetünk az állampolgárok nyugalmának megőrzése érdekében?, címmel a

Házszabály 91 . §-a alapján kérdést kívánok benyújtani dr . Draskovics Tibor igazságügyi é s

rendészeti miniszter úrhoz .

A kérdésre a választ írásban kérem .

Tisztelt Miniszter Úr!

Engedje meg, hogy országgy űlési képviselőként kérdést intézzek Önhöz egy olyan üggye l

kapcsolatban, amely hosszú ideje megzavarja a budapesti V . kerület lakóinak nyugalmát .

Belváros polgármestereként az elmúlt két esztendőben több olyan kerületi lakossal beszéltem ,

akik arra panaszkodtak, hogy az Arany János utca Akadémia és Tüköry utca között i

szakaszán egy férfi az autójából minden áldott reggel hangszón keresztül üvölteti az

Egészségügyi Minisztériummal szembeni vádjait a dohányzással kapcsolatban . Így volt ez

már az előző két kormányzati ciklusban is, és mostanra megelégelték a környéken él ők, hogy

nincs egyetlen nyugodt napjuk sem . Legutóbb kerületi képvisel ő társam is felhívta a figyelmet

arra a problémára, amit meg kívánok osztani Önnel .

Önkormányzatunk hatásköre sajnos nem terjed ki az ügy megoldására, hiszen az eset ne m

tartozik a zajrendelet hatálya alá . A gyülekezési jogról szóló 1989. évi III . törvény kimondja,

hogy a gyülekezési jog gyakorlása nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével .



A rendezvény feloszlatására a Rendőrségnek van jogköre, amit az Alkotmánybírósá g

vonatkozó határozata is megerősít .

Felmerül azonban a kérdés, hogy a fent említett cselekmény a gyülekezési törvény hatálya al á

tartozik-e egyáltalán, ugyanis megítélésem szerint jelen esetben nem demonstrációról van szó.

A BRFK-tól sajnos nem kaptunk kielégít ő választ erre vonatkozóan, éppen ezért arra

szeretném kérni Miniszter Urat, hogy szíveskedjen tájékoztatni engem arról, milyen jog i

lehetőség nyílik a jelenlegi állapot megszüntetésére. Bízom abban, hogy az Ön

közbenjárásával rövid időn belül olyan intézkedésre kerül sor, amellyel végre visszakapják

nyugodt mindennapjaikat az Arany János utca környékének lakói .

Várom megtisztelő válaszát !

Budapest, 2008 . december 16 .

Rogán Antal
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