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INTERPELLÁCIÓ
(SzMSz 53 .§)
„ 53 .§ (1)" A ké pviselő jogosult önkormá nyza ti ügyben a polgármesterhez, az
alpolgármest erh ez és a bizotts ág hatáskörével összefüggésben a bizottság elnökéhez
interpel lációt intézni. Közigazgat ási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.
Az interpelláló neve:

Dr. Pintér Gábor

J\z interpelláció tárgya: Hol a megígé11 rend és tisztaság a keriiletben?
!\z interpellált neve:

;\

Képv ise lő-testület

Németh Angéln po lgúnneslcr
ülésének idöpontju:

20 19. február 26.

Az interpelláló aláírása:

Az interpcllóció benyújtásának idöpon~ja:

20 19. február 19.
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Az intcrpcllúciél tllrtalm::i

Tisztelt Polgármester Asszony!

A kc.!rül etben júva minden kerületi lakos tapasztalhatja. hogy milyen ál lapotok ura lkodnak a

rend és a tisztaság terén.

1agyon

zomorú volt látni. hogy mic soda kosz. személ.

rendezetlenség uralja köztcrcinket. a lakoso k által használt járdák. buszmegállók, utak
környékét. Nincs ez így rendbt!n.
Kü lönösen szembetünö a \'árosve:tetés és a hivatal tehetet lensége a közterületi il legáli s
szemétlerakók felszámolása. a szemewlök megrendszabályozása tekintetében. Több olyan
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telek is található a kerüle tben. ahol egyre csak halmozódik a gyakran veszélyes hulladékhegy.
a veszé lyes anyagokkal való tüzelés pedig akadúlytalanul fo lyhat, míg a lakosság
megkeresése után Önök csak széttárják a karjukat. mondván az Önkormányzatnak semmi
köze sincs a dologhoz.
Szeretném röviden összefoglalni. melyek azok a problémák. amivel a kerületben é lő k gyakran
megkeresnek. A járdák és zöldsávok gondozatlanok. az üzletek környékén az üvegek
tömegével hevernek a fü bcn. Nem ritka a húztartási vagy lomtalanítási hulladékok
kihelyezése. !\ köztereinket, a játszótereket továbbra is életvitelszerüen hasznáij ák a
haj léktalanok. J\ fri ssen f'c lújitott parkokat sem védi meg senki, igy nyugodtan lehet öket
rongúlni. piszki wni . a b uszm eg~·i11 ó k környékén pedig bokúig gázolhatunk a csikkben.

Tisztelt Polgármester Asszony!
A következő kérdésekre várom vitlaszút:

1. Megválasztása óta milyen konkrét intézkedéseket tett a ,.szemét helyzet" felszámolására?

2. Van-e már konkrét akcióterv, bám1iféle program? Mekkora költségvetési fon-ást
rendelnek a végrehajtáshoz'?

3. iv1ikor érezhetik végre az

Íll

élök. hogy ténylegesen történik valami érdemi? Mikor kezdik

cl a \'alód i problémamegoldást?

Várom megtí sztelö válasz.át.
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Dr. Pintér Gábor
önkormányzati

képvise l ő (F i desz-KD ~ P)
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