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INTERPELLÁCIÓ
(SzMSz 53 .§)
„53.§ (1)" A képvisel ő jogosult önkormányzati ügyben a polgármesterhez, az
alpolgármesterhez és a bizottság hatáskörével összefüggésben a bizottság elnökéhez
interpellációt intézni. Közigazgatási hatósági ügyben interpellálni nem lehet.
Azinlaµ:iláló re\e:
Merk Péter önkormányzati képviselő
Az interpelláció tárgya:

Kísért a múlt, avagy miért nem tud rendesen megemlékezni a X:V.
kerület mostanság a kommunizmus áldozatairól?

Az interpellált neve:

NÉMETH ANGÉLA polgármester

A

Képviselő-testület

ülésének időpontja:

2019. február 26.

Az interpelláló aláírása:
Az interpelláció benyújtásának időpontja:

2019. február 19.
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Atvevő

Az interpelláció tartalma

Tisztelt Polgármester Asszony!
Azt hihetnénk, hogy ma már 74 évvel a szovjet csapatok megszállása, 63 évvel az 1956-os

forradalom és szabadságharc és 30 évvel a rendszerváltás után emelt füvei, nyíltan emlékezhetünk
meg, ahogy országszerte itt a X:V. kerületben is a több tízezer családjától elválaszton és
kényszermunkatáborba hurcolt honfitársunkról, a koholt vádak alapján mészárszékre küldött
emberekről, az ellenállóként mártírhalált halt hősökről.

Kerületünkben azonban elnézve az elmúlt hónapok eseményeit kisérteni látszik a múlt, ahol a
kommunizmus bCmeit el kellett hallgatni, a kommunizmus áldozatairól nem volt szabad beszélni .
a hősöket tisztelni és megidézni nem !ehetett.
20 19. januárjában a legszűkebb körben, a hivatalból részt vevők körében emlékeztünk meg a
mártírhalált halt Bauer Sándorról a Rákospalotai temetőben aki Jan Palach cseh fiat prágai
önégetése után gyújtotta fel magát a emzeti Múzeum lépcsőjén tiltakozásul és örök példaként. A
megemlékezésre a meghívó másfél nappal az esemény e lőtt került megküldésre, semmilyen
meghirdetettséggel nem rendelkezett, arra a korábbi szokásokkal élesen szakítva sem a ke1iileti
iskolák, sem a kerület lakossága, sem a szokásos meghívotti kör - a VII. kerület vezetése. Szájer
József képviselő, Döbrentei Kornél író, Vennes Aranka megemlékezést kezdeményező . a Cseh
agykövetség. a Cseh Centrum-, s a 20 17 óta együttműködési megállapodással rendelkező 12.
kerülete Prágának sem kapott meghívást. Történt ez akkor, amikor az egész ország, s a fővá ros
is Bauer Sándor szimbolikus tettének és halálának 50. évfordulójáról emlékezett meg!

201 9. február 12-én kezdeményeztem sokadik nekifutásra írásban is, hogy a januárban
elkészítetten átvett Rákospalotai vértanúk és hősö k 1956-os emlékműve, valamint a
Rákospalotai kitelepítettek 1952-es emlékműve a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja
alkalm ából, 2019. február 24-én kerüljön felavatásra. A szobrok mielőbbi felál lítására
vonatkozó szóbeli, majd írásbeli kéréseirnre sem történt az elmúlt hetekben semmi .

A vezetés állásfoglalása szerint a 20 19. évi költségvetés elfogadása után lehet egyáltalán beszélni
a szobrok felállításról, egy egyszerű rendezyény és átadó megszervezéséről is vezető i
értekezleten. A tegnapi napon kapott e-mail és a korábban szóban elhangzottak alapján burkolt
presszióról és politikai kérdésről van szó egy helyi emlékezetet és identitást erősítő, a helyi
áldozatoknak emléket állító szoborállítás kapcsán. Történik ez úgy, hogy a szobrász a teljesítési
igazolást a felállítás nélkül nem kaphatja meg, így az anyagköltségre vonatkozó e lől egen túli
összeget sem a 20 17-ben jóvál1agyott költségvetés és szerződés után sem, teljesen függetlenül a
2019-es költségvetés elfogadásátó l.

Kérdezem ezért:

l.

Lehet-e a XV. kerületben nyíltan emlékezni a kommunizmus áldozatairól? El kívánja-e
Ön hallgatni a kommwuzmus bűneit? Kíván-e Ön őszinte szívvel és méltóképpen
megemlékezni a kommunizmus XV. kerületi áldozatairól?

2.

Az Önt támogató politikai szervezetek és elődszervezetei miatt, nem érzi-e úgy, hogy a
XV. kerületben elkezdett kisérteni a múlt?

3.

A kuka, kupak és egyéb átadókat megelőzte-e vezető i értekezlet?
rendezvényeknek kell bekerülniük a vezetői ülésekre döntéshozatalra?

4.

Miért nem kaptak a Bauer ándor megemlékezésre meghívást a szokásos vendégek és a
kerület lakosai és fiataljai idén el őször?

5.

Miért nem kerülhetett felállításra a XV. kerület két új szobra a Kommunizmus
Áldozatainak Emléknapja alkalmából?

Milyen

,
6.

Nem érzi-e úgy, hogy döntéseinek következtében, a korábbi rendezvényszervezők
eltávolításával és a Polgármesteri Kabinet új dolgozókkal történő átszervezésével nem
maradt a Polgármesteri Hivatalban olyan szaktudás, tapasztalat és hozzáértés, amivel az
50. évfordulós Bauer Sándor megemlékezésre és a Rákospalotai vértanúk és hősök 1956os emlékművének, valamint a Rákospalotai kitelepítettek 1952-es emlékművének
felállítására méltóképpen sor kerülhetett volna?

Válaszait előre köszönöm!
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MerkPéter
önkormányzati képviselő

