KÖZÉRDEKŰ BEJELENTÉSEK A III. KERÜLETBEN

ÓBUDAI VAGYONKEZELŐ NONPROFIT ZRT.,
VÁROSÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY
PARKOK, ZÖLDTERÜLETEK
parkfenntartási munkák, fasor fenntartás, faültetés
zöldterületek karbantartása
padok, szemetesek kihelyezése és ürítése
pollerek kihelyezése és pótlása, járdák karbantartása
illegálisan kihelyezett szemét elszállítása
UTAK ÜZEMELTETÉSE
út és járdafenntartás
JÁTSZÓTEREK, SPORTPÁLYÁK
eszközök és pályák karbantartása, terület tisztítása
KUTYÁS INFRASTRUKTÚRA
kutyás szemetesek ürítése, új szemetesek kihelyezése
kutyafuttatók karbantartása, tisztán tartása

varosuz@ovzrt.hu

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER KÖZTERÜLET-FELÜGYELET
KÖZTEREK
közterületen tapasztalt szabálytalanságok
köztisztaság védelme
térfigyelő kamerák kihelyezése, karbantartása
új kamerák kihelyezésének igénye
elkóborolt, gazdátlan állat, kutyás parkhasználat
behajtási engedélyek
üzemképtelen járművek tárolása közterületen
UTAK, JÁRDÁK, FORGALOM
téli időszakban járdák síkosságmentesítésének ellenőrzése
mozgáskorlátozott parkolók jogszerű használata
forgalmat akadályozó közlekedés, szabálytalan parkolás

ugyfelszolgalat@obkf.hu
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
KÖZTERÜLETI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI OSZTÁLY
KÖZTERÜLETEK
közterület-használati engedély
utcanév táblák kihelyezése és karbantartása
zajpanasz bejelentése, zajvédelem
faültetés szabályszerűsége
SAJÁT INGATLAN, ÉPÍTKEZÉSEK
fakivágási kérelem
talajvíz kútfúrás engedélye
közmű-bontások engedélye
ÁLLATTARTÁS, ÁLLATVÉDELEM
szabályos állattartás,
állategészségügyi és állatvédelmi jogszabályok betartatása
ebösszeírás

info@obuda.hu

Kérdésed vagy észrevételed van a lakóhelyed
környékén tapasztaltakkal kapcsolatban?
Szeretnél aktívan hozzátenni lakókörnyezeted és a
kerület fejlődéséhez?
Segédletünk megmutatja, hogy a III. kerületben hova
fordulhatsz kéréseiddel, bejelentéseiddel.
ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER
VÁROSFEJLESZTŐ NONPROFIT KFT.
KÖZTEREK, PARKOK
tervezést igénylő fejlesztések, új parkok kialakítása
közterek fejlesztése közösségi tervezéssel
UTAK, JÁRDÁK
földutak burkolása, tervezést igénylő útfejlesztés
közvilágítás fejlesztés
új járda, járdaszakasz, sétány kialakítása
forgalomtechnikai tervezés és kivitelezés lebonyolítása
JÁTSZÓTEREK, SPORTPÁLYÁK
új játszótér, sportpálya kialakítása
KUTYÁS INFRASTRUKTÚRA
új kutyafuttató kialakítása

info@obvf.hu
FŐVÁROSI SZERVEK HATÁSKÖRE
KÖZVILÁGÍTÁS
közvilágítás átmeneti hibája, közvilágítás fejlesztése
Budapest Dísz- és Közvilágítási Kft. bdk@bdk.hu
FORGALMI REND
új gyalogátkelő igénye, forgalmi rend változását érintő
javaslatok, útburkolati jelek és KRESZ táblák kihelyezése
és karbantartása, tömegközlekedési útvonalak
karbantartása - Budapest Közút Zrt.
budapestkozut@budapestkozut.hu
ÚJ MOZGÁSKORLÁTOZOTT PARKOLÓ IGÉNYLÉSE
Budapest Közút Zrt. budapestkozut@budapestkozut.hu
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS
BKK járatokat érintő igények, új megállók igénye
Budapesti Közlekedési Központ bkk@bkk.hu
VÍZELVEZETÉS, VÍZRENDÉSZET
ár- és belvízvédelem, vízrendészet, víznyelők fenntartása és
üzemeltetése, természetes vízfolyás-medrek karbantartása
Fővárosi Csatornázási Művek ugyfelszolgalat@fcsm.hu

Kérjük, hogy a fenti intézmények
közvetlen elérhetőségét, ügyfélszolgálatát keresd,
ha a keresett témát megtaláltad ezen a segédleten.
PARKOLÁSI KÉRDÉSEKBEN az Óbudai Parkolási Kft-t tudod
keresni, az ugyfelszolgalat@obudaiparkolas.hu címen.
Amennyiben a fenti listától eltérő jellegű kérdésed, esetleg
javaslatod van az önkormányzat számára, a
postabonto@obuda.hu címre írhatod leveled.

