Tószeg Polgármestere részére
Válasz ikt sz. ALT/721-2/2017 levélre

Tisztelt Dr. Gyuricza Miklós Polgármester Úr!

Nem csalódtam a válaszában, a tószegiek előre megmondták, Ön semmit sem tesz meg, amit kérünk.
Ez a levél semmiben különbözött attól, amit a közmeghallgatáson elmondott. Az sem volt válasz
semmire sem, EZ SEM. De legalább megbántotta megszorult, bankok által kisemmizett embereket.
Annak ellenére, hogy előző javaslataim sem rendítették meg Önt, mégis tovább próbálkozunk. Mi nem
gyűlölködni és egymást bántani akarunk csak kizárólag TISZTA KÖRNYEZETBEN ÉLNI! Mivel Önre
szavazhatnak külterületeken lakók, és adót is szed, így nem moshatja kezeit, hogy nincs dolga velük
stb. Ez a XXI. században még a tószegi Polgármesternek sem lehetne akkora megoldhatatlan probléma.
Tudom, ismeri, de mi is, hogy erre törvény is kötelezi:
2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról:
2. § (1) E Törvény alkalmazásában:
27a. önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontja szerinti közfeladat az önkormányzat
közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak
meghatározása, valamit a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási
szerződés megkötése;
2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól:
13. § (1) A helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi
önkormányzati feladatok különösen:
11. helyi környezet- és természetvédelem;
18. helyi közösségi közlekedés biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
Közben tudjuk, többen megküldték Önnek, hogy kiírtak egy pályázatot is, amiről ÖN továbbiakban is
elutasítóan nyilatkozott tószegieknek.
Felhívom a figyelmét, hogy ami Önnek elutasítandó az a: „1578/2017. (VIII. 28.) Korm. Határozat a
Zártkerti Program létrehozásáról … 2. az 1. pontban meghatározott célok végrehajtása érdekében
a) felhívja a földművelésügyi minisztert, hogy a zártkerti ingatlanok mezőgazdasági hasznosítását
elősegítő pályázatok, valamint a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fenntartásának
elősegítése érdekében 2017. évben indítson önálló Zártkerti Programot,
A Földművelésügyi Miniszternek rendkívül fontos, mert Kormányhatározat! Ezen Önnek is el kellene
gondolkoznia, hogy feladatait elvégzi /és nem csak szelektíven/, vagy ha nem akarja, KÉRJÜK,
MONDJON LE. Ezzel adjon lehetőséget olyan embernek, aki humánus, szociális és Kormányhatározatok
szerint is cselekszik, miszerint „a zártkerti ingatlanokhoz kapcsolódó életforma fenntartásának

elősegítése érdekében” fejlesztések, élhetővé tétel történjen. Kérjük, mivel az önkormányzatoknak
írták ki, pályázzon (van még rá kb. 25 napja)!
Jelzem és felajánlom, az AQP rendelkezik olyan szakértelemmel, szellemi potenciállal, ha Önök szakmai
vagy egyéb hozzáértés miatt nem tudják, vagy nem akarják megírni a pályázatot, akkor mi megtesszük
- de azonnal jelezze, hogy legyen rá időnk! -, szívesen besegítünk Önöknek. De ha ezt is elutasítja - és
ez nem fenyegetés, hanem tényközlés! -, akkor a tavaszi választásoknál (mivel országgyűlési
képviselőjelölt leszek a szolnoki részen) Szolnokon a TV-ben, a médiákban el fogom mondani, milyen
ellentétes politikát folytat, mint a Kormány/Fölművelési Miniszter, és azt is, ÖN miatt milyen szeméttel
szegélyezett sorsunk van a külterületen.
Szeretnénk még mindig békés megoldást TV, tüntetés, média nélkülit, így kérem, üljön le velünk, és
intelligens emberekhez méltóan beszéljünk úgy, hogy mindenkinek jó legyen.
Köszönjük!

Tisztelettel,
Varga Péterné AQUILA Párt elnöke és a környező lakosság nevében
Budapest, 2018. Január 4.

