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A napirendet nyílt ülésen kell táľgyalni, a dĺintés elfogadásához egyszerű szavazatíobbség
szfüséses.

ElorÉszÍro szpRvľznrl ecysÉc (NÉv, szlcNo): V,ł,cyoNcl.zoÁlrooe,sI És ÜzľľĺnlrBľÉsI
ÜoyoszrÁly
KÉszÍrpľľľ (ÜcvľNrÉzoNevr): oR. SzovĺoRl BÉLa, LeNoye'v Jozp

PÉNzÜcylFEDEZETETIcÉNveI./rĺp141c]x!YtL,lc,ł.zolÁs:. |tr l)1ľ\J
JocI roNľRoLL: cu ffi- v

BpľpRĺpszrÉsnp ALKALMAS 
\ l

'oĄul.eHRlvĺłN Eonĺł i \
ĺp'cyzo

Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi x
Humánszolgáltatási Bizottság véIeméĺyezi

Határ ozati j av as|at a bizottság' számźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az e|oterjesztés
mestársyalását.

Tisztelt Képviselő.testület!

E|őzmény
A Képviselő-testĹilet 76120|3. (III. 06.) sz. hatźrozatźlban úgy döntcitt, hogy az egészséges
életmód segítését céIző szolgáltatások biztosítása, illetve önként vállalt feladatként a lakosság
onszerv ęződő k<izĺĺsségeinek tźmogatźsa céljából, közfeladatként:
o a 35339 hlrsz. a|att felvett, teľmészetben a Magdolna u. 24. szźlm a|attí,
o a34934hrsz. alaÍt felvett, teľmészetben a Tolnai Lajos u.23. száĺrra|attí,
o a35463llrsz. a|att felvett, természetbenaKarácsony Sándoru.29. szátrr'alattí, valamint
o a3534|tĺsz. alatt felvett, természetben a Magdolna u. 28. sztllrl a|attí,

ĺinkormanyzati tulajđonban álló telkeket k<izösségi kertként, ingyenesen hasznosítja 2016.
dec embęr 3 I -i g a határ o zatb an fo glalt nyilváno s p źiy ázatás iftj ź.ľ...

Apá|yázatokbíľá|atźra 5 tagűbirá|o bizottságot hozott létre, melybe kijelölte:
Zentai oszkttr, Kaiser Józset Jakabff Tamás, Pintéľ Attila és Soós György képviselő urakat.
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A bizottság a pźiyazatok nyerteseiľe javaslatot tett a Képviselő-testĹilet részétę. A kiíró
fenntartja a jogot arra, hogy a páIyázatot indoklás nélktil eredménýelennek nyilvĺánítsa. A
pźiyźzat eredményéről a Képviselő-testĹilet külĺjn dönt.

A páIyázati felhívásokban rögzítetthatériďőre (2013. április 8. 18:00) összesen haľom civil
szewezet nffitott be páIyázatot.

o A Tolnai l,ajos u. 2j. sz,. a|atti ĺiľes telekre a Megállĺi Csoport nyújtott be érvényes
pá|yázatot. A Függetlenül Egymással Közhasznú Egyesület pályázata a leadási hatĺíĺidő
utźn,20|3. április 9-én 13:30 óľakor érkezett.

. A Magdolna u. 28, sz. alatti tires telekľe a Kiút Veled Egyesiilet és a Megálló Csopoľt
nyúj tott b e páIy źnatot.

o A Karácsony Sándor u'.29. sz. a|aÍti üres tęlekľe a a Megálló Csoport pá|yázott érvényesen.
. A Magdolna u. 24. sz. alatti tiľes telekĺe páIyázati arlyag nem érkezett.

I. Apá|yazatokat elbírálőbizottság2013. április 29-i tilésén javasolta, hogy a 3534łusz.
alatt felvett, természetben a Magđolna u. 28. szźlm alatti tires telket a Kiút Veled Egyesület, a
34934lltsz. a|aÍt felvett, természetben a Tolnai Lajos u. 23. szám a|atti tiľes tęlket a Megálló
Csoport kapja meg ingyenesen, közösségi keľtként töľténő hasznosításra.

il. A Vagyongazđá|kodási és Üzemeltetési Ügyosztály az ę|miit hónapokban ttibb, nagy
tapaszta\attal és számos -közöttĹik kerületi- közösségi keľttel ľendelkęző egyesülettől gýjtĺltt
b e araján|atot j ózsefu aľosi közö sségi keľtek építésével kapcsolatban.
A bęérkezett, kellő mélységben kidolgozott indikativ áľaján|atok feldolgozását k<jvetően
körvonalazódott, hogy egy kĺiriil-beltil 1.000 nm-es üres telek mfüödő, közösségfoľmáló
kertté alakításahoz mintegy 8-10 millió forintos egyszeľi befektetés szükséges' hosszú távú
fenntaľtása pedig _ćves szinten_ egymillió foľintot emészt fel.

A Képviselő-testiilet áItaI kiíľt hasznosítási pźiyazati felhívásra beétkezętt ajanlatok
kídolgozói pá|yazatllkban nem részletezték kellő mélységben (tewrajz, nĺivényfajtfü, a
keľtépítő közösség becstilt |étszárna, stb.) a keľtek kialakításával és a keľtépítő kĺizösség
szervezésével kapcsolatos elképzeléseiket, valamint nem rendelkeznek tapaszta|atta|
közösségi kertek kialakításában, múkĺjdtetésében. Pá|yázataík csak minimális méľtékben
elégítik ki az onko rmány zat közö s ségi kertekkel kapcsolato s elképzeléseit.
Emellett az egyik pá|yáző _a Megálló Csopoľt Alapítvany_ a mai napig sem teljesítette a
köne és az Rév8 Zrt.kozött fennálló haszná|ati szerződésben foglalt kötelezettségeit.

Javaslom, hogy a Magdolna u.24. sz. a|atti tires telekkel kapcsolatos pźiyźnat a Magdolna u.
28. sz. alatt és a Tolnai Lajos u. 23. sz. alalt kialakítandó kĺizĺisségi keľtek egy éves
üzemeltetésébo| szerzetttapaszta|atok feldolgozása után keľüljc}n újbóli kiírásľa'

A Képviselő-testiĺlęt döntése a Magyarország helyi ĺjnkormrányzataírőI szőIő 2011. évi
CDooilx. törvény 6. $' 10. $, 107. $-an alapul.
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A Képviselő-tęstĹilet úgy dcint, hogy

1. a 7612013. (In. 06.) számú Képviselő-testületi hatźlrozat alapjarĺ kiíľt nyilvanos
pźiyázat nyerteseinek a Magdolna u. 28. szźĺrl alatti iiľes telek tekintetében a Kiút



Veleđ Egyesületet, a Tolnai Lajos u.23. szźnn a|attí tires telek tekintetében a Megálló
Csopoľtot nyilvánítj a.

2. felkéri a polgármesteľt, hogy gonđoskodjon a hasznosítási szeruőďés ęlkészítésérőI és

megkötésétő| az onkormanyzat és a nyertes páIyázőkközött.

Felelős: Polgáľmester
Hatfuido azI,pontesetében 2013. május 8.

a2.pont esetében 20|3. május 31.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Yagyongazdálkodási és Üzemeltetési
IJ gy osntiy Gazdálkodási Iľoda

Budapest, 2013. ápri|is 29. il(.j e
Dľá6sis Máté

polgáľmesteľ
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