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Tisztelt Asszonyom!

Ktiszönjfü, hogy megtisztelte onkormĺĺnyzatlxlkat, és a 2015. évi közmeghďlgaťásra

kéľdéssel fordult hozzánk. Engedje meg, hogy a feltett kéľdéseire az a|źhbiakban foglaljam
<issze váLaszomat.

A Teleki téľ a Magdolna Negyed Pľogľam III. ütemébenpźůyázaÍi forľásból újult meg, az

Ú;i.a"y Tttjépítész Kft. teľvęi a\apjan. A tervezés és a kivitelezés * többek közőtt az

utcabútorok mennyiségét, elhelyezését is ideértve _ a helyi lakosság intenzív bevonásával

valósult ffieg, ennek kapcsán alakult meg a Tarsak a Teleki Téréľt Egyesiilet (a

továbbiakban: EgyesĹilet), amelynek tagjai a téren zajIő |eg!öbb rendezvényt is szervezik.

A tér üzemeltetésével, fenntaľtásával kapcsolatban a Józsefuarosi Gazdĺálkodási Központ
Zrt. Yáĺosiizemeltetési Igazgatósága fo|yarlatos kapcso|atban á|| az Egyesĺilet tagjaival

annak érdekében, hogy a parkban és annak környezetében az ođa látogatók kívĺánságuknak

megfelelően ľendezett, szép kömyezetben tölthessék pihenő- és szabađidejiiket. E cél

megvďósítása érdekében azIgazgatóság munkatáľsai a park és az utcabútorok folyamatos

karbarftartźlsarą illetve a tér ncĺvényzetének állandó ápolásĺĺľa és keze]ésére kiemęlt

figyelmet fordítanak, valamint aktív szerepet vállalnak a lakosság részérőI felmertilő

igények lehetőség szerinti folyamatos figyelembevételében (pl. kutyafuttató egy ľészének

burkolása) és megvalósításában.

A Te|eki téri ''szoborpaľknĺil'' lévő villamosmegálló vonatkozásźlban az utcabútorok

elhelyezése, cseľéje a Budapesti Közlekeđési Központ Zrt' feladatköľébe tartozik,

információnk szeľint a BKK Zrt. annakközeljövőben tĺjrténő felújítását tetvezi.

A kdzteniletet ľendeltetésének megfelelő céIra _ a jogszabćt|yi keretek között _ bárki

szabadon hasznźihatja. A köZteľiil et-haszĺá|at engedélyezése - az on által nevesített

program szervezését is beleéĺve _ önkormĺányzati hatósági eljĺíľás keľetében töľténit
amelyľe a Józsęfvárosi onkormányzat nilajđonában lévő közteriiletek hasznźtl'attń és

hasznéiatźnak rendjéről sző|ő 1'8l20I3.(Iv.24.) önkoľmányzati rendelet, valamint a
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'3Ť'ä?:'ľľľ-
közigazgattsi hatósági eljárás és szolgáltatás általanos szabá|yaiľől szóló 2004' évi CXL.
törvény rendelkezései iľányadóak.

Az eljárás megindításához az alábbi dokumentumokat kell benyújtani:

közteriil et. h aszná|ati kéĺelem ;
méretezett he|yszinĺajz, amelyen jelölve van a tevékenység módja, helyszíne,
mértéke, az árusitó eszkoz méretei és armak távolsága a környező utcabútoroktól,
objektumoktó1;
a kéľelmező nyilvantaľtásba vételét vagy bej egy zésé! igazoló dokumentum;
a kér e|mező aláírás i j o go sults ágát igazoló a\ćir ź.si c ímpél dány;
a Rendęlet szeľint előírt egyéb kötelező dokumentumok.

Kĺ}zteľület-hasznáIati hozztljáruIźts iľĺánti kéľelmet személyesen a Budapest Főváros VIII.
kerület Józsefuáľosi Polgármesteri Hivatal Gazdálkođási Ügyosztályanak hivatali
helyiségében ügyfélfogadási iđőben' vagy elektronikus úton a borosgsz@iozsefilaĺos'hu.
illetve a nagyke@jozsefüaros.hu e-mail címen lehet benyújtani.

Bízom benne, hogy alevelében felvetett kéľdésekľe sikerĹilt kimerítő válasszalszolgĺílnom.

Budapest, 2015. dęcęmbeľ 10.
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