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Sziasztok!

Megérkezett a kiegészítés a Gyapot utcai parkolóval kapcsolatban.

Kérlek, az előterjesztést így készítsétek elő.

Köszönettel:

Szili Kati

>>> Vitányi Márton <vitanyi.marton@intermetal.hu> 2018.03.01. 16:45 >>>

Kedves Katalin, 
köszönöm a Gyapot utcai parkoló kialakítása ügyében Öntől kapott tájékoztatást!
A közterület használattal kapcsolatos bizottsági, illetve testületi döntést az alábbi 
információkkal szeretnénk segíteni. 
A jelenlegi, mellékelt fotón látható állapot megszüntetéséhez szükséges, hogy a parkoló 
területét gépjárművek elől zárhatóvá tudjuk tenni, hiszen így tudjuk csak a szemétlerakást 
megelőzni. 
Saját költségen kívánjuk a kerékpártárolót, a zöldfelület parkosítást, játszórészt kialakítani, 
amellyel a „gyári” környezet ridegségét is enyhíteni tudjuk.
A gyalogosok és kerékpárral közlekedők számára természetesen megközelíthető lesz a terület, 
hogy az a közösségi funkcióját betölthesse. 
Ezek a funkciók tehát nem csupán a tornacsarnokot használók, illetve családtagjaik számára 
lesznek elérhetők, hanem bárki számára. 
A terület rendben tartását, illetve a zöldfelület karbantartását saját költségen vállaljuk. 
A területhasználatra hosszú távon kívánunk az Önkormányzattal szerződni, illetve nyitottak 
vagyunk akár a terület megvételéről tárgyalni. 
A terület bérletére, közterület használatára szeretnénk az Önkormányzattal egyedi díjfizetési 

megállapodást kötni. a közterületek használatáról és rendjéről szóló

28/2015. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 23. §(3) bekezdésben foglaltak szerint, tekintettel a saját 

költségen végzett-, részben közcélokat szolgáló beruházásra.

További egyezetésre állunk szíves rendelkezésre, 

köszönettel, 

dr. Vitányi Márton
Cégvezetõ

Inter-Metal Recycling Kft.

1211 Budapest, Budafoki út 5-7.

Mobil: +36 30 988 2611

Tel: +36 1 278 5130

Fax: +36 1 425 1732
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>>> Vincze Gábor <vincze.gabor@intermetal.hu> 2018.01.08. 14:46 >>>

Tisztelt Osztályvezető asszony!

Mindenek előtt egészségben gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánok!

Elnézést amiért csak most tudom küldeni a Gyapot utcai terület rendezésével kapcsolatos 
elképzelésünket, ami talán biztosítaná, az ott lévő áldatlan állapotok megszüntetését!

Mint azt személyes találkozásunkkor (rajzon ábrázolva ) említettem, mindezt parkolók , kerékpár 
tároló és pihenő park kialakításával szeretnénk megvalósítani.
Bízom benne, hogy elképzelésünk elnyeri tetszésüket és így a területet kibérelve, mindenki számára 
megfelelő kulturált környezetet tudunk formálni a mostani sitt lerakat helyén.

Várva szíves válaszát,

Üdvözlettel

Vincze Gábor
ügyvezetõ igazgató

Inter-Metal Recycling Kft.

1211, Budapest Budafoki út 5-7

Tel.: +36 30 931 2086

Fax: +36 1 425 1732

Inter-Metal Recycling - Célunk, hogy ügyfeleink és feldolgozópartnereink segítségével 

növeljük a hulladékokból kinyerhetõ és újrafeldolgozható alapanyagok mennyiségét, 

hozzájárulva ezzel a természeti erõforrásokkal való ésszerû gazdálkodáshoz.

Cégünk honlapja: http://www.intermetal.hu

Találkozzunk a Facebookon: https://www.facebook.com/InterMetalRecycling
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