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Tisztelt Képvisel test let l

EgyesÜletiink folyamatosan figyelemmel kísérte az lRvtÁk Nonprofit Kft. telekeladási iigyével
kapcsolatos eseményeket., tagjaink részt vettek a tájékoztat kon. A kitagolással leginkább érintett
utcák lak i level kben tiltakoztak a telekeladás ellen, azonban tiltakozásuk semmilyen eredményt
nem hozott.
Tekintettel arra, hogy az egyesiilet feladatkorébe tartozik a telepiilésen lak k érdekvédelme, az
iig yel kapcsolatban k zgyiílést tartottunk, ahol megfogalmaztuk álláspontunkat:

A Keszt lcért, a Faluért Egyestilet tagsága a 2oL7.november 16_án megtartott kozgyílésén az alábbi
határozatot hozta: t

10/2017.fiI.16..) Kw..Hat. sa Határozat
A Keszt lcért, a Í'aluért Eryes let az Alapszabály I. fejozet 7. pontjában
megfogalmazott céljaínak megfelel en a telepíilésen l k érdekképviselet nek ellátásrít is
vég.rÍ. E ktitelezetts gének elegeÚ téve, a falu lakosságá énnt , az Imák NonproÍit Kft..
rész reo foryatékossággal éI emberek számára lak otthonok létesítésére ín{nyul
telekeladásí szándékkal kapcsolatban az eryesÍilet kéri az Önkormányzatot, hory az
érintett utcák lak inalq valamint a falu távotabb l lakosságának a iltakozását
Íigrelembe véve, álljon el a telekeladásokt l, es a kitagolás Keszttilctin bármilyen
formában és mértékben ttirt n megvalrsításának támogatásáttíl.

Kérjíik mindezt a falu lakossága - kiiltiniisen az érintett utcákban, s azok kiizvetlen
k myékén él k - nyugalmának, bizÚonságénetének meg rzése érdekében is!
Uryanakkor kérjiik a betelepíteni szándékott foryatékkal él emberek érdekében is!

Kesztiitc, 2ot7.It .l7.Hatályos: azonnal

A felsoroltakhoz szeretnénk hozzáfíízni, hogy a tájékoztat nyomán létrehozott, bizottságnak
nevezett, de val jában annak szabályos kereteit nélkÜloz kerekasztal mrjk<idése megtéveszt . A
megállapodás részleteinek kidolgozása azt tizeni a lakosságnak, hogy a telekvásárlás és vele egy tt az
otthonok létesítése már elfogadott tény, és csupán a részletszabályokat kell csiszolni.
A te]ek eladása visszavonhatatlan, visszaíordíthatatlan és el re nem látott kovetkezményekkeljár a
mi gyerekeinkre nézve, mert ennek a kovetkezményeit k fogiák viselni!



Az érintett utcából már elindult egy aláírásgyűjtés is, mert úgy érzik, hogy az eddigitiltakozásuk nem
Vezetett eredményre, bár úgy gondoljuk, hogy az utcabeliek tiltakozása elegendőnek kellene
bizonyuljon a nemleges döntéshez, mint ahogy elegendő volt Piliscséven, Pilismaróton vagy Táton.
Tudomásom szerint a kitagolást megvalósító lrmák Kft. képviselője ki is fejtette, hogy csak olyan
telepÜlésen létesítenek otthonokat, ahol nem ütköznek a lakosság ellenállásába.

Végezetíil ki szeretném fejteni, hog1 mélyen egyiitt érzünk mindazokkal, akik az otthonokban,
méltatlan körülmények között élnek, továbbá tiszteljíik mindazokat, akik otthon, áldozatos
munkával ápolják hasonló sorsú szeretteiket. A határozatot az ő védelmükben is hoztuk, mert
meggyőződéstinlt" hogry a falu szélére ktiltöztetettek számára ez ugyanolyan rossz lenne, mint a falu
többilakóiának.

Kérjük a tisztelt Képviselőket, döntésük meghozatalakor vegyék figyelembe a fent leírtakat!

Kesztolc, 2017. nCIvember 20.
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