Poradové číslo petičného hárku / Petíciós ív sorszáma:

PETÍCIA/PETÍCIÓ
My, obyvatelia miest a obcí, vyzývame vládu Slovenskej
republiky, aby:
- na ochranu samospráv zaviedla cenový strop na
energie,
-znižovaním finančných zdrojov neznemožňovala
zabezpečenie samosprávami poskytovaných služieb.

Mi, a városok és falvak lakosai, felszólítjuk a Szlovák
Köztársaság kormányát, hogy:
- vezessen be energiaárstopot az önkormányzatok
védelmére,
- pénzügyi elvonásokkal ne lehetetlenítse el az
önkormányzatok szolgáltatásait.

Vyššie uvedené sú nevyhnutné pre ďalšie zabezpečenie
poskytovania služieb občanom zo strany samospráv.
Konečnými obeťami zdražovania sú obyvatelia miest a
obcí, nárast cien energií a súčasné škrty finančných
zdrojov ohrozujú aj chod predškolských a školských
zariadení, zabezpečenie sociálnej starostlivosti, verejnú
bezpečnosť, verejnú dopravu a kultúrny život.

A fentiek elkerülhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy a
polgárok számára nyújtott szolgáltatásokat
az önkormányzatok a jövőben is biztosítani tudják. Az
áremelkedések végső kárvallottjai a városok és falvak
lakói, az energiaárak elszabadulása és a források
megvágása együttesen veszélyeztetik az óvodai és
iskolai nevelést és oktatást, a szociális ellátást, a
közbiztonságot, a tömegközlekedést és a kulturális
életet.

Vyplňte, prosím, čitateľne paličkovým písmom podľa
občianskeho preukazu.

Meno a priezvisko
Utónév és családi név

Kérjük, az ívet olvashatóan, nyomtatott betűkkel töltse ki
személyi igazolványa alapján!

Trvalý pobyt (PSČ, obec, ulica, číslo domu)
Lakcím (irányítószám, község, utca, házszám)

Podpis
Aláírás

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Petičný výbor / Petíciós bizottság: Krisztián Forró, Mierová 200, 925 32 Veľká Mača (osoba určená na zastupovanie v
styku s orgánom verejnej moci / a közigazgatási szervvel való kapcsolattartással megbízott személy);
József Berényi, 925 02 Dolné Saliby 120; Gergely Agócs, 925 41 Kráľov Brod 66; Ladislav Balódi, 930 16 Vydrany 491;
Péter Őry, Ulica M. Méreyho 588, 930 40 Štvrtok na Ostrove; Karol Pataky, L. Kossutha 609/69, 077 01 Kráľovský
Chlmec.

Vyplnené petičné hárky zasielajte, prosím, na adresu / A kitöltött petíciós íveket az alábbi címre kérjük
elküldeni: Szövetség-Aliancia, Čajakova 8, 811 05 Bratislava

