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Utca:
Budapest, Nagykőrösi út / Határ út

JAROKELO-BUDAPEST-00064309

Illetékes:
Pilisi Parkerdő Zrt.

Állapot:
Megoldatlan

Dátum:
2020. május 18.

Kisteherautónyi szemét Gyáli – Határ út
—
Egy kisteherautónyi szemét a Gyáli út – Határ út csomópont ösvénye mellett, amit nemrég
kitakarítottak, de valaki úgy találta, jobb lesz a hely hangulata egy piros heverő és egy hűtőszekrény
kihelyezésével

TÉRKÉP A HELYSZÍNRŐL:

KÉP A PROBLÉMÁRÓL:

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.
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VÁLASZOK ÉS HOZZÁSZÓLÁSOK:
Dátum

Feladó

2020-05-20 10:00:03
Tisztelt Bejelentő!

Hivatal válasza

A probléma helyszíneként megjelölt terület, nem tartozik a XIX. kerülethez.
Üdvözlettel:
Budapest Főváros XIX. kerület Kispesti Polgármesteri Hivatal
Vagyongazdálkodási és Városüzemeltetési Iroda
H-1195 Budapest, Városház tér 18-20.
Tel.: +36 1 3474 533
varosgazd@kispest.hu
2020-05-25 08:35:05
Hivatal válasza
Tisztelt Bejelentő!
Köszönjük megkeresését.
Tájékoztatjuk, hogy nyilvántartásunk szerint a bejelentésben szereplő terület a Pilisi Parkerdő Zrt. kezelésében áll.
Tisztelettel: FKF Nonproﬁt Zrt.
https://jarokelo.hu/bejelentesek/budapest/64309/egy-kisteherautonyi-szemet-a-gyali-ut-hatar-ut-csomopont-osvenye-mellett/hivatal
2020-05-26 09:00:03
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Tisztelt Bejelentő!
1 héten belül orvosoljuk a problémát.
[cid:image002.png@01D6333B.8161DDD0]Üdvözlettel:
Mészáros Péter
Pilisi Parkerdő Zrt.
honlap: www.parkerdo.hu
H-2025 Visegrád, Mátyás király utca 6.
telefon: +36 26/598-000
telefax: +36 26/398-229
[cid:image004.png@01D6333B.8161DDD0]
From: Járókelő.hu >
Sent: Monday, May 25, 2020 10:50 AM
To: Informacio >
Subject: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00064309
[cid:image005.png@01D6333B.8161DDD0]
Tisztelt Ügyfélszolgálat (Pilisi Parkerdő Zrt.)!
Az alábbi bejelentés érkezett a Jarokelo.hu oldalon, amely az Ön hivatalának hatáskörébe tartozik.
[cid:image006.jpg@01D6333B.8161DDD0]
Kisteherautónyi szemét Gyáli – Határ út
Azonosító
JAROKELO-BUDAPEST-00064309
Probléma helyszíne
Budapest, Nagykőrösi út / Határ út, Hungary
Egy kisteherautónyi szemét a Gyáli út – Határ út csomópont ösvénye mellett, amit nemrég kitakarítottak, de valaki úgy találta, jobb lesz a hely hangulata egy piros heverő és egy hűtőszekrény
kihelyezésével
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/64309/kisteherautonyi-szemet-gyali-hatar-ut/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/pilisi-parkerdo-zrt
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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2020-09-01 20:30:21
Szia Attila!
Segítenél nekünk? Történt fejlemény az elmúlt időszakban? Megoldódott a probléma?
Köszönjük a segítséged és a visszajelzésed!
A Járókelő csapatának nevében: Kata

Felhasználói hozzászólás

Web cím:

E-mail cím:

Postacím:

jarokelo.hu

kerdes@jarokelo.hu

Járókelő Egyesület, 1426 Budapest Pf. 23/1.

