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FW: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00046076
Gerstmayer János Márton
Küldve: 2019. június 19. 8:46
Címzett: Kun Tamás
Másolatot kap:Pocsveiler Zoltán; Kákonyi József László

  
Tamás!
 
Bejelentésre pillants rá.
Testhez álló feladat…
A hiányzó néhány kockakövet pótoljátok., törmeléket helyszínről szállítsátok el.
 
Köszi:
GJ
 
From: Pocsveiler Zoltán 
Sent: Wednesday, June 19, 2019 8:30 AM
To: Gerstmayer János Márton
Subject: FW: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00046076
 
Jani,
ezt ki tudja helyreállítani?
Köszi!
 
PZ.
 

From: Járókelő.hu [mailto:budapest@jarokelo.hu] 
Sent: Tuesday, June 18, 2019 4:31 PM
To: varosuzem.fooszt
Subject: Új bejelentés - JAROKELO-BUDAPEST-00046076
 

 

Tisztelt IV. kerület (IV. kerület)!
Az alábbi bejelentés érkezett a Jarokelo.hu oldalon, amely az
Ön hivatalának hatáskörébe tartozik.

Kilazult felesleges kövek
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AZONOSÍTÓ

JAROKELO-BUDAPEST-00046076

 
PROBLÉMA HELYSZÍNE

Budapest, Szigeti József u. 9, 1041

 
Kérem szépen az illetékeseket, hogy legyenek szivesek a homokozó
környékéről a meglazult köveket elszállítani illetve a bazalt kockát
vissza építeni.

 
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/46076/kilazult-
felesleges-kovek/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/iv-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
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szerinti közérdekű bejelentésnek minősül, amelyre a Törvény 2.
§ (1) bekezdése szerinti ügyintézési határidő irányadó.

Kapcsolat

Ha kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba!

Üdvözlettel:
Le Marietta
Járókelő Egyesület ügyvivő
 
Elérhetőségek
E-mail: lemarietta@jarokelo.hu
Járókelő Egyesület ügyvivő
Levelzési cím: Járókelő Egyesület, 1052 Budapest, Semmelweis
u. 9

 
BEJELENTÉSEK PROBLÉMA BEJELENTÉSE KAPCSOLAT

 
Használd a honlapunkat mobilon is!

 
Kövess minket!

 

 
Sok emailt kapsz tőlünk? Módosítsd az Értesítések beállításait.

 
© 2019 www.jarokelo.hu
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