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Pontos címe

A kozmeghal|gatáson a 1)b) kerületfej|esztésitárgykörben szeretném az a|ábbi kérdéseimet
feltenni:
Gyerekek-Csa|ádi közterü|ethaszná|at
A parkhasználati szabá|yzatot me|yik testÜ|et alkotta, és mi|yen lakossági szempontok szerint alakította ki? Mi
indoko|ja, hogy játszótereinken |abdázni ti|os? Miért van o|yan kevés játék a játszótereinken, mĺlyen keretet
kĹi|önítettek eIjátszótérfej|esztésre? Miért nincs a Teleki téri játszótéren a 3 évesnél nagyobb gyerekeknek játék?
HoI tanítsuk meg a gyereket bicik|izni, ha a játszótéren nem |ehet? Miért vegyszerezĺk a szökőkútjaĺnkat? Mi |esz, ha
egyszer egy gyerek megsérü| a vegyszertől?
Mikor megy vissza a napközis tábor az orczy parkba? Megkeresték már ebben az ügyben a Nemzeti Közszolgátati
Egyetemet, aki már kinyilvánította, hogy kész befogadni a tábort?
Az ingyenes korcsolya-pá|yához biztosítsanak ingyenes korcso|ya kölcs<jnzésĺ |ehetőséget ĺs, |egfe|jebb letétet
számoljanak fel a haszná|atért, amĺt a korcso|ya |eadásakor visszaadnak.
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Pontos cím
1)b) Kerü letfejIesztés

Parko|ás. A közterületeink te|eparkolása
Az új építésűingat|anokhoz kapcso|ódó gépjármű-eIhe|yezési kĺjteIezettséget ľdéna keri.j|etben mi|yen arányban
vá|tották meg pénzzel? Ki és mi alapján döntĺ e|, hogy nem gazdaságos a garázs építése?Megfe|e|ő összegnek
gondo|ják a 300 ezer forĺntos megvá|tást? Mire kö|tĺk a befizetett összeget, va|amint mi a terv a közterü|etre
ráengedett autókka|? Ha marad ez a trend, mi|yen hamar fognak beteIni a közterĹileten fel|elhető parko|óhelyek?
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Mikor hozzák rendbe és zö|dítik

a Józsefuáros fontos közterét, a B|aha Lujza teret - kezdeményezzékezt a Fővárosi
Közgyű|ésnél is! Ü|tessenek fákat, bokrokat és |ocso|ják azokat, mert az a |akossági tapaszta|at, hogy
kiszáradnak! Számoljanak be arró|, hogy az orczy parkban kivágott tobb száz fa pót|ására holje|o|tek kĺ
he|yeket! Mikor kezdik kiü|tetni a fákat? Mi|yen technikávaI kérdezik meg a köze|ben |akókat, milyen fáknak

örülnének?

