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A

képviselő

jogosult

önkormányzati

ügyben

a

polgármesterhez,

az

alpolgármesterhez és a bizottság hatáskörével összefüggésben a bizottság elnökéhez
interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.
Az interpelláló neve: LEGÁRD KRISZTIÁN, Demokratikus Koalíc ió
Az interpellác ió tárgya: Hogyan tudunk segíteni?
Az interpellált neve: NÉMETH ANGÉLA, polgármester
A

Képvi selő-testület

ülésének

i dőpontja :

20 18. december 11.

Az interpelláló aláírása:
Az interpelláció benyújtásának

időpontja:
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Az in te r pelláció ta rta lma

Tisztelt Polgármeste r Asszony!

Az elmúlt évek rossz, megosztó és csak a leggazdagabbaknak segítő politikájának az len az eredménye,
hogy a Fidesz és környezete gazdagszik, miközben a lakosság egyre nehezebb körülmények közön él. Azt
látjuk, hogy több milliárdot költenek el családi nemzeti konzultációra, miközben egy fillért sem költenek
például a családi pótlék emelésére.
A NER politikája hazugságra, szemfényvesztésre épül. A valóság viszont napról napra ridegebb. Egyre
nagyobb a szegénység, egyre többen és többen menekülnek el megélhetési gondok miatt az országból. Az
itthon maradók pedig éppen most szembesülnek a rabszolgatörvén11yel, azzal, hogy számukra bevezethető
akár a 48 órás munkahét is. Azaz, a heti hat napos munka.

A legrosszabb és legkiszolgáltatottabb helyzetben talán a Köz alkalmazottai, a köztisztviselők, a
köz.alkalmazottak vannak. Az ő fizetésük gyakorlatilag évek óta nem emelkedett, néhány jó
önkormányzati erőfeszítésnek köszönhető példától eltekintve. Viszont ezek az emberek azok, akik
vigyáznak a gyermekeinkre a bölcsődékben, óvodákban, nevelik őket az iskolákban. Ök azok is, akik
őrködnek felettünk a rendelőkben, a kórházakban.
Méltatlan állapotok ezek, amin úgy érzem, ha tudunk, akkor javítanunk kell. Éppen ezért kérdezem Önt:
mit tud, és mit tesz a XV. kerületi Önkonnányz.at azért, hogy az önkonnányz.at köztisztv iselőinek,
köz.alkalmazottainak, munkavállalóinak a fizetése emelkedjen?
A válaszait előre is köszönöm!

