A Fidesz leszavazta a Jobbik javaslatát a miskolci vállalkozások támogatására
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A városi közgyűlés csütörtöki ülésén a Fidesz leszavazta a miskolci vállalkozások
támogatására irányuló jobbikos javaslatot, s ezzel a kormánypárt most már nyilvánosan
is az oligarchák mellett tette le a voksát – hangzott el a Jobbik miskolci
sajtótájékoztatóján.
Jakab Péter önkormányzati képviselő egy korábbi Fideszes közleményre reagálva elmondta,
több szempontból is sántít az a kormánypárti érvelés, hogy a városi projektek esetében nyílt
közbeszerzési eljárással, a törvények szigorú betartásával választják ki a kivitelező cégeket, és
nem a mutyi alapján. Jakab szerint egyrészt a törvényesség és a tisztesség nem mindig fedi
egymást, hisz ebben az országban 22 éve – látva az elszámoltatás jelenlegi állását – minden
törvényesen zajlik, a korrupció mégis virágzik. Másrészt – tette hozzá – a Soltész-Nagy Kálmán
– Vörösmarty útkereszteződés korszerűsítésének kivitelezőjét, a Gyöngyös közeli HE-DO Kft-t
a Közbeszerzési Értesítő szerint nem nyílt, hanem hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
keretében választották ki. Ez az eljárási forma pedig a politikus szerint az egyik legalkalmasabb
a legalizált visszaélések megvalósítására, az oligarchák zsebének kitömésére, és a helyi
vállalkozók tönkretételére.
Jakab Péter sajnálatosnak nevezte, hogy a csütörtöki közgyűlésen a Fidesz-KDNP
frakciószövetség leszavazta a Jobbik javaslatát egy olyan szakbizottság felállítására, amely
szaktanácsadással segítette volna a helyi vállalkozások sikeres részvételét a
közbeszerzéseken és a fejlesztési pályázatokon. Ezzel a Fidesz nyilvánosan is színt vallott az
oligarchák mellett – fogalmazott Jakab Péter.
Egyed Zsolt jobbikos országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy az önkormányzatnak - ha az
valóban a miskolciakért van - kötelessége lenne helyben adózó, helyben munkahelyet teremtő
vállalkozókat alkalmazni, tőlük beszerezni a szükséges anyagokat, szolgáltatásokat. Mégsem
ez történik, hiszen számos megrendelést a városban nemhogy helyi, de még csak nem is
magyar cég végez el, noha a Közbeszerzési Törvény szerint 150 millió forint alatti meghívásos
közbeszerzési eljárásokon csak magyar kis- és középvállalkozások vehetnek részt. Ennek
ellenére van olyan fideszes önkormányzati képviselő, aki pár milliós képviselői keretéből nem
miskolci vállalkozásnak ad munkát, hanem a Swietelskynek – mutatott rá a politikus. Egyed
Zsolt elmondta azt is, a miskolciak nemcsak az építőiparban vannak háttérbe szorítva, de a
város vezetésében is, hiszen a legtöbb vezető pozícióban
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polgármester nagyváradi barátai, osztálytársai ülnek, ezzel pedig a város első embere azt üzeni
a helyieknek, hogy ők alkalmatlanok a városuk irányítására.
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