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TÁJÉKOZTATÓ
a 1106/2020. (Vlll.25.) ök. számú határozat teljesítéséről
Tisztelt

Képviselő-testület!
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A Képviselő-testület augusztus 25-ei ülése a Fidesz-KDNP Képvise lőcso portjának módosító
javaslata alapján határozatban bízott meg azzal, hogy folytassak egyeztetést Dobrev Klárával, az
Európai Parlament alelnökével arról , hogy a kerületbe érkezhessenek közvetlen uniós
támogatások az úthálózatunk fejlesztésére. Annak ellenére, hogy a Képvise lőcsoport kérése
kettő szempontból is meglehetősen furcsa - egyrészt szöges ellentétben áll a Fidesz-KDNP
központi elveivel az uniós források elosztása területén , másrészt az Európai Parlament nem
forráselosztó szerv - , a határozatban foglalt kérést 2020. szeptember 21-én , hétfőn délelőtt
teljesítettem , amikor telefonon egyeztettem Alelnök asszonnyal.
Ezekről

az

.

egyeztetésekről

mindketten be is számoltunk a nyilvánosságnak:

•

https://www.facebook .com/nemethangelabp15/posts/261720615526044 7

•

https://www.facebook .com/dobrevklara/posts/32917 42097 568629

A megbeszélésünk során mindketten egyetértettünk abban , hogy a 2010-19-es fővárosi ciklus ,
Tarlós István főpolgármesteri időszakának egyik legnagyobb vesztese a XV. kerü let, amikor is
egyetlen egy méternyi fővárosi kezelésű és fenntartású utat sem újítottak fe a kerületben.
Egyezség volt közöttünk abban is, hogy a magyarországi települések és kerületek
önkormányzatai számára mielőbb lehetővé kell tenni azt, hogy közvetlenül juthassanak európai
támogatásokhoz. Az európai adófizetők pénze ugyanis nem szolgálhatja pártemberek , pártos
oligarchák gazdagodását. Ezért is állapodtunk meg Dobrev Klárával abban , hogy a j övőben még
szorosabbra fűzzük a köztünk levő együttműködést, és azon fogunk dolgozni, hogy hogy legyen
lehetőség a kerület úthálózatát közvetlen un iós támogatásokból is fejleszteni.
Ehhez az első fontos lépéseket megtettük. A telefonos megbeszélésünket követő napon az
Európai Parlament plenáris ülése a fenntarthatósági/klímavédelmi célú „Just Transiton Fund"-ról
szóló jelentés esetében jóváhagyta azt a módosító javaslatot, amely szerint a végső és elfogadott
szöveg alapján a nemzeti kormányoknak biztosítaniuk kell , hogy az önkormányzatok „objektív
igényeiknek megfelel ően" hozzáférhessenek európai támogatási forrásokhoz.
Budapest, 2020. szeptember ,f?."
Tisztelettel,
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