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Tárgy: Válasz Bitvai Nándor interpe llációjára

Tisztelt Képvise lő Úr!
Megkaptam kérdéseit. és többszö rösen is zavarban vagyok a fe lvetéseivel kapcso latban.
Gyorsan szögezzük le. zavarom egyá ltalán nem a saj át áll ásponto m, vagy az önkormányzat
lépései nek a fo lyománya. azok helyességérö l és szabályosságáról. tö rvényességérö l teljes
mértékben meg vagyok gyözödve.
Az e lsö. apró zavart az a megmoso lyogtató köz pontozási hiba o kozza. ami már a kérdést is
kedélyes színben tünteti fe l. vagyis hogy a .. közpénzbö l finanszírozott képviselö-testület
nevében·· küldtük ki a levelet. Igen. a képvise lö-testü let egye l őre közpénzpénzböl
finanszírozódik.
Ennél jóval nagyobb zavart okoz a kérdés tarta lm i része. vagy is az. hogy a képviselö úr
konkrét, kézzel fogható segítségnyújtást nevez propagandafogásnak. valódi segítséget
degradál le . Nem a segítség ténye a fo ntos. hanem az, hogy kerü leti emberek ezrei. tízezrei
szorulnak rá példáu l a szénmonox id-érzékelöre fordítható összegek.re: vagy éppen töb b száz
kerül eti nyu gdíjasnak o kozott pillanatnyi megélh etési gondot az Ön szerint ..esetleges„
nyugdíjcsúszás. Bitvai úr. belegondo lt abba, hogy a ko rábbi pártja. a Fidesz által évek óta
fenntartott szemfé nyvesztés. a rezsicsökkentés - az alacsonyra esett piaci árak me llett
változatlanul hagyott árak - hányszor 12 ezer forin tot vett ki az elmúlt években a XV. kerületi
családok zsebéböl?
A zavaromat az pedig fokozza. hogy bár állítása szerint látszatsegítségrö l van szó, o lyan
összegekrö l, amelyeket egyébként is igényelhetnek az itt élök, ezt mégis összekö ti a
lakosságnak küldött táj ékoztatólevelekkel. Bitvai úr. az a gépezet. amelynek Ön is a
fogaskereke volt évekig. megfoj tja. elsil ányítja az értelmes kommunikációt. Az a gépezet.
am elynek ön is a része vo lt. tíz-. százmilliárdo kat költ arra. hogy az embereknek elj uttassa
üzeneteit. amelyek valój ában egy párhuzamos valóságból küldött. kicsit sem szívderítö
képeslapok. em tudom. ilyen élesen bírálta-e korábban a miniszterelnök leveleit. amelyek
nem 30 ezer, hanem hárommilli ó háztartásba jutottak el. Nem tudom. érdekli-e az a
plakátkampány. amelyet ismét milliárdokbó l fo lytat le a kotmány. és ame ly most már a saját
európai párttársai nál is kiverte a biztosítékot? Ebben a hangzavarban próbál egy ellenzéki
összetétel ű városvezetés kommuniká lni. beszélni az in é l őkkel - igen. rendszeres levelekke l.
A leginkább viszont azért vagyok zavarban. Bitvai úr, mert feltette ezt a logikailag teljesen
suta, összetákolt kérdéssort a kerületieknek adott támogatásokról és a kerü leti ekke l fo lytatott.
transzpare ns ko mmunikáci óró l, miközben Önt 20 15-ben bíróság ítélte c l azért, mert összesen
12 alkalommal hamis okirat fe lhasználásával vett fe l pénzt a Közbi zalom Közhasznú

Egyesület bankszámlájáról. Egy közpénzből gazdálkodó közhasznú egyesület számlájáról vett
fel pénzt szabálytalan módon, ismétlődően - akkor is aggódott a közpénzért?
A kérdéseire pedig alábbi válaszokat adom:
1. A szociális gondoskodás, a kerületiek segítsége és a velük való kommunikáció nem
egymással szembeállítható, egymással antagonisztikus ellentétben álló célok.
Mindkettő fontos a számomra.
2. A levelek valamennyi kerületi háztartásba eljutottak. A terveztetés, a legyártás, a
kiküldés egyaránt szabályosan, a törvényeknek megfelelően zajlott le.
3. Nem tudom értelmezni a kérdést.
4. Az adatok gyűjtése szabályosan, a törvényeknek megfelelően zajlott le.
5. Nem tudom értelmezni a kérdést.
Kérem az interpellációra adott válaszaim szíves elfogadását!
Budapest, 2019. február 26.

