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INTERPELLÁCIÓ
(SzMSz 53 .§)
„53.§ ( 1)" A képv i sel ő jogosult önkormányzati ügyben a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a bizottság hatáskörével összefüggésben a bizottság elnökéhez
interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.

Legárd Krisztián, Demokratikus Koalíció

Az interpelláló neve:

Az interpelláció tárgya: Hogyan

kezelhetőek

a piaci problémák?

Az interpellált neve: NÉMETH ANGÉLA, polgármester
A Képvi sel ő-testület ülésének időpontj a: 20 19. február 26.

Az interpelláló
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4~;:Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Asszony!

Úgy hiszem, mindannyian szeretünk vásárolni. Az viszont még jó is, ha jó minőségű, de megfizethető
hazai élelmiszerekhez juthatunk hétről hétre. Ezzel egyrészt egészségesebben étkezhetünk, és támogatjuk
a kistennelőket, a hazai gazdákat is. Ezért is jó, hogy több piacunk van, amelyek közül kiemelkedik az
Újpalotai Vásárcsamok.
A Vásárcsarnokban vásárolók hétre hétről találkozhatnak kedvenc árusaikkal, vásárolhatják meg a jó
mi nőségű zöldséget, gyümölcsöt és hentesárut. A vásárlás élmény túl, azonban van árnyoldala is a
Váráscsamoknak. Ugyan látható, hogy elindult egy fej lesztési folyamat a csarnokban, és rendezettebbé
vált a működés, mégis, a környékben élőknek és a piacra járó embereknek, valan1int az árusoknak is
komoly problémát jelent a piacra történő teherfuvarozás. Ez pedig felesleges feszültségeket szül.
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Azt itt élők azt tapasztalják, hogy az árusok kisteherautói foglalják el a házaik előtt

levő parkolóhelyeket,
míg az árusok azzal küzdenek, hogy nonnálisan tudják ki- és beszállítani árujukat. Úgy vélem, a helyzet
nonnális kezelése elengedhetetlen annak érdekében, hogy a fejlődő és környezetében is szépülő
Vásárcsamokban a vásárlás tényleg élmény és ne bosszúság legyen.

Kérdezem ezért, hogyan látja a teherfuvarozási problémák megszüntetésének a lehetőségét az Újpalotai
Vásárcsamoknál?
A válaszait előre is köszönöm!

Krisztián

·· onnányzati képvisel"
Demokratikus Koalíció

