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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Hajdu  László  (DK)
országgyűlési képviselő "Képviselők erkölcsi nélkül?" című, K/7499. számú írásbeli választ igénylő
kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Hajdu László (DK)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Úr!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszter úrhoz benyújtott, "Képviselők erkölcsi nélkül?" című, K/7499. számú írásbeli kérdésére –
a miniszter úr megbízásából – az alábbi választ adom.

Mindenekelőtt szeretném felhívni Képviselő Úr figyelmét a jelenlegi polgármester körül kialakult
közhangulatra. Nem véletlen ugyanis, hogy sokadszorra sem kapott többséget a baloldali vezetésű
Rákospalotán a polgármester – Németh Angéla – által beterjesztett 2019-es költségvetés. Ennek a
baloldali  sikertelenségnek  az  az  oka,  hogy  –  a  sajtóhírek  szerint  –
ennek a költségvetésnek olyan 100 milliós nagyságrendű ellenőrizhetetlen tételei vannak, amelyek a
felelősen gondolkozó képviselők által továbbra sem támogathatóak. Ez is egyértelmű bizonyítéka a
polgármester asszony alkalmatlanságának, valamint annak, hogy a gyurcsányi időket idéző módon a
Demokratikus Koalíció kifizetőhelyévé tennék a kerületet.

Mint ismert, nem is olyan rég az ellenzék példátlan módon visszautasította a Szegedi Törvényszék
kezdeményezését,  és  nem  függesztette  fel  Czeglédy  Csaba  mentelmi  jogát,  amit  eleve  annak
köszönhetően  kapott  meg,  hogy  Gyurcsányék  európai  parlamenti  képviselőjelöltté  tették  őt.
Gyurcsány  Ferenc  és  felesége  így  akartak  falazni  saját  ügyvédjüknek,  aki  nagyon  súlyos
köztörvényes ügyben terhelt.  Ugyanis Czeglédy Csabát bűnszervezetben elkövetett  költségvetési
csalással vádolják; 6 milliárd forintot tüntetett el, és emiatt büntetőeljárás indult ellene.

Ezzel szemben dr. Pintér Gábor polgármester-jelölt a jogszabályokban meghatározott feltételeknek
megfelel, a jobboldali és polgári értékrend mellett elkötelezett, valamint egyik legfontosabb célja,
hogy a kerületnek legyen mindenki számára elfogadható, stabil és felelősségteljes költségvetése.
Meggyőződésem, hogy a XV. kerület többet érdemel!

Budapest, 2019. október 3.
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