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Petícióban követel átlátható Debrecent a
Momentum
Polgár Tóth Tamás - 2021-02-19 12:22:41
Közleményt adott ki február 17-én Mándi László (Momentum) debreceni önkormányzati képviselő,
amelyben bejelentette: pártja debreceni szervezete online petíciót indít „Átlátható Debrecent!”
címmel.
A képviselő szerint ma Debrecen nem a debrecenieké, a várost egy szűk, fideszes elit irányítja, akik
nem hagyják a helyi lakosokat hozzáférni a településsel kapcsolatos információkhoz, nem engedik,
hogy beleszóljanak a döntésekbe. A képviselő szerint átláthatatlan az is, hogy az önkormányzat mely
gazdasági társaságokban és más szervezetekben milyen tulajdonhányaddal rendelkezik, valamint
nem lehet tudni azt sem, milyen áron, kiknek és milyen feltételekkel, kedvezményekkel adják bérbe
az önkormányzati tulajdonú belvárosi ingatlanokat.
Szerintük nem lehet tudni, hány önkormányzati bérlakása van Debrecennek (az Átlátszó közérdekű
adatigényléssel derítette ki, és éppen a közlemény kiadásának napján írta meg, hogy 3038 ilyen
lakás van a városban). A Momentum szerint nem tudni, ezek a lakások milyen állapotúak, mennyibe
kerülnek és mikor lesznek elérhetőek.

fotó: Koppányi Szabolcs

Nem ez az első petíció, amit debreceni ügyekben indított a Momentum.
Ahogy arról a Debreciner is beszámolt, a párt helyi szervezete 2020. július 4-én jelentette be, hogy
aláírásgyűjtésbe kezdenek a Civaqua-terv megvalósításáért. A kampányuk során a saját bevallásuk
szerint 10 ezer aláírást gyűjtöttek össze, szeptemberben pedig az ügyben közgyűlési előterjesztési
javaslattal éltek. Ez a novemberben elrendelt veszélyhelyzet miatt egyelőre nem kerülhetett a
képviselő-testület elé.
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Az önkormányzati képviselő kifogásolta továbbá, hogy nincs világos, könnyen elérhető, kereshető,
részletes kimutatás az önkormányzati szerződésekről, nem tudni, kik, mire és milyen értékben
nyertek közbeszerzéseket, és hogyan valósultak meg a szerződésekben rögzített munkák. Mándi
szerint Debrecenben évek óta csak „letudják” a kötelező közmeghallgatásokat (az előző évi esetről
itt írtunk), a városvezetés nem tesz azért, hogy a lakosság részt vegyen ezeken, szeretnék
„megúszni” a nyilvánosságot.
A politikus hiányol továbbá egy városi infóvonalat is, ahol a lakosok panaszaikkal és igényeikkel
kereshetnék a városházát, továbbá tájékozódhatnának különböző kérdésekről. Mándi szerint a
városháza problémákra adott válaszai érthetetlenek és átláthatatlanok, vagy nehezen
megtalálhatók.
Éppen ezért indítják el hat pontból álló petíciójukat, amiben a következőket követelik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Átlátható tulajdonosi viszonyokat.
Átlátható önkormányzati bérlakásrendszert.
Átlátható önkormányzati üzletkiadást.
Átlátható önkormányzati közbeszerzéseket és megrendeléseket.
Negyedévente nyilvános közmeghallgatást Debrecen minden lakója számára.
Városi infóvonalat a legfontosabb lakossági igények bejelentésére.

„Ez a 6 pont nem mindent tartalmaz, ami szerintünk egy demokratikusan működő, a saját lakóit
felnőttként kezelő és tiszteletben tartó városban szükséges. Ezek csak a minimumok, de
bevezetésük már fontos lépés lenne ahhoz, hogy visszaadjuk Debrecent a debrecenieknek” –
fogalmazott közleményében Mándi.
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