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Tisztelt C6gvezetrl Ur!

2019. jflius 22-en erkezett e-mailes megkeres6s6re v6laszolva az alitbbi t6j6koztat6st adom.
Mindenekel6tt engedje meg, hogy trijdkoztassam, hogyan lett Egyestiletiink a mostani Gladi6tor
utcai pihen6park tizemeltet6je A kertileti onkormiinyzat 6s Egyesriletiink k6zdtt 1999-ben
kot6tt k6zszolg6ltat6si szerz6d6s alapj6n Egyestlettink 6nkormiinyzati kozfeladat-ell6trlst
villalt 6t Obuda-B6k6smegyer Onkormdn yzatdtol, amikor is az 6nkorm6nyzati tulaj dont,
rendkiviil szemetesen, iivegcserepekben 6s patk6nyokb an gazd,ag teruletb6l r6vid id6n behil
zoldell6 parkot, j itsz6teret hozott l6tre. Tov6bb6 6nkorm6nyzati feladatot l6tott el akkor is,
amikor a parkot iizemeltette, takaritotta, fejlesztette, gondozta.
K6rd6seire v6laszolva

1.

2.

On felsz6litja egyesiilettinket, hogy igazoljuk a Gladi6tor pihen6park eszkozlistljin az
6ltalunk
tulajdonunknak jel6lt eszkdzOk eredetdt, igazoljuk tulajdonjogunk
megalapozotts6g6t es val6s6goss6g6t. Felsz6litesa teljesen drtelmezhetetlen sz6munkra.
A Gladi6tor utcai pihen6parkban tal6lhat6 eszkozok, berendezdsek, n6v6nyek nagy
r6sz6t Egyesiilettink v6s6rolta, szerezte be, iiltette, nevelte, gondozta. Err6l a konyvel6si
bizonylatok a vonatkoz6 szimviteli torveny szerint 10 6vre visszamen5leg mind
rendelkez6sre 6llnak. Egy hat6srigi elj6r6sban az erre hatiisk6rrel rendelkez6 szervnek
azokat be is tudj uk mutatni.
Egyesiilettink mrikdd6se es az elsz5mol6sokat tartalmaz6 besz6mol6k 6s kozhasznris6gi
melldkletek nyilv6nosak, azok honlapunkon megtekinthet6ek, azokb6l
is
t6j6koz6dni tud tev6kenys6gtnk6l. Amennyiben On szi.iks6gesnek l6t1a, igy az
Orsz6gos Bir6srigi Hivatalhoz is fordulhat, ahol az eredeti p6ld6nyokat 6rzik leadott
besz6mol6inkb6l.
Legtcibb eszkoztinket, nov6nyeink nagy reszdt pdlyiuati forr6sokb6l v6s6roltuk,
fejlesaetttik, pl. a park el6tti levendul6st a MOL Nyrt. -Okot6rs Alapitvdny kozos
pillyilzati kiirisa alapj 6n elnyert t6mogatilsb6l iiltettiik. Minden p6ly6zati temogatassal
minden esetben rendben elsz6moltunk a t6mogat6 szervezet fel6.
Ktildnleges, lakoss6gi 6sszefog6sb6l k6sziilt a gumit6gl6s sportpilya, t6glajegyeket
edtunk, ezek megv6s6rl6s6val a helyi lakosok hozz6j6rultak a p6lya 6pit6s6hez.
Tdbb alkalommal kaptunk c6lzott t6mogat6st a Duna Aut6 Zrt-t61, az EMEX Kft-t61, a
Johnsons Controll Kft-t61. Sok esetben a pdnziigyi t6mogat6s mell6 term6szetbeni
timogat6st vagy onkdntesen elv6gzett szakipari munk6kat is.
A fent felsoroltak nem teszik ki a t6mogat6inkt6l kapott t6mogatiisokat. A lista nem
lehet telj es a m6rhetetlentil sok, p6nzben ki sem fejezhet6 6nk6ntes munka6ra n6lkiiL,
amelyet tagjainkt6l, t6mogat6inkt6l kaptun( ak6r takarit6sr6l, ak6r friszerspirril
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6pit6sr6l, akiir levendulatiltetdsr6l levendulasziiretr6l, kerit6sfest6sr6l, ffinyir6sr6l,
kapil6sr6l, gyoml6lAsr6l volt sz6.
7. A parkot szemos sikeres korm6nyzati 6s Onkorm6nyzati - fov6rosi es keri.ileti - p6ly6zat
adta lehetosdg 6ltal tudtuk fejlesaeni. A III. kertilett5l kapott prilyizaton el6rt
t6mogat6sokr6l On is rij6kozodhat az On 6ltal vezetett gazdasigi tirsasig
tu[ajdonosinil.
8. Amennyiben az Onkormiinyzat nem ismeri el egyesiilettink tulajdon6ban l6v5nek a
2019. febru6r 5-6n Egyesilehink 6ltal Bus Baldzs polg6rmesternek irt lev6l
mell6kletdben felsoroltokat, teh6t ha 0n vitada fenn6ll6 tul aj donj ogainkat, akkor a
vitatdsra alapot okot ad6 6rveket Onnek kell el6adni, Onnek kell igaz6t bizonyitania egy
esetleges polgdri peres elj 6r6sban. Ha csak az iltalinos polg6ri torv6nyktinyvbeli
elbirtokl6si id6t tekintjuk, akkor ezen eszk6zok nagy resze m6r csak az id6 mril6s6val
is Egyestilettink tulajdon6ba kerultek volna m6g akkor is, ha azokat nem Egyestletiink
szerezte volna be.
9. K6r6s6re tij6koztatom, a Fov6rosi Komyezetv6delmi Alap 2017.6vi pblyiuati kiir6sira
palyitzatot nyirjtottunk be, mely cime ,,A Gladi6tor utcai szabadid6park sportpelyeinak
megrijit6sa 6s a Mocs6ros tanosv6ny felirjit6sa ds ndpszenisit6se" volt. A pitlyiuatot
Budapest F6v6ros Kdzgyiil6s6nek V6rosfej lesa6si , Kozleked6si 6s Komyezetv6delmi
Bizottsiga (a tovabbiakban: Bizotts6g) a 24212017. (10.24.) sz6m[ hat6rozat6val
t6mogatta. A T6mogatrlsi Szerz6d6st a felek 2018. januir 23-6n irtik ali abrutt6 1.120
500 Ft vissza nem tdritend6 t6mogat6s nyrljt6sir6l. A temogat6s osszege az Egyesiilet
2018. 6vi besz6mol6j6ban is szerepel.
A pilydzatban loglaltakat Egyesrilettink rendben teljesitette, a p6nziigyi t6mogat6ssal a
jogszab6lyok szerint elszimolt, az elszimol6st a Bizottsiig elfogadta.
Mindezeken feltil n6mi csod6lkozisra adott okot az On hat6rid6 triz6s6vel tett felsz6lit6sa a
v6laszad6st illetoen annak fdnyeben, hogy Egyesiilettink 2016. december 5. 6ta nem kap v6laszt
egyetlen, Bus Batazs polg6rmestemek irt level6re sem. Nem tatjuk m6ltdnyosnak, hogy On irgy
szab sz6munkra hatdridSt, hogy az 0n 6ltal vezetett c6g tulajdonosa tdrvdnyi kotelezettsdget
sorozatosan megszegve nem vilaszol Egyesiileti.ink beadvfuryaira, megkereseseire.
K6rem a Tisaelt C6gvezet6 Urat, hogy az 0n tizemeltetes6ben lev6 park 6rdek6ben a lehet6
legr6videbb id6n beltllj6rjon kozbe annak 6rdek6ben, hogy a parkban tal6lhat6 eszkozdk sorsa
rendezodjdn. Felhivom figyelmet, hogy az elektromos dramot m6r6 orAt annak ellen6re Onok
nem iratt6k iit az Nkft. nev6re, hogy annak dsszes adat6t (6ra6ll6s, gy6ri sz6m) megadtuk
Ontiknek, a sziml6k tov6bbra is Egyestilettinkh6z erkeznek azokat mi rendezztk.
Kerem, ez iigyben is intdzked6s6t.
Tovdbb6 kerem, hogy az SZJ AlYo-os lelaj6nl6sokb6l v6s6rolt, Ondk 6ltal lebontou s6rga
gyermekcsuszd6t es a kis piros lovat adja 6t Egyesiilettinknek, azok tulajdonjoga tov6bbra is a
mi6nk annak ellen6re, hogy Onok azokat dnhatalmrilag leszerelt6k 6s a megkdrdez6stnk n6lkul
elvittdk szimunkra ismeretlen helyre. Csak rem6nykedni tudok benne, hogy On tudja, hol
vannak ezek a j6tszoeszkozcik.

Felhivom figyetmdt, hogy az 0n 6ltal vezetett gazdas6gi tirsas6g gondjaira bizott parkot
tovibbra is Egyestiletiink tagiai 6nk6ntes munka kereteben tartj 6k rendben. Mikor jdttek Onok
ki a parkb4 hogy 6sszeszedj6k a szemetet? Mikor gondoskodtak annak elszdllitisrir6l? On6k
szerint a park mi6rt nem fulladt m6g bele a szem6tbe?
Tisztelt C6gvezetS Ur! K6rem, hogy ha m6r a k6pviselS-testtilet meghozta a d6nt6st a park
iizemeltet6j 6nek v6ltisrir6l, akkor hajtsa is v6gre a hat6rozatban foglaltakat, l6ssa el a park
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miik0dtet6s6hez kapcsot6d6 feladatait (sdvenynyiriis, gyoml616s, szemetszed6s,
szem6telsz6llittates, gondos gyepkezel6s, keritesjavit6s stb.). Az onkorm6nyzat 6s
Egyesiilet nk kozott eddig le nem z6rt targyi 6tad6s-6tv6teli elj6r6s nem akad6lyozhatja meg
Ont abban, hogy feladatait ell6ssa.
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