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INTERPELLÁCIÓ
(SzMSz 53 .§)
„53.§ (1)" A képvise l ő 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:

Bihal Dávid, Magyar Szocialista Párt

Az interpelláció tárgya: Egy közösségi ház meséje
Az interpellált neve: NÉMETH ANGÉLA, polgármester
A Képviselő-testület ülésének időpontj a: 2019. február 26.
Az interpelláló aláírása:

~~@,A/Ú:;:/

Az interpelláció benyújtásának időpontja: Jo
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Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Asszony!
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy j obbo ldali polgám1estere és országgyűlés i
kerületünknek. Szerencsére, ma már múlt időben beszélhetünk a tevékenységéről.

képv isel őj e

Ez a bukott fideszes pol itikus szófogadó politikai szereplő volt, és hall gatott a nagy vezérére. Mert
nagyot álmodni. Olyan nagyot, ami rengeteg pénzébe került a Rákospalotán, Pestújhelyen, Újpalotán
él őknek . Közel 600 millió fori ntba, amibő l javarészt olyan tervek készü ltek, am iből semmi nem lett.
Egy gonosz varázsló, Soros Voldemort nagyúr megátkozta ezeket a terveket, és emiatt kerültek az
asztalfiókba, ahonnan azóta nem kerü ltek elő.
Történt egyszer, hogy a főszerep lőnk új közösségi házat és megúju ló teret álmodott Új palotára. Jó
nagyot, mindenből. Gyorsan, ki is doboltatott egy tervpályázatot, amire 63 pá lyamű be is érkezett.
Ezekből egy kiállítást követően a királyság tagjai kiválasztották a nyertest, amelyre aztán j ó sok
pénzért meg is szerezték az építési engedélyt.

A politikus és társai egy dologgal nem számoltak: a király nem ad nekik pénzt az álmaik
megvalósítására. Pedig a XV. kerületnek uszodát ígérő elnyomó zsarnok már 8 éve uralkodik az
egyre szegényedő népe felett, akiknek egyre kevesebbet ad, miközben a pénzt a barátainak
osztogatja.
Mivel a királyságból pénz nem jött azóta sem, és a bukott politikus mecénás-kereső kezdeményezése
is elesett, így a többszintes kulturális palota sem épült fel.
Ezért nagy kérdés: a mese helyett mi a valóság az Újpalotai Közösségi Ház tervezett fejlesztése
ügyében? Kapott-e, kap-e valaha a kerület pénzt erre a több milliárd forintos álomra?
A válaszait előre is köszönöm!
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Bihal Dávid
önkormányzati képviselő
Magyar Szocialista Párt

