2015 március 11.

AZ IGAZSÁG HANGJA

HÍRHARANG
Köszönjük...
Köszönjük, hogy 2014-ben is velünk tartottatok! Hisszük, hogy a bizalmatok a
mi bérünk. Minden megjelölt vagy tovább küldött írásunk pedig kitüntetés,
amelyre büszkék vagyunk, és amely még szorgalmasabb munkára sarkall
minket.
Régen jelentkeztünk, ennek több oka is van: elsősorban vártuk,
hogy a Hivatal kirukkol valamiféle kiadvánnyal, akár a Hírharang
átvétele is szóba kerülhetett volna. Ez nem történt meg, viszont
az események annyira felszaporodtak, hogy ideje volt előbújni a
hallgatásból és elővenni azt a bizonyos tükröt. Ezáltal az is eldőlt
hogy a Hírharang biztosan magánkézben fog maradni.
Hírek a Hivatal tájékáról
- Bizonyára sokan meglepődtetek, hogy Mátraverebélyi Közös Önkormányzati
Hivatal lett az Önkormányzatunk neve. Tudom, hogy sokatokban már a név is
ellenérzést váltott ki, de mindenkit megnyugtatok, hogy ez csak technikai dolog,
az ügyintézés továbbra is Nemtiben történik. Sajnos a 2000 fő alatti
településeknek muszáj társulni más településekkel és most úgy alakult, hogy
Mátraverebély lett a társ. Jeleztük a testületnek, hogy a társulásról értesíteni
kellene a lakosokat, de erre valamiért nem került sor. A társulásból kifolyólag
Beke Andrea Edit asszony személyében Nemtinek új jegyzője van.
Egyébként meg felejtsétek el a Mátraverebély szót, nekünk továbbra is Nemti a
világ közepe!
- Sajnos a Művelődési Háznál szaporodnak a trehány kivitelezésből adódó
problémák. Tavaly év végén a mennyezetéről leszakadt a belső szigetelés. Akár
az éppen próbáló óvodások fejére is eshetett volna.
- A képviselő-testületnek hosszú vajúdás után sikerült megszülni egy állandó
bizottságot Pénzügyi- Ellenőrző, Stratégiai, Ügyrendi Bizottság néven.
A bizottság tagjai:
Schveiczer Krisztián elnök - képviselő tag
Ivády Gyula Zoltánné - képviselő tag
Morvai Géza - külsős tag
- Vassné képviselő asszony ellen kezdeményeztem egy összeférhetetlenségi
eljárást. A részletekről a nemti.isn.hu weblapon olvashattok. A végeredményt
majd meglátjuk. Kíváncsian várjuk, hogy a bizottság mit fog javasolni a
testületnek: összeférhetetlen vagy sem?
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Közétkeztetés
E hónap végén lejár a Vasnéval kötött közétkeztetési szerződés. Tudjátok, hogy
a kampányban is gyengém volt a közétkeztetés. Mai
napig szorgalmazzuk a saját konyha visszaállítását, hogy
az étkeztetésen ne lehessen nyerészkedni, főleg ne a
lakosok kárára. Sajnos erre pillanatnyilag sem akarat sem
lehetőség nincs. A testület a 2015 március 4.-i ülésén
döntött a közétkeztetés további sorsáról. Előtte
eljuttattam a Hivatalba a saját javaslatomat amit a 4. és 5.
oldalon olvashattok. Bár a testületnek nem lett volna
kötelező pályázatot kiírni, de végül is a meghívásos pályáztatás mellett
döntöttek. Bízom benne, hogy kedvezőbb ár-érték arányú szerződést tudnak
kicsikarni a pályázóktól.
Emlékeztetőül: Vassné jelenleg 1 napi óvodai ételért
610 Ft-ot,
1 adag szociális ételért
650 Ft-ot kap.
A meghívásos pályáztatásról tudni kell, hogy a korrupció legmelegebb ágya
lehet, mivel a meghívottak egymás között úgymond leoszthatják a pályát.
Viszont kellő körültekintéssel tisztán is le lehet bonyolítani.
A testület a határozata szerint az alábbi vállalkozókat fogja meghívni a pályázat
keretén belül:
1. Bohács Miklós és Társa Kft, 3145 Mátraterenye, Kossuth út 196.
2. Kecskés Attila egyéni vállalkozó, 3170 Bátonyterenye, Ózdi út 3.
3. Vass Józsefné egyéni vállalkozó, 3152 Nemti, Kossuth út 164.
4. Polgár Ferenc (Anifer-ST Kft.) , 3127 Kazár, Szabadság út 10.
Javasolni fogom, illetve ezúton javaslom a képviselő-testületnek, hogy hozzanak
létre egy 3 tagú alkalmi bizottságot amely a pályázat elbírálási rendszerét
kidolgozza. Célszerű az elbírálásnál az áron kívül figyelembe venni a minőséget
és a szállítási költséget is. Erre ki kell dolgozni egy súlyozott pontrendszert ami
eredménye alapján majd a bizottság előterjeszti a javaslatát a képviselő-testület
elé. A minőség megvizsgálása is a bizottság feladata. Körbe kell szaladni a
pályázók szolgáltatási területét és puhatolózni kell az étel minőségéről. Erre
legjobb hely a kocsma és az óvoda. Ezenkívül próbaétkezést is kell végezniük,
persze titokban. Szintén meg kell vizsgálni a bizottságnak a vállalkozók
jelenlegi árait is. Ezt meg lehet kérdezni az adott önkormányzatoknál, illetve sok
helyen az önkormányzat weblapján is ki van írva. Erre azért van szükség, mert
ha valamelyik vállalkozó kirívóan magas árajánlatot ad, akkor gyanítani lehet a
pályázók összebeszélését. Kérdés még a bizottság összetétele. Technikai okok
miatt csak Ivády Gyula Zoltánné és Schveiczer Krisztián lehet a bizottság
képviselő tagja. Mindegy, hogy melyikük lesz az elnök. A testületnek egyhangú
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(5 igen) szavazással kell választani külsős tagot, akinek egy fő feladata lesz:
mindig ő dönti el, hogy melyik vállalkozó területére megy a bizottság
‘szimatolni’.
Aztán, hogy mit fogad meg ebből testület az az Ő dolguk. Bízom benne, hogy
sikerül nekik tisztán levezényelni az eljárást. Nem lesz egyszerű.
Már csak azért sem lesz egyszerű mert Vassné már a testületi ülésen kijelentette,
hogy Ő nem tud versenyezni, sem Boháccsal, sem a kazáriakkal. Akkor mit akar
csinálni? Aláírást gyűjteni?
Azért sem lesz egyszerű, mert a testületi ülésen tévesen hangzott az el, hogy egy
bizonyos szintig mindegy, hogy mennyiért adja a vállalkozó az ételt, mert a
különbözetet fedezi az állam. Ezzel szemben az az igazság, hogy minél
olcsóbban szállít a vállalkozó, a Hivatal annál olcsóbban tudja adni a
lakosoknak.
Továbbá azért sem lesz egyszerű, mert, ha ez egyik pályázó a pályáztató testület
tagja, akkor a meghívásos pályázatot semmilyen módon nem lehet kivitelezni
úgy, hogy mindenki egyenlő esélyekkel induljon. A testületi tag mindig több
információval fog rendelkezni, mint a többiek. Hogy szavaz e vagy sem, csak
formalitássá válik. Így szinte borítékolható a nyertes és a testületnek is szembe
kell majd nézni a különböző vádakkal. Vagy közvetlenül kellett volna egy
étkeztetővel szerződést kötni, vagy nyílt pályázatot kiírni, ez így nem korrekt.
Erőviszonyok, testületi ülés
A választás után a csodának is adtam egy esélyt, de nem jött be.
A testületi munka során és a faluban történt képviselői megnyilvánulások
alapján is gyorsan kirajzolódtak az azonos értékrendet valló csoportok. Nincs
meglepetés, a felállás ugyanaz mint a kampányban volt, képletesen:
a piros sarokban

a kék sarokban

Széll Istvánné
Feketéné Danyi Andrea Csilla
Schveiczer Krisztián

Vass Józsefné
Ivády Gyula Zoltánné

De ez így van jó, a felállás kb. tükrözi a választói akaratot.
Azzal, hogy véget ért az Erős Robi féle hatalmi hegemónia, történt egy nagyon
lényeges változás is: a testületi ülés már nem csak egy formális összejövetel,
hanem a testületi munka színterévé vált.
Ezúton javaslom mindenkinek, ha teheti látogassa a testületi és bizottsági
üléseket. Vassné és Ivádyné az utóbbi néhány ülésen többet beszélt, mint az
elmúlt négy év alatt összesen. Tetszik, a testületi ülés kezd testületi ülésnek
kinézni.
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Danyi Csaba

Postacím: 3152 Nemti, Szabadság út 38.

E-mail: csaba.danyi@gmail.com

Mtravereb lyi Kzs nkormnyzati Hivatal Nemti Kirendelts g
3152 Nemti, Kossuth t 28.
Tárgy: Közétkeztetés
Tisztelt Polgrmester Asszony, Jegyző Asszony, K pviselő Asszonyok s K pviselő Úr!
A képviselő testület a következő testületi ülésén szándékozik dönteni a közétkeztetésről.
A döntést bizottsági ajánlás nélkül kellene meghozniuk, ugyanis a bizottság eddig csak kötetlen
beszélgetést folytatott a témában, de testület elé terjesztendő javaslatról határozatot nem hoztak.
E kötetlen beszélgetés során a Jegyző asszony és Ivádyné azon állásponton volt, hogy
mindenképpen a helyi vállalkozót (Vassné) kell támogatni, Morvai Géza és Schveiczer Krisztián a
nyílt pályáztatást szorgalmazta, ugyanis szerintük ez szolgálja legjobban a falu lakosainak érdekeit.
Szerintem egyik megoldás sem ideális:
• Nem tmogathat a testület a lakosok rovsra egy vllalkozót, nem erre esküdtek fel.
Vassné által biztosított közétkeztetés drága is (későbbiekben látni fogják, hogy miért), és a
minőséggel is vannak problémák.
• A nyílt pályáztatás elvileg a legolcsóbb lehet, de az étel minőségét előre nem tudhatjuk és a
pályáztatás is egy költséges eljárás.
Ezért egy harmadik megoldást javasolok. Javaslatom a Jegyző asszony tájokoztatásán alapul, mely
egy korábbi bizottsági ülésen hangzott el:
A Jegyző Asszony büszkén, szinte dicskedve mondta el, hogy milyen jó és olcsó közétkeztetési
szerződést kötött a mátraverebélyi Hivatal Kecskés Attila vállalkozóval. Kecskés Attila egy adag
ételért bruttó 545, illetve 550 Ft-ot kap és mióta Ő végzi a közétkeztetést a mátraverebélyi lakosok
nagyon elégedettek az étel minőségével.
Kell ennél jobb referencia? Kecskés Attila közel 100Ft-al olcsóbban végzi a közétkeztetést mint
Vassné és étel minősége is jobb. Egyébként szinte minden település dicséri Kecskés Attila főztjét.
Tisztelt Testület!
Javaslom, hogy a kiküldött hatrozati javaslat helyett
• mely első nagyobbik része a helyi vállalkozó, azaz Vassné támogatásáról szól azáltal, hogy
Ő kapná meg közétkeztetést (néha már az az érzésem, hogy a Jegyző Asszony Vassné
szekerét tolja),
• második kisebbik része pedig a közbeszerzési eljárás lehetőségéről,
hatrozzanak arról, hogy a Polgrmester Asszony azonnali hatllyal kezdje meg Kecsk s
Attila vllalkozóval a trgyalst az albbi fő szempontok szerint:
1. A mátraverebélyi Hivatallal kötött szerződés feltételei szerint a nemti Hivatal is igénybe
venné a étkeztetési szolgáltatását. ( Ez garancia a kedvező árra. )
2. Kecskés Attila nem adhatja át a Nemtibe irányuló tevékenységet alvállalkozónak. ( Ez
garancia a minőségre. )
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Danyi Csaba

Postacím: 3152 Nemti, Szabadság út 38.

E-mail: csaba.danyi@gmail.com

Feltételezem, hogy a tárgyalás során a Polgármester Asszony minden segítséget megkap a Jegyző
Asszonytól és a mátraverebélyi Polgármester Úrtól. Úgy gondolom, hogy miután Kecskés Attila
egy bizonyos feltételekkel szerződést kötött közös Hivatalunk bal kezével (Mátraverebély), azután
nem fog attól elzárkózni, hogy a Hivatalunk jobb kezével (Nemti) is ugyanolyan feltételekkel
szerződést kössön. Még a két település távolsági is azonos Nagybátonytól, ez szállítás
szempontjából lehet lényeges.
Azért is előnyös lenne ez a megállapodás Nemti és Mátraverebély számára is, mert a későbbi
tárgyalások során a két település közösen erősebb alkupozícióba kerülne a vállalkozóval szemben.
Tisztelt Testület! Úgy gondolom, hogy a javaslatom ár-érték arányban egy nagyon jó
kompromisszumos megoldás. Nem biztos, hogy a legolcsóbb, de mostaninál olcsóbb és nem biztos,
hogy legjobb minőségű, de a mostaninál mindenképpen jobb minőségű ételt biztosítana a lakosok
számára és Hivatalt is tehermentesíti a hosszadalmas és költséges közbeszerzési eljárás alól.
Amennyiben Kecskés Attila elzárkózna az együttműködéstől (bár nem látom okát, hogy miért tenné
ezt, esetleg valamiféle háttár alku miatt) akkor én is a közbeszerzési eljárás valamilyen nyílt módját
javaslom.
Nemti, 2015 március 3.

Tisztelettel:
Danyi Csaba

Javaslat a Jegyző Asszonynak: A következő nemti testületi ülésre hozza el a mátraverebélyi Hivatal
és Kecskés Attila között köttetett szerződést.

Kommentár nélkül
Uni-jó? Jó nekünk az unió?
1. Matolcsy György - még Nemzetgazdasági Miniszterként - 2012 március
14.-én elkottyantott egy érdekes dolgot, a lényege: Évente 8500 milliárd
forint áramlik ki ellenőrizetlenül az országból, nagyrészt a multik, a
korrupció és az adókikerülés révén.
2. 2007 és 2013 között eltelt hét év alatt összesen 8500 milliárd forint
támogatást kaptunk az uniótól.
(Mindkét adat leellenőrizhető az Interneten.)
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Villáminterjú Széll Istvánné Polgármester Asszonnyal
Polgármester Asszony! A faluban sokan kétkedve
fogadták a tanya egy részének a megvásárlását.
Elsősorban azért aggódnak, hogy állatokhoz nem értő
emberek fognak ott dolgozni. Mik a tervei a tanyával, kik
fognak ott dolgozni?
Még nem vásároltuk meg a tanyát, csak a pályázatot nyújtottuk be. Most
van elbírálás alatt. A minisztérium pozitívan áll hozzá és támogatja, de
elvárásai is vannak. Azért vannak elvárási mert az elmúlt ciklusban 4 millió
forintot adtak a mintakertre amiből alig tizede térült meg.
A dolgozók... két állattenyésztésben jártas szakemberrel van előzetes
megállapodásunk akiket a tanya mostani tulajdonosa fog betanítani, Ő ezt
vállalta. Megegyeztünk vele, hogy átadja a tapasztalatát és tudását az új
tanyagondnokoknak.
Előzetes megállapodás van az egyik környező legelő tulajdonosával is. A
legelő tisztántartásának fejében legeltethetjük az állatokat. Ez a mostani
tulajnál is így van. A vagyonkataszterből kigyűjtöttük a földterületeinket,
maradt még a falunak kb. 4,5 hektár földje. Ezeket kaszálónak fogjuk be.
Haszonbérleti szerződést kötöttünk kiskert tulajdonosokkal. Ezeken
haszonnövényeket és takarmányt fogunk termelni. A haszonnövények egy
részével a bérleti díjat fedezzük, a takarmány pedig megy az állatoknak.
Ha már a pályázatot említette... Mire lesz elég a pályázaton kapott pénz?
A tanya teljes vételárát fedezi és az egy éves teljes fenntartási költséget.
Ebbe minden benne van: munkabérek, takarmány, üzemanyag, eszközök,
állatorvos, minden.
Mit vár a tanya működtetésétől? Mit fog ebből profitálni a falu?
Mit várok? Árbevételt, amit vissza tudunk forgatni a közkasszába. Ez a
kormány elvárása is, amiért most támogat minket. Aztán a megtermelt
javakat és állatokat szeretnénk a közétkeztetésben hasznosítani. A
közeljövőben szeretném ha sertést és szárnyas állatot is tudnánk tartani. Az
állatállomány vágásánál a helyi lakosoknak kedvezményesen fogunk tudni
húst biztosítani.
A tanyával kapcsolatban pedig örömmel veszek minden jótanácsot, az
ajtóm mindenki előtt nyitva áll.
Ok, váltsunk témát...
Márciusban lejár a Vassnéval kötött közétkeztetési szerződés. Hogyan tovább?
Háát igen... Most a Hivatal 610 illetve 650 Ft forintot fizet Vassnénak az
állami támogatással együtt. Törekszünk a minél olcsóbb beszállítói árra,
6

2015 március 11.

AZ IGAZSÁG HANGJA

persze csak a törvény adta keretek között. Reményeink szerint 50-70Ft-al
tudjuk majd csökkenti az étkezés díját. Szeretnénk a 428 Ft-os közétkeztetést
legalább 375 Ft-ra levinni, de ehhez olyan vállalkozót kell találnunk aki
olcsóbban tud szállítani. Ha a helyi vállalkozó le tud menni erre az árra
akkor természetesen Őt támogatjuk.
Van olyan amiről még mindenképpen szeretné tájékoztatni az embereket?
Igen, több dolog is van.
- Szeptember 1.-től az Óvoda újra a Nemti Önkormányzat intézménye lesz.
Folyamatban van egy óvodai alapítvány bejegyeztetése.
- Összehívtam a fiatalokat. A Munkaügyi Központ 2 fő kulturális
közfoglakoztatott bérét fizeti. Megbeszéltem velük, hogy össze kell rántani a
csapatot és vagy egy egyesületet vagy egy ifjúsági szervezetet létre kell
hozni, aztán gőzerővel lehet pályázni mindenféle eszközökre, lehet
jótékonysági rendezvényeket szervezni amiből a bevétel a fiataloké marad,
stb. Lényeg, hogy induljon el az élet a fiatalok között.
- Március 1.-től új szociális törvényt kellett alkotni a testületnek, mely
szigorúbb elbírálást tartalmaz, akár a vagyonvizsgálat sem kizárt.
- A mintakertben szerettük volna megtartani az 5 fő közfoglalkoztatotti
létszámot, de nem sikerült. Sajnos nem tudtunk 1 hektár saját tulajdonú
földet művelés alá bevonni, így csak 4 fő munkabérét fizeti a Munkaügyi
Hivatal.
- Végezetül azt szeretném elmondani, hogy addig még az egyéni érdek
felülbírálja a közösség érdekét addig nagy baj van. Minden igyekezetemben
azon vagyok, hogy ez megforduljon.
Köszönjük a villáminterjút a Polgármester Asszonynak.
A Polgármester Asszony kérte, hogy tegyük közzé az elérhetőségeit:
telefon:
e-mail:

+36 20 565-8998
hivatal@nemti.hu

Ezen interjún felbuzdulva úgy döntöttünk, hogy
ezúton felkínáljuk a képviselő-testület többi tagjának is, hogy a következő
Hírharangban egy-másfél oldal terjedelemben tájékoztassák a lakosokat az
általuk fontosnak vélt dolgokról.
Cenzúra - már az elveink - miatt is kizárva, amit kapunk azt tesszük közzé.
A következő Hírharang várható megjelenési ideje: 2015 április első fele.
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Nyílt levél Beke Andrea Edit Jegyző Asszonynak
Tisztelt Jegyző Asszony!
Ön valamelyik bizottsági ülésen úgy fogalmazott, hogy “Édes jó Istenem, én
nem erre a lóra fizettem be”. Ezt egy olyan kontextusban (szövegkörnyezetben)
mondta amikor szóba került a képviselők vagyonnyilatkozatának nyilvánossága.
Szintén ekkor hangzott el az Ön szájából az a mondat, hogy “Ezzel nekem csak
az a problémám: Ki miért kíváncsi? Mert csak a képviselőé nyilvános.” Nekünk
pedig csak az a problémánk hogy hogyan lehet egy jegyzőnek problémája azzal
- mintegy magasabb erkölcsi pozícióba helyezve magát - ha valaki élni mer
alkotmány adta jogával és megnézi bármelyik képviselő vagyonnyilatkozatát.
Szóval... nem tudjuk milyen lóra fizetett be, de most elmondjuk milyen bárkára
szállt fel:
Kezdjük az alapoknál. A Föld bolygó Magyarország nevű játszóterén 25 éve egy
nyugatról meghonosított játékszabály szerint játszunk. Úgy hívják, hogy
demokrácia. A demokrácia lényege, hogy a nép választott tisztségviselők útján
gyakorolja a közhatalmat. Na de..., hogy a tisztségviselőkkel ne szaladhasson el
a ló és ne ájuljanak el maguktól, ezért alap játékszabály az, hogy a közhatalom
és a végrehajtó hatalom működése nyilvános, azaz a népnek joga van ellenőrizni
a hatalmat, továbbá bírálatot és kritikát fogalmazni meg vele szemben. Azaz
joga van ellenőrizni, hogy a választott hatalom a játékszabályok szerint játszik e.
Ezt a jogát sem időben, sem térben, sem mennyiségben nem korlátozhatja senki.
Még Ön sem Jegyző Asszony, aki ebben a játékban többek között - mint a
törvényesség őre - a játékvezető szerepét tölti be. Szóval még Ön sem kérheti
azt tőlünk, hogy ne érdekeljen már az minket, hogy hogyan játszanak
Mátraverebélyben. De érdekel, ennyi. Viszont nem érdekelnek, a “Máshol így
szokták...” vagy a “Máshol nem szokták..” kezdetű játékszabály értelmezések.
Tudjuk, azért lettünk az Ön szemébe persona non grata-k
(nemkívánatos személyek) mert rájött arra, hogy mi is
ismerjük a játékszabályokat és esetleg megláthatjuk ha
megbillen a kezében a síp, vagy nem fúj le egy
szabálytalanságot, vagy lefúj egy szabályos szituációt.
Persona non grata-k lettünk azért is mert mertük
megkérdőjelezni a játékvezetői hozzáértését. Ez egy
bizottsági ülésen történt, ahol Ön szakmai érvek helyett az
elmúlt sokéves munkásságára hivatkozott majd bedobta a durcit és haza akart
menni.
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Igen, a falusi ember egy ideig hajlamos feltétel nélkül felnézni a papírokra.
Főleg ha az a papír jogi végzettségről szól. Embere válogatja, de csak egy ideig.
Ez az idő nálunk nulla perc. Ezen idő letelte után már nem lehet a régmúlt
tudását konzerváló papírokkal biankóba kivívni az elismerést. Ezen idő letelte
után már csak a helyben elvégzett munka számít, ez lesz az alapja a valódi
tiszteletnek és az elismerésnek.
Három hónap meg egy kicsi. Ennyi ideje jegyző Nemtiben. Nézzük meg mit tett
le az asztalra, hogy felnézhessünk Önre és hogy elismerhessük a munkáját.
De mielőtt belevágnék egy pici előtanulmány.
Négy éve a Hivatal még egy megközelíthetetlen mumus volt az emberek
számára. Az emberek féltek bemenni a Hivatalba, féltek a megaláztatástól, főleg
az idősek. A Hivatalban az információszabadságról azt sem tudták, hogy eszik e
vagy isszák. Ez azóta megváltozott. A változtatás néha egész könnyen ment,
néha kalapáccsal, szükségszerűen pedig felettes szervek felszólítására.
Négy év alatt elértük, hogy a Hivatal biztosította az embereknek az információ
szabadsághoz való alkotmányos jogát. Feltártunk jónéhány hiányosságot.
Feltártunk törvénytelen ügyleteket. Elértük, hogy Nemti weblapján nagyrészt
naprakészek voltak az információk, aktuálisak voltak a közzétételi listák és a
közérdekű adatok. Elértük, hogy egyre több ember mert érdeklődni a Hivatal
munkája iránt. Persze néhány testületi tag - akik szintén magasabb erkölcsi
pozícióba helyezték magukat - ezt nem nézte jó szemmel. Az Ő szemükben csak
piszkálódók, felforgatók, kukacoskodók és lenézett emberek vagyunk. Ezt nem
is átallnak rendszeresen terjeszteni a faluban. De ez nem baj, legyen ez az Ő
legnagyobb küldetésük, ezzel el is árulják magukat, hogy a hatalmat a köz
érdekében gyakorolják vagy magánérdekből.
És akkor nézzük, hogy Ön Jegyző Asszony mit tett le ezidáig az asztalra:
• Az Ön által vezetett Hivatalban 3 hónapja nem működik az elektronikus
iktatórendszer.
• Az Ön által vezetett Hivatal a weblapjáról már nem ismerhetők meg a
közérdekű adatok, aktuális információk, nyomtatványok, stb. Ugyanis az Ön
által vezetett Hivatal azt 3 hónapja nem frissíti.
• Az Ön által vezetett Hivatalba már nem lehet elektronikusan beadványt
küldeni. Ha mégis megkíséreli egy ügyfél akkor az ügyintéző az Ön utasítására
nem hajlandó elektronikusan visszaigazolni.
• Az Ön által vezetett Hivatalban ha egy ügyfél szóban terjeszt elő valamit,
akkor azt az ügyintéző nem hajlandó megírni, illetve megalázó módon megíratja
az ügyféllel.
• Az Ön által vezetett Hivatalban, az ügyfélnek kell tájékoztatni az ügyintézőt az
éppen aktuális jogszabályokról.
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• Az Ön által vezetett Hivatalban áttértek valami egészen furcsa időszámításra,
ugyanis a három hónapja benyújtott, 15 napos ügyintézési határidejű közérdekű
adatigénylésre a mai napig nem érkezett válasz.
• Az Ön által vezetett Hivatalban úgy gondolják, hogy jobb ha az utca embere
semmiről sem tud ugyanis a helyben szokásos közzétételi mód leszűkült a
Hivatal folyosóján lévő hirdetőtáblájára.
• Az Ön által vezetett Hivatalban a lakosok elől el lehet titkolni a testületi ülés
napirendi pontjait.
• Az Ön által vezetett Hivatalban áthághatók a önkormányzati törvény szabályai,
pl. egy összeférhetetlenségi indítvány kezelésénél.
• Az Ön által vezetett Hivatalból úgy küldenek ki Schveiczer Krisztián bizottsági
elnök nevében egy levelet, hogy azt Schveiczer Krisztián nemcsak, hogy nem
látta, de nem is tudott róla. Ez felveti a közokirat hamisítás gyanúját.
• Az Ön által vezetett Hivatal rendszeresen nem képes időben kiküldeni a
képviselőknek a testületi ülés anyagát. Emiatt az Ön által vezetett Hivatal
testületi ülésén Feketéné Danyi Andrea Csilla képviselő asszony munkája
akadályozása miatt már kénytelen volt fegyelmi felelőségre vonásért kiáltani.
• Az Ön által vezetett Hivatalban még Ön sem kapja meg az előterjesztendő
anyagot. Ez még önmagában nem lenne Ön ellen “támadási felület” mint
ahogyan célzott rá, viszont a fentiekkel együtt már nagyon gázos.
• Az Ön által vezetett Hivatal visszasüllyedt a 4 évvel ezelőtti állapotba.
Nem kívánjuk értékelni fentieket és nem érdekel, hogy mi vezetett idáig.
Egyetlen dolog érdekel: Nem hagyjuk, hogy az elmúlt négy év alatt - az átlátható
hivatali működés érdekében - elért eredményeket bárki lerombolja és
megcsúfolja. Megcsúfolva ezzel a munkánkat nagymértékben segítő Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot (NAIH) és a Nógrád Megyei
Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztályát is.
Szóval... ez az a bárka amire felszállt Jegyző Asszony.
Ezen a bárkán Nemti Önkormányzatnak, azaz Nemti minden lakójának állandó
kabinja van, viszont ezen a bárkán Ön csak a játékvezető szolgálati kabinját
bérli. Ezen a bárkán elvárás, hogy a játékvezető teljeskörűen ismerje a
játékszabályokat.
Nemti, 2015 március 11.
Maradunk tisztelettel:
Morvai Géza és Danyi Csaba
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Rabszolgasors.
Nem, nem Isauraról lesz szó, hanem a ma emberéről, és arról,
hogy kiért dolgozik ma valójában egy alkalmazott. A
minimálbért fogom mintaként alkalmazni, de teljesen mindegy,
hogy valaki minimálbérért sitnyik vagy sok százezer forintért
vezető. Az arányokon nem változtat, a végén látni fogod, hogy
mindannyian rabszolgák vagyunk. Hozzá kell még tenni, hogy az
alábbi példa csak akkor igaz, ha az állam a munkáltatód vagy saját magad
alkalmazottja vagy. Ha valamiféle cégnél dolgozol a helyzet sokkal rosszabb.
Akkor nézzük, hogy ki milyen arányban élvezi a Te munkád gyümölcsét.
A minimálbér kifizetése 126 ezer forintjába kerül a munkáltatódnak. Ebből Te
66 ezret kapsz, az állam pedig 60 ezret. Mikor a 66 ezredet elköltöd, kicsivel
több mint a fele, kb. 35 ezer szintén az államhoz kerül az ÁFA, a jövedéki adók,
a különadók és az illetékek révén. Valójában Te csak 31 ezer forintért értékben
vásároltál. Az állam a nála lévő 95 ezer forintból átlagosan kb. 32 ezret átad az
települési Hivataloknak.
Összegezve... az alábbiak szerint oszlik el az általad megtermelt 126 ezer forint.
Állam: 63 ezer, Hivatal: 32 ezer, Tiéd: 31 ezer. Arányaiban az államé a fele, a
Hivatalé a negyede és Neked is megmarad a negyed része.
Ennyit a száraz számokról, most nézzük meg más szemszögből:
Mikor reggel elkezded a munkát az első négy órában az államért izzadsz, a
következő két órában a Hivatalért teszed ki a lelked és csak az utolsó két órában
dolgozol azért, hogy legyen mit enned, legyen otthon meleg, ki legyenek fizetve
a csekkjeid, megteremtsd annak a lehetőségét, hogy munkába tudj járni és hogy
élj. Egy hónapra levetítve ez úgy néz ki, hogy 10 nap munka az államé, 5 nap a
Hivatalé és 5 nap dolgozol magadért és a családodért.
Ha egy profitérdekelt cég alkalmazottja vagy, akkor pedig úgy néz ki, hogy egy
hónapot dolgozol a fentiek szerint, a következő 2-3 hónapnyi munkád
gyümölcsét pedig teljes egészében a cégtulajdonos és sleppje élvezi.
És miért írtam ezeket le? Két oka van:
A testületben (és a hivatali alkalmazottakban is) végérvényesen
tudatosuljon, hogy a pénzt nem az állam adja, nem is az unió és még csak
nem is az égből pottyan, hanem azok az emberek dolgoznak meg érte sokszor izzadságos munkával - akiknek a képviseletére felesküdtek.
Bennetek is tudatosuljon, hogy a testület nem az állam vagy az unió
pénzével játszik, hanem a Tiéddel. Ha úgy látod, hogy rosszul játszanak,
akkor a munkád jogán bármikor számonkérheted (nyakoncsaphatod)
Őket.
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Jogosan teszed fel a kérdést, hogy “Az állammal mi a helyzet, hiszen ő nyúlja le
a legtöbbet?” Mielőtt válaszolnék idézem Géczy Gábor barátom tanmeséjét:
“Régen a paraszt az élete megsegítésére tartott egy kutyát. A kutya őrizte a
portát, terelte az állatokat, távol tartotta a vadakat. Ha a kutya a gazdája ellen
fordult vagy rátámadt a jószágra akkor a paraszt azonnal megszabadult tőle,
azaz agyonütötte. Nekünk is vannak ilyen - az életünk megsegítésére felnevelt kutyáink. Ezek mára már egytől-egyig ellenünk fordultak, szabadulni kellene
tőlük. Úgy hívják őket, hogy politikusok, pártok, adóhatóság, rendőrség, bankok
és a különböző hivatalok.”
Ennyi a mese. Az állam által lenyúlt pénz a fent nevezett kutyák etetésére kell.
Ameddig kénytelenek vagyunk a demokrácia mostani játékszabályai szerint
játszani, addig állami szinten lényeges változás nem lesz. Az összes pártnak és
politikusnak nagyon jó ez a végletekig korrupt rabszolgatartó rendszer.
Érdekesség képpen... egy picit visszatérve az arányokra és a csúnya sötét
középkorba, mondjuk Mátyás király idejébe amikor a földesúr megfosztotta a
parasztot a megtermelt javainak tizedétől, a papság pedig a maradék
kilencedétől. Összesen a javak ötödét nyúlták le, szemben a mostani
háromnegyeddel. Ekkora, a mostanihoz képest nyúlfarknyi adóteher mellett
Magyarország Európa egyik legnagyobb és legfejlettebb vezető hatalma volt.
Mostpedig? Igen, a béka segge alatt vagyunk. Nem a középkort sírom vissza,
hanem az akkori emberek és vezetők képességét, szemléletét és tudását.
Egyébként ha most a Mátyás korabeli közteher viselési rendszer lenne akkor
havi viszonylatban 2 nap munkád jussa menne az államhoz, 2 napnyi a
papsághoz és 16 napnyi megmaradna Neked.
(A fenti cikk még 2014-ben készült. A cikkben szereplő forint összegek 2014-ben
voltak aktuálisak. Viszont az arányok azóta semmit sem változtak.)
Jogi kisokos
2011.CXCIX 10.§ (2) A közszolgálati tisztviselő a munkaidején kívül sem
tanúsíthat olyan magatartást, amely – különösen munkakörének jellege, a
munkáltató szervezetében elfoglalt helye alapján – közvetlenül és ténylegesen
alkalmas munkáltatója helytelen megítélésére, az általa betöltött beosztás
tekintélyének, a munkáltató jó hírnevének, a jó közigazgatásba vetett
társadalmi bizalomnak, valamint a közszolgálat céljának veszélyeztetésére.
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