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Tisztelt Polgármester Asszony!
Az Ön csoportvezetője által 2021. január 29. napján részünkre eljuttatott kérdésekre az alábbi választ adjuk:
„Egy elhúzódó járványhelyzetben az elsődleges a lakosság védelme – mind egészségügyi, mind gazdasági
értelemben. A kormány számos intézkedést tett a gazdaság megóvása érdekében (pl.: hitelmoratórium bevezetése
és meghosszabbítása, fiatalok adómentessége, a fiatal párok gyermekvállalásának támogatása,
munkahelyteremtés, tizenharmadik havi nyugdíj visszaépítése, etc.), ilyen célt szolgál a kis- és középvállalkozások
iparűzési adó-kedvezménye is.
Ezzel szemben a XV. kerületi önkormányzat a baloldali vezetésű önkormányzatokra, illetve a korábbi baloldali
kormányokra jellemzően adóemeléssel szándékozott megoldani a járvány okozta gazdasági nehézségeket. Az
emberektől akarták elvenni azt a pénzt, amire most a lakosságnak van a legnagyobb szüksége. Ezen rendelet
pusztán a kormány közbenjárására nem lépett hatályba, a kormány ezen döntésével megóvta a lakosokat az
önkormányzat által tervezett adóemeléstől. Amikor az iparűzési adó egy részének elengedéséről dönt, akkor ezt
a pénzt nem az önkormányzatoktól veszi el, hanem azt a helyi vállalkozóknál hagyja! Az iparűzési adó megfelezése
a kormánynak nem bevételt, hanem kiadást jelent, mert az ötven milliárd forint visszapótlására automatikusan kerül
sor a kisebb települések esetében.
Ezen túlmenően kiemeljük, hogy 2021-es központi költségvetésben 865 milliárd forint szerepel az önkormányzati
támogatásokra vonatkozó soron, amely 126 milliárd forinttal több a tavalyinál. Szeretnénk kiemelni, hogy csak
Budapesten 4000 milliárd forintnyi fejlesztés van előkészítés vagy megvalósítás alatt, a tavalyi évben pedig
további 60 milliárd forintnyi fővárosi fejlesztés önkormányzattól való átvállalására tett javaslatot a kormány.
Az elmúlt időszakban mi valamennyien a fentiek érdekében dolgoztunk, és ezen leszünk a jövőben is.
Mindezek fényében kifejezetten visszatetsző, hogy Önök a politikai kifizetőhelyeket a mai napig nem
csökkentették le, továbbra is bizottsági tag az Ön fia havi 200 ezer forintért, és továbbra is több évvel ezelőtti
állapototokat vizsgál az LMP korábbi pártigazgatója havi 350 ezer forintért. Ez alapján egyértelmű, hogy az
önkormányzat feladatellátása nem kerül veszélybe, egyelőre a jelek szerint még arra is van elegendő forrás,
hogy több millió forintot költsenek kormány-ellenes plakátokra.”
Kérem fenti válaszainkat – akár nyomtatott, akár elektronikus formában közzétételre kerülnek – teljes terjedelemben,
változtatás nélkül közöljék!

A feltett kérdések megválaszolásán túlmenően fontosnak tartjuk az alábbiakat is:
Reméljük Önök sem felejtették el, hogy a XV. kerület lakossága nem egyenlő a XV. kerületi önkormányzat
vezetésével!
Tisztelt Polgármester Asszony! Egyetért-e azzal, hogy




az önkormányzatoknak és minden államigazgatási szervnek a lakosságot kell szolgálni, hiszen az
önkormányzat van a lakosságért, nem pedig a lakosság az önkormányzatokért?
a XV. kerület lakói olyan önkormányzatot érdemelnek, amely meghallgatja a másik oldal véleményét?
felvetéseinkre, eddigi javaslatainkra érdemben kellene válaszolni?



indulat vezérelte tájékoztató kampány helyett érdemi intézkedésekre van szükség?



az önkormányzati képviselőket – az eddigiektől eltérően – az önkormányzat ügyeiről megfelelően
tájékoztatni kellene?
az önkormányzati képviselőknek a kerület pénzügyi helyzetéről hiteles információkkal kellene rendelkeznie?



Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy a védőoltás az egyetlen hatékony megoldás a járvány ellen. Mi
valamennyien regisztráltunk a koronavírus elleni védőoltásra, bízunk benne, hogy ezt Önök is megtették.
Tisztelt Polgármester Asszony! Kérem érdemi válaszát arról, hogy


a korábbi kérdéseinkre kíván-e a jövőben bármikor választ adni?




mit szándékoznak tenni a koronavírus elleni védőoltás népszerűsítése érdekében?
milyen konkrét lépéseket tettek annak érdekében, hogy a baloldali pártok vezetői a járvány elleni sikeres
fellépést akadályozó tevékenységüket (tüntetésekkel szimpatizálás, kamuvideók kreálása, hamis vagy
korábbi évek statisztikáinak előadása) befejezzék?
kíván-e a kormánnyal tárgyalást kezdeményezni a kieső bevételek pótlását illetően?
az Önök által folytatott tájékoztató kampány pontosan milyen anyagi terhet ró az önkormányzatra?
miért vasárnapi munkavégzés keretében helyeztették ki a plakátokat a Répszolg Kft. alkalmazottai ahelyett,
hogy a kerület hó- és síkosság-mentesítését végezték volna?
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