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A mai napon „Belváros-Lipótváros: Százmilliók csókos alvállalkozóknak" címmel 
megjelentetett cikkükkel kapcsolatban az alábbiakat szeretném közölni Önökkel: 

A cikk számos nyilvánvaló valótlanságot tartalmaz, amelyek hamis színben tüntetik fel 
Belváros-Lipótváros Önkormányzatát. 

Ilyen valótlanság például az, hogy „az önkormányzati vagyonkezelő cég 8-8 igazgatósági és 
felügyelőbizottsági tagja havi közel 6 millió forintot zsebel be". A valóság ezzel szemben az, 
hogy a Belváros-Lipótváros Vagyonkezelő Zrt. igazgatóságának és felügyelőbizottságának 3¬
3 tagja van. Megbízási díjuk összesen bruttó 1 939 800 Ft, ellentétben az atlatszo.hu által írt 
„közel 6 millió" forinttal. 

További valótlanság az, amire korábban már felhívtuk az Önök figyelmét, mégis ugyanazt a 
valótlanságot állítják: Önök azt írják, hogy „a Pomo D'oro Étterem ingatlanegyüttese mintegy 
180 ezer forintos négyzetméteráron került az önkormányzattól az éttermet üzemeltető társaság 
tulajdonába 2008-ban. Ezzel szemben a valóság az, hogy Belváros-Lipótváros 
Önkormányzata a Pomo D'oro étterem konyhájának bővítéséhez szükséges hátsó udvari és 
pincehelyiségeket értékesítette 79 millió Ft-ért. Ezen helyiségeket a már meglévő Pomo D'oro 
éttermen kívül senki más nem tudta volna érdemben hasznosítani, tekintve, hogy nincsen 
utcai bejáratuk. Itt tehát ismét szándékosan félrevezetik az olvasókat. 

Az is valótlanság, amikor cikkük azt sugallja, hogy a Bau Holding 2000 Zrt az Önkormányzat 
által favorizált építőipari cég. Állításukkal szemben 2006 óta nyolc, egymástól tulajdonosi 
szerkezetében teljesen független építőipari cég nyert el komolyabb összegű építőipari 
megbízásokat az Önkormányzattól, (pl. Reneszánsz Kőfaragó Zrt., Hérosz cégcsoport, Penta 
Kft.) További legalább egy tucat vállalkozás kapott kisebb megbízásokat. Ezek mindegyike 
közbeszerzési eljárás vagy pályázati eljárás során nyerte el az adott munkát. Ily módon nem 
felel meg azon állításuk, hogy az Önkormányzat egy vagy két cégcsoport előnyben 
részesítésével ad építőipari munkákra megbízásokat. 
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A következő valótlanságot tartalmazó pontja a cikknek az, amikor azt állítják: „Belváros-
Lipótváros új favoritja a Szirt Építőipari Kft". Az Önök által említett Szirt Kft. elsősorban 
2006 előtt kötött szerződéseket az Önkormányzattal. 2006 óta mindösszesen 4, azaz négy 
darab szerződés született a Szirt Kft-vel, legutóbb 2011 elején, 4,5 millió forintos összegről. 

Felhívom az atlatszo.hu szerkesztőségének figyelmét arra, hogy amennyiben az 
Önkormányzat építőipari beruházásokkal összefüggő szerződéseit nem a valós tényeknek 
megfelelően közlik, úgy a sajtóhelyreigazítási peren túl az Önkormányzat vezetése 
rágalmazás és becsületsértés miatt büntetőfeljelentést tesz szerkesztőségük ellen. 

Budapest, 
2012. február 16. 
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