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Király Csaba, Mindenki a Tizenötödikért (Demokratikus Koalíci

Tisztelt

•

Képviselő-testület!

A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szó ló 19/2020. (X.
önkormányzati rendelet 77. § alapján interpellációt kívánok benyújtani.
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Az interpellált neve: Cserdiné Németh Angéla , polgármester
Az interpelláció címe: A fideszes útfelújításokról
Tisztelt Polgármester Asszony!
Az elmúlt hetekben a kerület lakói egy teljesen új jelenséggel kellett, hogy
megismerkedjenek: a Fidesz helyi vesztes politikusai más kerületekből importálják ide a
szintén vesztes és bukott kollégáikat azért , hogy a politikai hangulatkeltést másokra bízzák.
Így ma már a XV. kerületért aggódik az a budai bukott polgármester is, akinek olyan
kerületben sikerült veszítenie, ahol fideszes politikusok nem szoktak. Az nekünk csak j ó hír,
ha ilyen példaképektől tanul a helyi Fidesz, az viszont már rossz, hogy hazug és demagóg
nyilatkozataikkal megtévesztik a kerületi lakosságát.
Persze, az sem annyira jó, hogy a helyi frakcióvezetőjük a mai napig nem tudja helyesen
használni a polgármester rendes nevét, ha nyilatkozik a pártsajtójuknak. Kevés volt neki egy
év, hogy észrevegye, a polgármestert Cserdiné Németh Angé lának hívják.
Viszont mielőtt nagyon elkalandozom , rátérek eredetileg tervezett kérdéseimre. Tudjuk
ugyanis, hogy a fővárosi kezelésű útjaink állapota nem jó. Ezért kérdezem: mi vezetett oda ,
hogy ilyen helyzetbe került a kerület? Ki a felelős azért, hogy egy jó ideje nem történt
felújítás? Tarlós István időszakában hány méter fővárosi kezelésű utat újított fel a Főváros?
Hány kilométert fog felújítani a Karácsony Gergely féle vezetés? Milyen eredményt értek el a
Fidesz képviselői Gulyás Gergelynél?
Budapest, 2020. október hónap 27.
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