Rákosmentén is megkezdődött az
aláírásgyűjtés a rezsicsökkentés védelmében

Dunai Mónika és Riz Levente a sajtótájékoztatón

„Magyarország nem hagyja magát!” – aláírásgyűjtés indult a rezsicsökkentésért
Rákosmentén.
Március 21-én Dunai Mónika választókerületi elnök, Riz Levente polgármester,
országgyűlési képviselő, valamint a Fidesz-KDNP helyi önkormányzati képviselői
részvételével tartott sajtótájékoztatót a Fidesz XVII. kerületi szervezete, ahol bejelentették:
Rákosmentén is megkezdődik a rezsicsökkentés érdekében kezdeményezett aláírásgyűjtés
– olvasható a XVII. kerületi Fidesz szervezett portálunkhoz ma délelőtt eljuttatott
közleményében.
„2002 és 2010 között a gázárak háromszorosára emelkedtek. Ezt a summát az emberek
zsebéből vették ki azok az energiaszolgáltató cégek, amelyek nem magyar kézben vannak.
Az extraprofit eddig külföldre vándorolt, most viszont itt fog maradni a magyar
embereknél. A kormány döntése értelmében ugyanis 2013. január 1-től 10%-kal
csökkentek a rezsikiadások, júniustól pedig újabb csökkentés várható. A multinacionális
cégek megtámadták a kormánydöntést, amelynek kapcsán nem maradhatunk szótlanok, ki
kell állnunk a rezsicsökkentés mellett. Ezért kezdünk bele az aláírásgyűjtésbe a keresztúri
városközpontban, amelyet bejelentettünk az adatvédelmi biztosnak is. Itt várjuk a
rezsicsökkentés támogatóit minden hétköznap 16 és 19 óra között, keddenként és
csütörtökönként pedig a Fidesz rákoscsabai irodájában is.” – összegzett Dunai Mónika.
Riz Levente hozzátette, orvosolni kell egy súlyos történelmi igazságtalanságot: a magyar
átlagbérek jócskán az európai átlag alatt vannak, miközben a rezsiköltségek meghaladják
az európai átlagot. „A ’90-es években az energiaszektort privatizálták, azóta 1000 milliárd
forint extraprofitot vittek ki hazánkból a külföldi tulajdonú szolgáltatók. Ez azt jelenti, hogy

több mint egymillió forint hasznot gomboltak le minden magyar emberről, a csecsemőket
is beleértve. Ezt az igazságtalanságot kell helyre raknunk! Erre szolgál a rezsicsökkentés; a
gáz, áram, távhő, víz, szemétszállítás díjainak lefaragása. A januári vágás után ez év
júniusától újabb 10%-kal, majd 2014-ben még tovább szeretnénk csökkenteni a
rezsidíjakat."
A kerület polgármestere hangsúlyozta: a rezsicsökkentés minden magyar ember, minden
rákosmenti család érdeke, amit meg kell védenünk. Szükség van mindenki támogatására,
párthovatartozás nélkül, hogy megmutassuk a külföldi energiaszolgáltató multiknak, hogy
ez itt Magyarország, ez a nemzet nem hagyja magát. Fontosnak tartjuk, hogy világossá
váljon, a rezsicsökkentés nem pusztán a Fidesz vagy a kormány ügye, hanem a magyar
családoké, egész Magyarország ügye. – mondta Riz Levente.
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