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Táľqv: Válaszlevél közmeghall gatásra

Tisztelt Uľam!

Köszöqjiik, hogy megtisztelte onkormányzahxlkat, és a 2015. évi k<izľleghallgatásra
észtęvéte7|el fordult hozzźĺrlk, Engedje meg, hogy felvetéseire az a|abbiakban foglďjam
össze válaszomat.

A Józsefvaĺosi onkoľmćnyzat tulajdonábarr és kezelésében alló közteriiletek takarítása a
Józsefvĺárosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vĺárosüzemeltetési IgazgatósĘ Köxeruleti
Kóztisztasági Irođájának feladata. Az iroda munkatarsaí az intézmény álta| alkalmazott
közfoglďkoüatottak bevonĺásával naponta takarítjźl< a keľület közteriileteit, kiemelt
hangsúlyt fektetve a terekre és parkokľa' E tevékenységük során rendszeľesen Íirítik a
kommunalis hulladék és kutyapiszok gyťijtésére kihelyęzett szemeteseket, fentieken Íúl
pedig napi szintű, azonrnIi reagiílas töľténik a közterĺileteken ilległílisan elhelyezett
hźEtartásihulladékokbegyíĺjtéseésęlszti|itźtsavonatkozásában.

Panasszal, észrevétellel kapcsolatos iigyintézés személyesen a 1084 Budapest, Német u.17-
t9. szélm a|atthétfotol-csrit<jľtĺikig 08.00-16.00 óra között, pénteken 08.00-13.00 óľa között
történik. Amennyiben telefonon szeľetĺre bejelentést tenni, azt a O6-|-782-35.37-es
telefonszámon teheti meg.

Szenes Ivan emléke előtti tisáelgés, munkásságĺínak ęlismerése a legffibb oka annak, hogy a
Szenes Iván emlékkoncert minden évben megrenđezésre keľĹil a muvész volt |akőhźna
közelében a Rezső téten az onkorrnĺányzattttmogatátsávď. Szenes Ivtn|źnyanemrégiben
tovthbította az onkormĺányzat felé az emlékkonceľten fellépő művésžek javas1atát,
amelynek értelmében a Rezső téľ északi része a jövőben Szenes lván nevét viselhetné, ezzel
is méltó emléket til.íwa a dalszerzónek. A téren lakók értesítése, az éľintettek vélemények
kikéľése folyamatban van, és amennyiben a lakók többsége egyetért a kezdeményezéssel, a
Józsefuĺírosi onkormányzat a képviselő-testület ez írényu döntése a|apjan támogatólag
tovźlbbítjamajd a javaslatot a tényleges átnevezésre jogosult Főváľosi KtĺzgyűIés szćľľrlára.
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Amennyiben emléktáblát szeretne elhelyezni amuvészhtuafa\án,javaslom, hogy vegye fel
a kapcsolatot az iĺgatlan tulajdonosával (akinek a ház és kömyezete ľendbęn taľtásaľól is
gondoskođnia kell), és _ a Józsefuárosi onkormanyzat tulajdonában tévő közterĺiletek
haszná|atttól és hasznalatának rendjéľől szőlő 1,8/2013. (IV. 24.) önkormtnyzati rendelet

a|apjaln- nyújtsanak be k<jzös kéręlmet az onkoľményzathoz. Kéľelmükben tiintessék fel az

emléktábla szövegét, az elhelyezés ábrázolásźrt (helyszinĺajz, homlokzati fotó) és

me|lékeljenek egy rövid ismertetőt Szenes Ivan életútjáról, ami indokolja a megemlékezést.

A Józsefuárosi onkormtnyzat hivatalos \apja a Józsefuaros újság, amelynek elsődleges

feladata a keľĺileti lakosok objektív tájékoztatása a kęrületi döntésekről és eseményekľől. Az
újság hasábjain ľendszeresen megjelennek az olvasók gondolatai az aktuális kozéleti
kéľdésęk kapcsán, ennek gyakoľibbá tétele éľdekében javaslatát továbbítjuk az újság

fószerkesztojének.

Bízombenne, hogy a levelében felvetett kérdésekre sikeľÍilt kimerítő válasszal szolgálnom.

Budapest, 2015. december 10.

Tisztelettel:
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