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JAROKELO-BUDAPEST-00059486

Utca:
Budapest, XII. kerület, Hegyvidék, Márvány
u. 26

Illetékes:
XII. kerület
Hegyvidék
Önkormányzata

Állapot:
Megoldatlan

Leesett cserep
—
Több cserépmaradvány van a földön.

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:

KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

Dátum:
2020. február 06.
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E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.
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JAROKELO-BUDAPEST-00059486

VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:
Dátum

Feladó

2020-02-07 10:50:06
Hivatal válasza
Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy a bejelentéshez mellékelt fotón megörökített járdaszakasz ingatlanhoz kapcsolódik, tisztán tartása, hulladékmentesítése az ingatlan tulajdonosának, kezelőjének a feladata.
Társaságunknak ezen a közterületen nincs kötelezettsége.
Tisztelettel: FKF Nonproﬁt Zrt.
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/59486/leesett-cserep/hivatal
2020-03-09 09:40:05
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Köszönjük bejelentését.
Üdvözlettel:
Molnár Viktória
Budapest Főváros XII. ker. Hegyvidéki Önkormányzat
1126 Budapest, Böszörményi út 23-25.
e-mail: molnar.viktoria@hegyvidek.hu
www.hegyvidek.hu
www.facebook.com/Hegyvidek
[fekvő befoglalóval embléma]
From: Járókelő.hu [mailto:budapest@jarokelo.hu]
Sent: Sunday, March 8, 2020 11:26 AM
To: onkormanyzat@hegyvidek.hu
Subject: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00059486
[cid:image002.png@01D5F5F6.9D8A1590]
Tisztelt XII. kerület (XII. kerület)!
Az alábbi bejelentés érkezett a Jarokelo.hu oldalon, amely az Ön hivatalának hatáskörébe tartozik.
[cid:image003.jpg@01D5F5F6.9D8A1590]
Leesett cserep
Azonosító
JAROKELO-BUDAPEST-00059486
Probléma helyszíne
Budapest, Márvány u. 26, 1126 Magyarország
Több cserépmaradvány van a földön.
Megnézem a bejelentést
A probléma helyét a hozzátartozó képes dokumentációval, a környéken lakók reakcióival, más érintett hivatalok válaszaival és a megoldásra tett javaslatokkal megtekintheti itt:
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/59486/leesett-cserep/hivatal
Mit tegyen?
Válaszát elküldheti nekünk:
· Ha válasszol erre a levélre
· Ha válaszát elküldi az alábbi e-mail címre: budapest@jarokelo.hu
Válaszában lehetőleg térjen ki arra, milyen lépéseket kíván tenni az Ön szervezete a probléma megoldása érdekében és mennyi időn belül várható a megvalósítás. Amennyiben a probléma nem
megoldható, kérjük, azt is írja meg, miért nem.
Válaszát továbbítjuk a felhasználónak, aki elküldte a problémát és látható lesz a többi felhasználó számára is az oldalunkon.
Amennyiben úgy dönt, hogy nem válaszol erre az e-mailre, a rendszerünk a bejelentést követő 30 nap után újraküldeni Önnek. Ha második alkalommal sem érkezik válasz, akkor a bejelentést
megoldatlannak minősíti, amelyet nyilvánosan elérhető statisztikáinkban is megjelenítünk. Az Ön hatáskörében bejelentett problémák statisztikáit megtekintheti honlapunkon:
https://jarokelo.hu/statisztikak/illetekesek/xii-kerulet
További információ
Engedje meg, hogy felhívjuk szíves ﬁgyelmét arra, hogy a jelen email a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény (a továbbiakban: Törvény) 1. § (3) bekezdése
szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 2. § (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.
Kapcsolat
Ha kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!
Üdvözlettel:
Bardócz Csaba
Járókelő közhasznú Egyesület, irodavezető
Elérhetőségek
E-mail: bardocz.csaba@jarokelo.hu
Levelezési cím: Járókelő közhasznú Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1
Bejelentések
Probléma bejelentése
Kapcsolat
Használd a honlapunkat mobilon is!
Kövess minket!
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Sok emailt kapsz tőlünk? Módosítsd az Értesítések beállításait.
© 2020 www.jarokelo.hu
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2020-07-14 20:19:38
Szia Borbála!
Segítenél nekünk? Történt fejlemény az elmúlt időszakban? Megoldódott a probléma?
Köszönjük a segítséged és a visszajelzésed!
A Járókelő csapatának nevében:
Máté

Felhasználói hozzászólás
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