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Bris Baldzs polgdrmester r6sz6re

6buda-B6kf smeryer Onkorminyzata
Budanest

Tisztelt Polgrirmester Ur!

Kelemen Vikt6ria alpolgiirmester asszony 2018. m6jus 28-6n kelt level6t, melyben tAjdkozlat a
2018.6vi civil mr.ikdd6si piiyinat eredm6ny6r<il, kiisz6nettel kdzhez kaptam.

Megkdszdnjiik a sz6munkra megit6lt dvi 80.000 Ft-os temogat6st, azt egyesi.ilti.ink m6gsem
veszi ig6nybe, k6rjiik, ezt az dsszeget forditsrik m6s civil szeryezet tlmogatAsfua. igy a
tiimogatdsi szerz6d6st sem fogiuk altiimi az Onkorm inyzattal.

Mint

Tisztelt Polgrirmester Ur el6tt is ismeretes, EgyesUleti.ink fo tev6kenys6gi krire a helyi
drdekvddelem melleft a mintegy 5000 n6gyzetmeteres Gladiiitor utcai pihen6park fenntart6sa.
Az elmrilt 6vekben nagyon n6pszeriive vdlt a park nemcsak a kdmydkbeli, de a keriilet tevolabb
616 lakosainak kdrdben is. A parkfenntarllshoz az elmrilt dvekben az 6nnel folytatott
megbesz6l6sek eredm6nyekdppen egyesiilettnk 6vi 1,5 milli6 forintnyi kdltsdgvetdsi
t6mogatrist kapott, melyet egy az egyben a park fenntartdsdra forditottunk. E c6lra kiil6n
vdllalkozrisi szerzoddst kittdtt egyesiiletiink, a viillalkoz6 l6tta el a napi fenntart6si feladatokat.
Mivel egyesi.iletiinknek nincs fizetett alkalmazottja, ezdrt ez az anyagi trirnogat6s nagy
segfts6get jelentett a napi parkfemtart6si munkiiLk megszervez6s6ben 6s ell6t6siiban.
az a

Meglepetten vettiik tudomiisul, hogy az elmrilt 6vek gyakorlata nem folyat6dott, 6s
egyesuletiink tifunogatiisa indokokis n6lkiil kimaradt a 2018, dvi kcilts6gvetdsb6l. Aa az
informrici6t kaptuk, hogy azeft, mert 20l7-ben lej6rt az Onkorm inyzat 6s egyesiilettnk k6z6tt
kdtt tt egyiittmiikdd6si megrillapodrls hatrilya.
csak eml6keaetni szeretndm a Tisaelt Polg6rmester Urat, hogy 2016. december 5. napjdra volt
el6zetesen egyezetetett
az 6n kezdemdnyezdsdre kijeldlt id6pontunk szem6lyes
megbeszdl6sre. A talilkoz6t az On titkarsrigvezet6je aznap ddlekitt lemondta az On mris iranlu
elfoglaltsiigaira hivatkozva, egyben igdrte, hogy mdg az iinnepek el6tt keresni fognak ez [j
id6pont egyeztet6se miatt, iim erre akkor hi6ba vrirtunk. Ezrdt lev6lben fordultam OnhozZ}tl .
janurir elej6n, kerve az elmaradt tal6lkoz6nk p6tl6s6t, de erre a lev6lre sem 6rkezett
semmifdle
reag6liis az Onkormany zat ft,sz€rol. Ezen a szem6lyes megbesz6lesen kiviinta volna
egyesiiletiinJ< rijra t6rgyalni az onkormrfu:yzattal k6t6ft egyiittmfkdddsi meg6llapod6srit.
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-

Tekintettel arra, hogy az Aquincum-Mocs6ros Egyesiilet kdzfeladatot, k6zpark fenntartas6t
vdgzi, joggal sziirnithattunk legaldbb arra, hogy 6n vagy az Onkormanyzat yezeto
tisztsdgvisel6je fogad minket ds meg tudunk dllapodni a tovribbi egyiittmiik6ddsiinkr6l.
Az ut6bbi id6ben azonban hidba fordultunk 6nhdz. soha semmilyen v6lasa nem kaptunJ<. ami
megddbbent6 6s teljess6ggel elfogadhatatlan egy kdzbizalmi elven miikdd6, a kdzdss6g iiltal
megvelasztott testi.ilettol ds az riltala iriinyitoft Polgdrmesteri Hivatalt6l. Mdg a sokkal nagyobb
appariitussal, feladatk<inel rendelkez<i f6vrirosi dnkormrinyzat is vdlaszol megkeres6seinkre.

Tisztelt Polgrirmester Ur! A Gladiator utcai parkb6l a keriileti dnkormdnyzat megbizSsab6l
minden el<izetes drtesitds vagy figyelmeaetds ndlkiil leszerelt6k 6s ismeretlen helyre
szdllitottak a nagy m6sz6vii'r m69 megmaradt, haszn6lhat6vA tett ds meger6sitett csri szda reszlt.
A jiitsz6eszkciz egyesiiletiink tulajdonriban van, k6rjiik, hogy azt sz6llittassa vissza a ji*sz6tdrre.
A lebontott j6t6k hely6re telepitett jiitsz6eszkdz nem megfelel6, nem viiltja ki, nem p6tolja a
lebontott maszovitrat, annak telepitesdt sem egyeztett6k egyesiiletiinkkel, egyszenien
megjelentek az dnkormrinyzat emberei, 6s fekillitottak egy ugyanolyan csriszdft, amely miir
volt ott, egy piir mdtene az tj telepit6st<il.
Tovrlbbri a piros kis hintalovat is elvitt6k az 6n munkatrirsai, ami egyedi j6t6k volt n6lunk,
helyette - szint6n a mi megkdrdezdsiink n6lkiil - tucat rug6s jat6kot telepitettek. K6rem, hogy
a piros lovacska vissza szrillitrisiir6l is gondoskodni sziveskedj6k.

Egyesiilettink tov6bbra is szeretne megallapodni az o*ormdnyzattal a toviibbi egyiittmiikdd6s
kereteir6l. Biaos vagyok benne, hogy On is tiszt6ban van azzal, hogy a 2018-ra
egyesiileti.inknek megszavazott 80.000 Ffos temogates mrikdd6si kdltsdgeink
ide 6rte a
jitszotdr fenntart6s6nak kdlts6gei6t is- t<ired6k6t sem fedezik, 6ppen az6rt k6rjiik, hogy ezzel
az dsszeggel olyan civil szervezetet t6mogassanak, akik nem l6tnak el kiizhasznri
tevdkenys6gkdnt kdzfeladatot.

-

Viirom a Tisztelt PolgriLrmester
a szem6lyes tal1lkoz& a.

jelciljdn meg egy 0nnek alkalmas id6pontot

U r v6lasz6t, k6rem,

Egytittmfikdddsdt ez tton is k6szdndml
Budapest, 2018.
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