
Az hallgatói ötletpályázattal kapcsolatosan 2016.01.07. 12,00-ig felvetett kérdéskre adott válaszok:

Kérdés:A stadionnak lesz bejárata a Temető közből?

Válasz: Az érintett terület mögött nem, de a Temető köz és Puskás Ferenc utca kereszteződése felől  
igen, lesz bejárat a stadion épületébe. A gépkocsi megközelítés a pavilonok tervezett helyszíne mellett 
két oldalon lesz, ami a mögötte lévő parkolóhoz kapcsolódik.

Kérdés:A stadiont továbbra is elválasztja majd valamilyen kerítés a Temető köztől?

Válasz: Nem.

Kérdés:Milyen méretű autók járnak a Temető közben?

Válasz: A mérkőzések idején nagy méretű buszok, koncertek idején akár kamionok is.

Kérdés:Hány autó tud parkolni az út mellett a közben?

Válasz: Útpadka menti parkolásra az úttest szélessége miatt a közben nem lesz lehetőség.

Kérdés:Hol tudnak még megállni a temetőbe autóval érkezők?

Válasz: A virágárusító pavilonok telepítésére kijelölt hely mögött a tervek szerint kialakításra kerül egy 
31 férőhelyes közhasználatra átadott parkoló, melyet a temetőbe érkezők is használhatnak. Jelenleg a 
parkolás itt, a Temető közben az útpadkán valamint a Kolozsvár utca felől, a temető másik bejáratánál  
biztosított.

Kérdés:Hányan látogatják a temetőt?

Válasz: Az  ötletpályázat  szempontjából  indiferens  a  látogatók  száma,  erre  vonatkozóan  nincsen 
adatunk. A temető mintegy 20 ha területű, meglehetősen nagy forgalom inkább halottak napján vagy 
temetések idején várható, hiszen a ravatalozó is ennél a (fő) bejáratnál található.

Kérdés:A tervezendő pavilonokban egész évben árulnak virágokat?

Válasz: Igen.

Kérdés:A temető kerítését, falát meg lehet nyítni, át lehet alakítani?

Válasz: Nem. Az ötletpályázat a temetői oldalt nem érinti, az változatlan marad.

Kérdés:A pavilonok nyitvatartása a temető nyitvatartásához igazodik?

Válasz: Nem feltétlenül. A vállakozók saját igényük szerinti nyitvatartással üzemelnek.

Kérdés:Van-e lehetőségünk a Temető köz bejáratánál lévő sírkőkiállító hely megváltoztatására?

Válasz:  Nincs lehetőség. Az a temető területén van, nincs rá behatásunk.

Kérdés:A Temető köz és a Puskás Ferenc utca kereszteződésében lévő virágárusítási  helyek 
mennyiben változhatnak, változnak a tervezés során? Ezek helyett vagy ezek számára kell a 4 
pavilont megtervezni? Esetleg a pavilonok függetlenek lesznek a már meglévő virágüzletektől 
és új bérlők rendelkezésére bocsájtják őket?

Válasz:  Az említett sarkon levő 4db virágárusítási hely megszűnik. Az hogy ki fog a jövőben e pavilon 
létesítési lehetőséggel élni, az ötletpályázat szempontjából indiferens. A pályázat útján kívánjuk az új  
helyeket bérbe adni úgy, hogy a vállalkozó építi meg a pavilont is.

Egyben  tájékoztatom  a  Pályázókat,  hogy  2016.  január  22.-ig  ismételten  biztosítunk 
kérdésfeltevésre  lehetőséget,  az  ezekre  adott  válaszok  2016.01.25-én  kerülnek  fel  a 
honlapunkra.
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