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BUDAPEST rŐvÁnos V|ll. KERUI-rr JózsrrvÁRosl oNronvĺÁNYznĺ
, DR. Kocs|s MÁTÉ

PoLGÁRMESTER

részére
Budapest

Tárgy: Valaszlevél közmeghďl gattsra

Iktatószám: 16-17 51 l20I5
Ű gy intéző : Lendvay József
Telefon: 459-2278
Fax: 333-1765
e-mail : lendvaij @jozsefvaros.hu

Tisztelt Uram!

Köszönöm, hogy megtisztęlte onkormányzahnkat, és a 2015. évi közmeghallgatĺísľa
észrevétellel fordult hozzáltk. Engedje meg, hogy felvetéseire az a|źhbjakban foglaljam
össze válaszomat.

Tájékoztatom, hogy Józsefuaĺos teriilete feletti nemzeti,illetve ĺemzetkozilégi forgďomban
ľészt vevő ľepülőgépek útvonala meghatátozását illetően sem az onkoľmźnyzat. sem a
jegyző nęm ľendelkezik hatáskörrel.

A tlĺrgykör szabá|yozélsában, ellenőrzésében a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiigyi
Hivatala jogosult eljĺárni. Észrevételeit a Hivatalnakaza|ábbi eléľhetőségeken tovä.uuĺtňa6ä:

Cím:2f20 Vecsés, Lincoln rit 1., Quadrum Iĺodďlźz,fcildszint
Teleťonszám: +36 I 273 5526
E-mďl: ugyfelszolgalat.li@nkh.gov.hu, caa@nkh. gov.hu

Kömyezetszennyezéssel kapcsolatos panaszźtva| a Pest Megyei Kormányhivatď
Kömyezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály Levegő- és Zajvédelmi osĺályahoz
fordulhat, amelynek elérhetőség ei az altbbiak

Cím: 1072 Budapest, Nagy Diófa u. |0-t2.
Telefonszám: 478-4400
E-mail : kozepdunavoleyi@zoldhatosag.hu.

A ĺózsefvéłosi onkormtnyzat tulajdonában és kezelésében álló köZteľiiletek takarítĺása a
Józsefuarosi Gazdálkodási Központ Zrt. Vaľosüzemeltetési Igazgatóság KözterĹileti
Köztisztasági Iľodájanak feladata. Az iroda munkatarsai az intézmény á|tal a|ka|mazott
közfoglalkoztatottak bevonasávď naponta takarítját< a kęrĹĺlet közteriileteit, kiemelt
hangsúlyt fektetve a teľekre és paľkokľa. E tevékenységük sorĺín rendszeresen tirítik a
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kommunális hullađék és kutyapiszok gyűjtéséľe kihelyezętt szemeteseket, fentieken túl
peđig napi szintű, azonnali reagáIás tĺjrténik a közteľületeken illegálisan elhelyezett
háztartási hul l adékok be gyűj té s e é s el száll ítása vo natkoz ásétb an.

Panasszal, észrevétellel kapcsolatos ügyintézés szeméIyesen a 1084 Budapest, Német u.I7-
19. száľm alatthétfotol-csütöľt<ĺkig 08.00-16.00 óľa között, pénteken 08.00-13.00 óra köz<jtt

történik. Amerľryiben telefonon szęretne bejelentést tenni, ań' a 06-I-782-35-37.es
telefonszámon teheti meg.

Bízombenne, hogy a lęvelében foglaltakľa sikerĹilt kimerítő vá|assza| szolgálnom.

Budapest, 2015. december 10.

Tisztelettel:
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