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INTERPELLÁCIÓ
(SzMSz 53.§)
„53.§ (l )" A képviselő j ogosult önkormányzati ügyben a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a bi zottság hatáskörével összefüggésben a bizottság elnökéhez
interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpell álni nem lehet.
Az interpelláló neve: VÉKÁS SÁN DOR, Magyar Liberális Párt
Az interpelláció tárgya: Hova lett a

Főváros?

Az interpellált neve: NÉMETH ANGÉLA, polgármester
A

Képvi selő-testület

ülésének

időpontj a:

201 8. december 11 .

Az interpelláló aláírása:
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Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Asszony!
Az elmúlt évben rengeteget tettünk a kerületünk köztisztaságának javításáért. Nagy öröm, felelősség és

megtiszteltetés számomra, hogy ebben a témakörben több kezdeményezéssel is élhettem. Úgy tűnik
azonban, hogy közös eredményeink önhibánkon kívül kerülnek veszélybe.
Bizonyára Ön is szembesült azzal, hogy időnként a szelektív hulladék napokig, hetekig az utcán hever.
Hiába az egyértelmű szabályozás, a Főváros mégsem teszi a dolgát. A szeles, esős idő viszont
„kihasználja" a szolgáltatás összeomlását, és folyamatos problémákat okoz kerületünknek. Azaz az
utcáink, tereink egyre szemetesebbek.
Úgy tünik, hiába a közös erő feszítéseink, önhibánkon kívül szenvedünk a problémától. A konnány és a
Főváros rossz döntései azok, amelyek idáig vezettek. Mégis, úgy vélem, hogy ebben a helyzetben is van
valamennyi lehetőségünk a cselekvésre. Éppen ezért kérdezem Önt:

1. Mit tudunk tenni azért, hogy a kerület köztisztaságát megőrizzük?
2. Tud-e -és ha igen, akkor hogyan - ebben a helyz.etben önállóan cselekedni a XV. kerület?
3. Folytatja-e a kerület az egyelőre sikeresnek parkőr szolgálatot?
4. Kezdeményezi-e a Fővárosi Közgyűlésben a téma napirendre tűzését?
5. Meghívja-e a XV. kerületi Képviselő-testület elé az FKF vezetését?
A válaszait elöre is köszönöm!
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Vékás Sándor
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