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Y á|asz|ev él közrneghallgatásra

Tisztelt Asszonvom!
Kösztinettel megkaptuk a 2016. december 2O-i k(jzmeghallgatás kapcsán feltett kérdéseit,
amelyekkelkapcsolatbanazalźhbiakľóltĄékoztatom.

A

Józsefuaľosi Gazdálkodási Kĺizpont Zrt. Vaľostizemeltetési Igazgatőságĺĺnak munkataľsai
a kerĹiletben kiďakított összes kutyafuttató esetében törekednek arra) hogy aZ
ebtulajdonosok valamennyi futtatóban hozzájuthassanak a kutyapiszkok felszedéséhez
sziikséges zacskókhoz. Ez a lehetőség jelenleg a Teleki tén, aKźllvfuia téri és Horváth
Mihály téri kutyafuttatók teriiletén biztosított, a tervek szerint a j<ivőben további
kutyafuttatókban is biztosított lesz a zacskő igénybevétele. Mindemellett folyamatos a
meglévő zacskőtźrolók feltt'ltése, valamint szfüség esetén azok pótlasa is.

A

Józsefuĺárosi GazdrílkodĺĺsiKözpont Zrt. Viárostizemeltetési lgazgatősága a kutyafuttatók
fenntaľLási munkálatainak keľeténbeltil a 2017. év tavaszźntervezi az egyes kutyafuttatók
köztĺik a Teleki tén-ta|ajának részbeni cseĘét, illetve feltdltését.
T.ájékoztatom, hogy a viírostizemeltetési feladatokkď ĺisszefiiggő hibák bejelentésére már
korábban is volt lehetősége a keriileti lakosoknak a varosuzemeltetes@jgk.hu email címen,

illetve a wwwjgk.hu oldalon, mely oldalal<ra érkező bejelentésekkel kapcsolatban az
igazgatoság minden esetben intéz]<ediŁ és eľĺől íľásbaĺrtajékozLatja az &intetteket. A
viírostizemeltetés hatékony és gyors munkájáľól a lakossági panaszok begyiĺjtéséreés
illetékęsękhcr, va|(l továbbításe{ľa speciďizálódott Jár.ókelő Blog is clisrrrcrőcrr írt fO|6. év
elején. A blog és a vaľostizemeltetés között jó és ktizvetlęn együttrnÍĺk<ĺdésďakult ki, ennek
is k<ĺszĺjnhető, hogy az olda| <jsszesítése szeľint 2015-ben Józsefuĺáľos a haľmadik volt a

legtĺibb iigyet megoldó keľĹiletek lisĹájában. Ezen fulmenően az ÖnkoľmĺínyzatKépviselőtesttilete elfogadta Józsefuiáľos Smart Ciý koncepciójĺĺnak vźz|atźń,amely többek kĺizött _
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javaslatot fogalmazott meg a gazdasági információs rendszeľ bővítésére,fejlesztésére,
ĺlsszhangban az Öĺ által felvetett javaslattal. A koncepció elfogadásától fiiggetlenül,
továbbra is biztosított valamennyi józsefuarosi lakos szźtmtra a kerület
vagyongazdálkodásával kapcsolatos felvilágosítlás kéľésea JózsefuĺíľosiGazdálkodási
Központ Zrt. megkeľesése útj an.

A

Vrĺrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság közteľület-használati hozzájaru|źlst adott a
Tarsak a Teleki TérértEgyesület részére20L6. május 2|. _ 20|6. đecember 24. kłjzijtti
időszalľa a Teleki Lasz|ő tér előtti 100 m2 közteľületre vonatkozőarl. Az engedély a heti
rendszerességgel, szombatonként megtartasľa keľĹilő, a Híd a Kulturĺák Közótt,,Sok Színú
Józsefuiĺľos'' elnevezésii programsotozatra vonatkozik (egybekötve a Teleki Tangó
Kĺizösségi Gardrób Vásáĺral _,,baba-mama csere-bere''). A kđzterĹilet-hasznźůati
kérelmek
_
elbírálásakor a Váľosgazdálkodĺási és Pénzügyi Bizottság teľmészetesen ahogy eddig is figyelembe fogja venni a fenti teľületet érintő köZteľiilet-hasznďattal kapcsolatos lakossági
észrevételeket.

A

Teleki tér fontos szerepet tĺilt be a kÍilĺĺnbĺĺző
tĺĺrsadďmi szeryezetek programjainak
megvďósítasában. A köľnyéken lakókból alakult civil szervezet mźr a tér tervezésébęnis
aktívan részt veĹt. A tér megújíĹĺsaés az annak soľán megvalósult taĺsadďmi részvétel
elismeréseként Józsefuĺĺľos2016-ban megkapta av1láry legnagyobb nemzetkozi
ingatlanszakmai szövetsége, a FIABCI Magyar Tagozata, a Magyaľ Ingatlanszakmď
Egyesiilet első đíjátk<izteľtileti rehabilitació kategóriában, valamint aMagyar Urbanisztikai
Tarsaság rangos szakmai elismerését, a Teleptilési Hild János-díjat is.
Bízom benne, hogy felvetéseire sikeľiilt kimeľítő válasszal szolgalnom!
Budapest, 2016. decembeľ 20.
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