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INTERPELLÁCIÓ
(SZMSZ 53.§)
„53.§ (1 )"A képviselő önkormányzati ügyben interpellációt a polgármesterhez,
az alpolgármesterhez, és az ügyben hatáskörrel rendelkező bizottság elnökéhez
intézhet. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.

Az interpelláló neve: Tóth Imre önkOJmányzati képviselő
Az interpelláció tárgya: Az üres fiók és a jó gazda esete.
Az interpellált neve: Hajdu László polgármester
A Képviselő-testület ülésének időpontja: 2017. január 24.
Az interpelláló aláírása:
Az interpelláció benyújtásának időpontja: 2017. január 16.
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Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Úr!
Az ÉLETKÉPEK karácsonyi számában az évértékeléseket olvasva két írásra
lettem figyelmes. Az egyikben Dr. Balázs Zoltán Fideszes alpolgármester arról
biztosít minket, hogy a tervek nem az asztalfióknak készülnek, a másikban pedig
László Tamás Fideszes országgyűlési képviselő a kerületi fejlesztéseket mondja
el jó gazdaként. Akkor ennek függvényében lássuk az asztalfiók és a jó gazda
eredményeit, mennyit is költöttünk tervekre, ötletekre, tanulmányokra.

A 20 10-2014 között id őszakban a F ideszes városvezetés alatt ez az összeg 6 10
millió forintot tett ki. A te lj esség igénye nélkül néhány „gyöngyszem" ebbő l az
id őszakból: Színdinamikai terv készítése 5,6 millió Ft, Fő tér ötletpá lyázat 12 ,9
millió Ft, Fő tér műve l ődési ház tervezése 50 millió Ft, Rákospalota központ
ötletpályázat 15,6 millió Ft, R ákospalotai múzeum terv pályázat 20 millió Ft,
ÉPK kápolna és nővérszálló tervei 2,5 és 6,3 millió Ft, Sport és rendezvény
csarnok közel 50 millió Ft. és végül nem tudni mire ötletpályázat 16,3 millió Ft.
Ezekbő l a mai napig semmi sem valósult meg. Nyugodtak lehetünk ezt a ciklust
il l etően is, hiszen László Tamás azt írta megkönny íti a munkáját, hogy a FideszKDNP a legnagyobb frakció a testületben. Ennek tükrében azt gondolom, hogy
továbbra is biztosítva van a meg nem valósuló ötletpályázatok, tervek készítése.
Az elmúlt két év eredménye idáig 252 millió Ft. Ez az összeg sajnos továbbra is
tartalmazza az el őbb felsoro ltakat, eredmények nélküli ötletek, tervek nagy
részét.
Tisztelt Polgármester Úr !
Látom, hogy a fejlesztéseket és beruházásokat csak a ,jó gazda" és a F idesz
frakció felügye letével és irányításával lehet megvalós ítani kerületünkben, látom
azt is, hogy ezek nagy része saj nos csak add ig fontos, amíg a tervekre, ötletekre
megtörténik a kifizetés.
K érem, tájékoztassa a kerület lakosságát, hogy mikor lesz ennek vége? M eddi g
engedi , hogy súlyos milliókat fizessünk ki közpénzbő l ötletekre és soha meg
nem valósul ó tervekre.
Várom

m egti szte l ő

válaszát.

Budapest, 20 17 . január 16.
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