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HARMINC MILLIÓ FORINT ÜGYVÉDRE VÁLSÁG IDEJÉN
Iskolabezárások közben Botka Lászlóék 60 milliót dobnak ki feleslegesen az
ablakon

SZEGED - Botka László MSZP-s országgyőlési képviselı, szegedi polgármester
közremőködésével a válság kellıs közepén a Ligetfürdı projekt kapcsán
29.250.000. forintot költenek „jogi szakértıi díj”-ra, annak ellenére, hogy
Szeged is súlyos megszorításokra készül a néhány héten belül tárgyalandó
költségvetésben. A válságnak köszönhetıen Szeged is egyre kevesebb
pénzbıl gazdálkodik, Szegeden is üres a kassza.
Szeged város MSZP-s polgármestere nem törıdve a valósággal 60 millió
forintot hagy elfolyni.
Miközben
a
szegediek
a
munkanélküliséggel
és
az
emelkedı
hiteltörlesztésekkel küzdenek, addig a szocialista városvezetés összesen 60
milliót hajít ki az ablakon teljesen feleslegesen. A megvalósítás során
28.940.000. forintot költ a városi cég „nyilvánosság biztosítására”, azaz
önreklámra, és 29.250.000. forintot költenek „jogi szakértıi díj”-ra.
Úgy gondolom megfelelıen publikus a beruházás, mindkét hídról, és a teljes
szegedi oldal Tisza-partjáról az kiválóan látszik. A mai gazdasági helyzetben, különösen annak fényében, hogy az Mszp-közeli multi milliárdos Leisztinger
Tamásnak minden bizonnyal van jó néhány ügyvédje - úgy gondolom ez
pazarlás. A költségek csökkentése érdekében felajánlom a városvezetésnek,
hogy ügyvédi irodánk ingyen elkészíti a beruházás szükséges okiratait. Az így
megspórolt mintegy harmincmillió forintot pedig a megszorítással
ellehetetlenített szegedi iskolákra lehet fordítani.
Szeged mai helyzetében nem megengedhetı, hogy 60 millió forintot
pazaroljon el a város, ezért a mai napon az alábbi kérdéseket intéztem a
polgármester Úrhoz:
1. Miért kell a Ligetfürdı beruházásnál a gazdasági válság kellıs közepén,
amikor emberek ezrei veszítik el munkájukat közel 30 millió forint közpénzt
költeni ügyvédi munkadíjra?
2. Miért kell a Ligetfürdı beruházásnál a gazdasági válság kellıs közepén,
amikor egészségügyi intézmények állnak a csıd szélén és iskolákat zárnak
be további mintegy 30 millió forint közpénzt költeni „nyilvánosság
biztosítására”, azaz önreklámra?
Várom a polgármester kimerítı válaszát!
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