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3) Városüzemeltetés
1. kérdés: A Te|eki téri kutyafuttató kerítésén kb. két hónapja fe|hívásokat helyeztek e|: gyakoro|juk a kutyapiszok

felszedést, mert a JGK ,,hamarosan,, kutyapiszok felszedésére alkaImas zsákokat fog kihe|yeznĺ és Ęérete szerĺnt
fo|yamatosan póto|ni. Mikorvan a hamarosan?
Rossz válasz: mindenki lopkodni fogja a zacskókat.

Javaslat jó válaszra: kérdése kézhezvétele után egy nappaI megkezdtük a zacskók kihe|yezését és fo|yamatos
(naponkénti ! ) pót|ását.

2' kérdés: Tervezi-e az tinkormányzat a Te|eki téri kutyafuttató fóldcseréjét, eset|eg már most kora tavassza|. Ezt
évente nem ártana e|végezni a (kutyák közcitti) fertőzésveszé|y miatt. Rossz vá|asz: a kutyák ásnak. Javas|at jó
vá|aszra: mĺve| a kutyák Ęy is, úgy is ásnak és a gazdák nem ango|parkra vágynak,2oI7. márcĺusában két nap a|att
Iebonyo|Ítjuk a fó|dcserét.

3. kérdés: Javas|om, hogy a városüzemeltetési hibák bejelentésére a|akítsanak ki on|ine fogadó o|da|t. A kijavított
hibákró| tegyenek ki tájékoztatót.

4. kérdés: A Smart City programban ismerhessük meg Józsefuáros ingatlanvagyonát, a szabad, bérelhető helyiségek
Iistáját.

5) Kulturá|ĺs ügyek
]-. kérdés:
2076. nyarán rovid időre fe||ángolt egy víta, me|yben a Tetekitér északi o|da|án lakôt jelezték: tehet, hogy csak
néhány nap az évben, de fő|eg nyáron, hőségben nehezen elviselhetőek a park színpadán zajló ún. ku|túresemények.
(Este pedig vagy alszunk, zárt ab|ak mögött, és közben nem kapunk |evegőt, Vagy nem alszunk, ha||gatjuk, amit nem
szeretnénk, bár kapunk kcizben |evegőt.) Tervezi-e az önkormányzat, hogy beszĺinteti ezeket a zajongásokat,
e||enben mondjuk nyáron napközben azoknak adja oda a parkot (víz, játék lehetősége stb.), akiknek ez va|óban
felüdülés lenne és nem tartja fenn a meg|ehetősen avítt és a környezettől idegen ango| tájképi kert funkciót.
Rossz vá|asz: a park használatát, vise|kedési kódjait stb. a Társak a Teleki Térért Egyesü|et keze|i és fe|ügyeĺi.

Javasĺat jó vá|aszra: a park rehabi|itációja kapcsán megkezdett jó gyakor|atot (közösségi tervezés) egy online fe|ület
megnyitásávaI fo|ytatja, visszaadja a parkot a köznek, és a köz á|ta|i haszná|at során fe|lépő esetleges hibákat menet
közben fenntartóként elhárÍtja, a k<izteret takarÍtja.

2. kérdés: A kerü|etben ta]á|ható vagy felá||ítandó em|ékmíÍvekkeI kapcso|atban a helyszínen kívánok kérdést
feltenni.
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