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TáľgY: Válaszlevél közmeghall gatásta

Tĺsztelt Asszonyom!

Köszonettel megkaptuk a 20|6. december 20-ĺ közmeghďlgatás kapcsĺĺn feltett kérdéseit,

amelyekkelkapcsolatbanaza|ábbiakľóltájékoztatom.

Mínt az on előtt is ismert, a Baľoss utcának az Orczy téľtől a Kálvin térig terjedő teljes

szakasza a Fővarosi onkormĺányzat tulajdonában és kęzelésében áll, ezért a területtel

ö,sszefüggő koztisztasági feladatokat a Fővaľosi Közteľület-fenntartó ZÍt. látja el. A
kapcsolódó ésnevétę|ét az onkormányzat továbbítotüa a hatĺĺsköľľel rendelkezo társaság

t észére irrtézkedést kérve.

A Józsefulíľosi Gazdálkodási Központ Zrt. (tovźhbiakban JGK Zrt.) Vaľosiizemeltetési

Igazgatősźryának munkatĺĺľsai gondoskodnak az Önkormányzat hrlajdonában álló ingatlanok

és azok előtti jĺírdas zakasz,vďamint minden olyan közterĹilet _ beleértve az onkormćnyzat

trrlajdonában á]1ó közteriileti zĺildfelületeket' vďamint az ezek köľtili és az ezeken áĺĺezető

sziIarđ és burkolatlaĺr gyďogiárćkat és sétĺányokat _ tisztán taÍtásfuől, a1nelyek tisztitÁsara

mas nem kötelezhető. A Losonci tér takarítlísa is a JGK ZÍt. Vaľostizemeltetési

Igazgatőságĺĺnak a feladata. A tér koncentrált takańtaľ;a legutóbb 2016. đecember 5-én és

december 6-án tt'rtént meg, amelynek során a téľ, vďamint az tůtalźnos iskola' az óvodák és

a bĺjlcsődék köľnyezeteit teljesen megtisztították, kiemelt figyelmet fordítva a fákĺól lehu]ló

Iombozatra. Ezenkíviil szintén feltakaľítottrák a Baross utca 1 17. szźľľ' ďatti bölcsőde hátsó

keľítésének Losonci tér felé eső részét is.

A Losonci téri jźtszőtér folyamatos felügyeletét a JGK ZÍt. Viáľosĺizemeltetési

Igazgatőságának keľĹiletőľei látJak el. Tevékenységiik soran elsődlegesen a játszőtér

teriiletén belül tartó zkođő gyeľmekek altal igénybe vett játszőeszkiizĺik rendeltetésszenĺ

hasznáLatźú ęllenőrzik' valamint intézkedést kezdeményeznek a játszőtér rendjének

szabáIyaitmegséľtő személyekkel szemben. A keľĹiletőrĺik munkájának hatékonyságát segíti
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elő a területen belül felszeľelt kamera" amely a felvett képeket a kerülęti ľendóľkapitanyság

térfigyelő kĺizpontjában jeleníti meg.

A Losonci téren és kcimyezetében telepített szemetes edények sziikséges kaľbantaľtási

munkálatainak elvégz ése 2017 . első negyedévében vaľható.

A2016 őszéna szfüséges kertészeti munkálatok elvégzése soľiĺn az onkormányzat felméľte

a keľületi fenntarüĺsri óvodfüban ta|á|hatő faallomráný. A felmérés eredményeképpen a

Baross utca 1||lB. szán ďatti Gyerek-Virág Napk<lzi otthonos óvoda udvariín 7 đarab fa

gallyazěsa sziikséges, amit a tervek szerint 20|7 . első negyedévében hajtanak végre.

A kĺizterületek ľendjét érintően ttljékoztatom, hogy az ingat|arlok tisztĺán tartásfuő| az

ingatlan tulajdonosa kĺiteles gondoskodni, ez magába foglďja az iĺgatlan és az ingatlan

előtti jaľda, tovőlbbá a jfuda és a kocsiút közötti teriilet gondozását, tisztźn tartźsát, szemét-

és gyommentesítését, hó eltakarítasát és síkosság-mentesítését.

Jelzése alapjźn kértem a KdzterĹilet-feliigyeleti Ügyosztĺly vezetójét, hogy fokozotüabban

e1|enőnzzék az on által panaszolt heLyszínt. Mindazonáltal kérem, hogy amennyiben

szabźłIysértést ész1el, lĺv1abizalommď a kdzterĺilet-feliigyelet tigyeletén 24 őrźlban mtĺkĺjdő

O6l80l204618-as zĺild szźlméú annak érdekében, hogy intézkedő egységet iľányítsanak a

helyszínĺe. A közterület-feltigyelet lakossági kapcsolattaľtója Péter Imĺe; elérhetőségei: +36

20 / 515-8050; peter.imľe@jkf.hu.

Bízombenne, hogy felvetéseiľe sikeľiilt kimeľítő válasszď szolgalnom!

Budapest, 2016. december 20.

Tisztelettelt -?
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