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(SzMSz 53.§)

..53.§ ( 1)"" A képv i se l ő jogosult önkormányzati ügyben a polgármesterhez. az
alpolgármesterhez és a bizonság hatáskörévt:I összefüggésben a bizottság elnökéhez
interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.
/\z interpe lláló neve:

Tóth Veronika, Demokratikus Koalíció

/\z i11tcrpell{1ció tárgya: A mi .. drága VEKOP"'-unk. avagy mások hogyan csinál ták?

Az interpellált neve: NÉMETH ANGÉLA polgármester
1\ Képvise l ő-testül et ülésének időpontja: 201 9. február 26.

/\7. interpell áló aláírása:

/\z in,terpelláció benyúj tásának időpontja:
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Az interpelláció tarta lma

Tis7.telt Polgií rmester Asszon~1 !

Mi nt tudjuk Budapest számos önkom1ány1„1ta tehetet lenségi küzdelmet fo lytat a kerületében lévő elavu lt.
risztességt:s. emberi lakhatásra alig alkal mas lepusztult lakásállományának megszüntetése érdekében.
Ahelycrt. hog:, a konnány az embt!rek élet és lakhatási körü lményeinek javitására dolgozna ki átfogó
akcióprogramot. inkább szaporodási programcsomagot hirdetett. Pedig tudható, hogy a
gyem1ekvállalásnak alapfeltétele a lak hatás! Yag_ ezzel talán a kormány nem a leszakadt városrészeket
célozta meg? Mig az alapok né lkü li gyem1eki:.'Yá11ásra nem sajnálja a milliárdokat. addig másfcl. 2
111i 11 iárdokat csepegtet egy-egy városrész rehabilitúciójára.

J\lllíg. ( íjpest egy 1 olda las cg.: szeriú:n ml:'g.logal111azot1 pályán11áhan b~m1úsi és 36 laká:,os bérlakás építési
programjára 2 111illiárdo1 kapotl. addi g. a mi építési géniuszu111' László Tamás az elnyeri 1.5 milliárcl b()I
csupán 600 mill iúcskitl tern::1:1etcll be 69 lakús ll1ldo1ás-Íllllozásúra a rosszem lékíi kedvenc RUP-15 kltjévd . A 3 olda las púlyá:t_a1 reszle1esen tagla lja a s1.ú111011 kérhetö !dadatok sokaságát. csupái1 csak a 100
cves épületek VÍZ szigetelési nnmkf.ilalai. \'alam inl a ki-be költöztetésekkd járó relí(j ítási és egyéb
költségek fr lejtődtek ki belő le! Anélkül pedig ilgy tiinik. hogy ad1unk an nak a bizonyosnak egy nagy
pofont! Ugyanis a íelújítúsra betervezen összeg je lentös reszét elviszik ezen feladatok költségei. Vé~jon mi
volt a va lódi célja az egyébként erre a pályázatra rcndkíviil büszke háromszor bukon építész szakmíijí1
kép\ isdő úrnak? Ha nyer a választáson. akkl)r vakihogy mego ldja okosban. vag;. lw nem nyer, akkor jól
meg.sz íva~ja az önkormányzat aktuális vezetését'J Hisz a hiányzó összeget sajút forrásból 1-\e ll
kigazd<ílkodni. pusztán azért. hogy értel me lc,t.')'Cn a dolognak.
Ezért kérdezem tiszte lettel :
1.
2.

J.

4.

Van-e múr mm vonatko;ró ka lku láció. hogy a hiányosan tcrv.:zctt pályázat mennyibe fog ffün i a;
önkonnúnyzatnak. illetve a lakosság adúfi.)rintjainak')
Tudjuk-e mitr ezeket a pluszkiadásokat költségvetési leg tervezni. föként annak figyelcmhevétclével.
hog; az elöfinans1.írozot1 lt1bbsn'v. mil liót vissza kellell utalni ;11 állam s;r1i111l {~j ilra? Lesz-e fol)la tás.
me11 azóta nagy a csend!
Lehetséges-e még változtatni_ a pályázm beb{'i tartalm i eleme in. újra lehet-e gondoln i a címlistát.
mennyi re szigorúan kötött a 111cgadu11 laki1sok szúma. lehet-e példilul összenyit<issal nagyobb
lakásokat kialakítani a fiatal ok g) ermekvállalási ked vét is ösztönözve. illetve a már meg.lé\()
gyermeklétszámot figyelembe véve élhe1öbb köriUményeket teremteni'.'
K ö lt ő i ké rdésként pedig fe ltenném. hogy Ön s1:.:rin1 mil yen 1Clclöss0g terheli a hiányt1s és elrontott
pályázat kiötlöit un...szakembere ir·. akikre igaznak tünik a mondás. hogy „sokat a akar a szarka. de
nem bí~ja a forka"l':1

A \•Úlaszai 1e lőre is köszönöm!

Tóth Veronika

i1nkormúnyzmi 1-.ép,·iseli\
Demokratil-.us Koal íció

