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Véget ért a “Közétkeztetési pályázat” című színjáték
Meglepetés nincs, a pályázat nyertese: Vass Józsefné e.v.
Az utolsó felvonásra két vállalkozó maradt talpon, közülük kellett 
választani a testületnek. Alább láthatjátok a vállalkozók által adott 
bruttó árajánlatot és hogy mely képviselő kire szavazott:

Fészek Vendéglő Vass Józsefné e.v

Óvodai étkeztetés: 707 Ft / nap 610 Ft / nap

Szociális étkeztetés: 550 Ft / adag 650 Ft / adag

Támogató szavazat: Feketéné Danyi Andrea Csilla Széll Istvánné

Ivády Gyula Zoltánné

Schveiczer Krisztián

Ivádyné a kezdetektől fogva és feltétel nélkül a helyi vállalkozót támogatta, 
Schveiczer Krisztián eleinte a helyi vállalkozótól elvárt volna egy kedvezőbb 
árajánlatot, azonban a szavazáskor már feltétel nélkül támogatta. Széllné pedig 
később úgy indokolta a döntését, hogy azért szavazott Vassnéra mert talán így 
közeledni fog egymáshoz a két tábor, mármint a testületen belül. Hát... rendesen 
összesimultak.
Kérdem én? Érdekelt az valakit is - testületi szinten Feketéné Danyi Andrea 
Csilla kivételével, bizottsági szinten pedig Morvai Géza kivételével -, hogy ezzel 
a döntésükkel havi 2000 Ft-ot kivesznek a szociálisan rászorultak zsebéből? 
Ezek a rászorultak - ahogy szegényedik az ország, márpedig szegényedik - egyre 
többen lesznek. És most a tényleg rászorulókra gondolok, nem azokra akik azt 
mondták, hogy mindenképpen a helyi vállalkozótól veszik az ételt. Akinek nem 
számít havi 2000 Ft, az nem rászoruló.
Arról is elfeledkeztek a tisztelt döntéshozók, hogy az új helyi rendelet 
értelmében kb. felére fog csökkenni a támogatásban részesíthetők száma. A 
többieknek ki kell fizetni a 650Ft-ot, holott fizethettek volna 550 Ft-ot is. Van 
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olyan család ahol napi 5 adag ételt igényeltek. Az havi 10000 Ft. A szociális 
étkeztetés díja továbbra is 428 Ft marad, holott fizethettek volna 328 Ft-ot is.
Persze mondhatjátok, hogy a szociális étkeztetés olcsóbb lehetett volna, de az 
óvodai pedig kb. ugyanannyival drágább. Ez így van, viszont ha figyelembe 
vesszük azt, hogy az óvodában már csak 1 hónap van a nyári szünetig és a hírek 
szerint szeptembertől pedig teljes egészében az állam állja az óvodások 
étkeztetését akkor már egyből más a leányzó fekvése. Arról nem is beszélve, 
hogy az óvodai létszám jóval kisebb mint a szociális étkezőké.
Mindegy, a testület döntött ahogy döntött. Pontosabban a közösségi érdeket 
felülírva az egyéni érdek mentén egy politikai döntést hoztak. Normális helyen 
az fordítva szokott történni. A választások előtt - legyen az akár időközi is - a 
fenti számok tükrében készíteni fogunk egy elszámolást amit a tisztelt 
képviselők orra alá fogunk dörgölni. Csak hogy emlékezzenek arra, hogy miért 
kiabálják most rájuk azt, hogy “Szégyelljék magukat”, és Ti se feledjétek el ezt a 
szégyenteljes, a rászorultak ellen politikai nyomásra hozott egyéni érdeket 
szolgáló döntést.
Ellentétben a testülettel és bizottságával mi nem voltunk restek körbeszimatolni 
a meghívott vállalkozóknál. A részletekről és azok politikai vonatkozásáról majd 
később olvashattok. Egy fontos információt: A Fészek Vendéglő továbbra is 
fenntartja az ajánlatát, amennyiben Nemti Önkormányzata - a politikát kizárva - 
megkeresi Őket.
Egy tipikus politika közeli vállalkozó
Minden vállalkozás célja a profit, azaz hogy valamilyen tevékenységen keresztül 
minél nagyobb nyereség képződjön. A egyik kulcs a tevékenység. Nagyon nehéz 
olyan tevékenységbe belekezdeni ami a szó nemes értelmében kapitalista 
értékteremtő vállalkozást szül. A legtöbb újgazdag úgynevezett állami csöcsön 
lógó vállalkozó. Ők valós értékteremtést nem végeznek, vagy az értékteremtés 
nem áll arányban megszerzett profittal. Ez a klikk a lakosoktól beszedett adók 
újraosztásánál  - jellemzően a politikai kapcsolataikat kihasználva - rácuppannak 
az állam cicijének egy-egy bimbójára. Mi is jön ezekből a bimbókból: állami és 
önkormányzati feladatok ellátása, beruházások kivitelezése, pályázati pénzek, 
földalapú- és egyéb támogatási pénzek, stb.
Visszatérve a nyereséghez.. nem kell professzornak lenni ahhoz, hogy belássuk: 
ha valahol nyereség képződik akkor szükségszerűen valahol veszteségnek is kell 
képződni. Addig nincs is gond amíg a vállalkozók egymás között vívják le a 
meccset. Akkor van gond ha a veszteség a lakosságnál csapódik le. (Előbb-utóbb 
mindig ez történik, de ennek a részleteit most hagyjuk.)
A legnagyobb gond viszont akkor van, ha ez a veszteség a legrászorultabbakat  
és a támogatásra szorulókat sújtja.
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A bizottsági mizéria folytatódik
Ivády Gyula Zoltánné lemondott a Pénzügyi Ellenőrző Stratégiai és Ügyrendi 
Bizottságban betöltött tisztségéről. Ezt már másodszorra játssza el. Csak 
tudnám, hogy akkor mi a francnak indult képviselőnek. A képviselő egyik 
törvényben lefektetett kötelessége a bizottságokban való aktív részvétel. Persze 
lehet, hogy a népszerűtlen feladatok elől menekült: most kellett volna dönteni a 
bizottságnak a szociális étkeztetés odaítéléséről és Vass Józsefné 
összeférhetetlenségéről. Az új szociális törvény értelmében - amit Ivádyné is 
megszavazott - bizony sok embernek nemet kell majd mondani. Ez nem egy 
népszerű feladat. Sokkal népszerűbb kampánycéllal fűnek fának osztogatni.
Egyéb szándéka mellett vélhetően arra nem gondolt Ivádyné, hogy ezzel a 
lépésével újra aktualizálta a Vassné ellen benyújtott összeférhetetlenségi 
indítványt. Aktualizálta mert a Polgármester Asszonynak nem maradt más 
lehetősége, mint Vassnét jelölni a megüresedett helyre. Vassné, mint ahogy 
személyes ügye miatt eddig sem vállalta a bizottsági tagságot, vélhetően most 
sem fogja elvállalni. (Ne legyen igazunk.) Az így kialakult patt helyzet 
feloldására a bizottság feloszlatása nem járható út, a törvény tiltja. Ide a bökőt, 
hogy a Polgármester Asszony - a kenyéradó gazdáinak elvárását teljesítve - az 
általa javasolt külsős tagot, azaz Morvai Gézát fogja eltávolítani a bizottságból. 
(Persze ez semmire nem lesz megoldás, csak a tükör lesz fényesebb.) Utána beül 
majd Vassné és egy hozzá közeli külsős tag. Ivádyné törvényesen már nem ülhet 
vissza ebbe a bizottságba.
A helyzet fokozódik
Nem irigylem most a Polgármester Asszonyt. Sorra veszítheti el támogatóit. A 
mostani, a rászorultakat megkárosító döntése nyomán - melyet vélhetőleg erős 
külső befolyás hatására tett meg - elveszítette a Hírharangot is. Idézet az előző 
Hírharangban lehozott polgármesteri interjúból, ekkor még önmaga lehetett.

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.
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.

Hát tényleg nagy baj van. A személyében eddig a változás lehetőségét láttuk, de 
ez nem jött be. A változás a következő választásig elnapolva.
Mentségére legyen mondva, hogy a kezdetektől ellenszélben kellett dolgoznia, a 
szél fújt a hivatalból is, szél fújt képviselő-testületből is és szél fújt a lakosság 
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egy részéről is. Most feldöntötte a szél. Takarítani nem volt hajlandó, pedig a 
mosószert a kezébe adtuk. Tanulhatott volna az elődjétől akinek az volt az első 
dolga, hogy eltakarította Őt az alpolgármesteri székből. Ez az ide-oda hajlongós 
módszer nem működik, a gerincnek egyenesen kell állni és akkor jönni fognak 
az eredmények.
Aztán a törvényesség damoklészi kardja is ott lebeg a feje fölött. A 
Kormányhivatal már felszólította az összeférhetetlenségi eljárás törvényes 
lefojtatására, továbbá a jogszabályok betartásásra és betartattatására. Na kivel 
kell betartattni a polgármesternek a jogszabályokat? Hát a jegyzővel és a 
testülettel. De van még néhány dolog, pl. 2015 március 1.-től az új helyi 
szociális rendelet szerint kellene a közétkeztetést finanszírozni. Kellene, de nem 
így történik. Ezért megalapozott a gyanú a büntetőtörvénykönyvben is nevesített 
szociális juttatássokkal való visszaélés megvalósulására.
Pletykaűző rovat
Azt már megszoktuk, hogy egyes képviselők tehetetlenségükben mindenféle 
piszkálódó és felforgató elemeknek neveznek minket. Szerintük mi vagyunk az 
okai a Hivatal ellen foganatosított elmarasztalásoknak is. Bűnösnek akarnak 
minket kikiáltani, ahelyett hogy a törvények betartására és a Hivatalukban a 
betartattatására törekednének. Olyan ez mintha egy rendőrtől azt várnák el, hogy 
pironkodva saját magát marasztalja el, mert észre mert venni egy szabálysértőt. 
Vicces.
Aztán a pletykák szerint annak is mi vagyunk az okai, hogy Mátraverebélyhez 
kellett csatlakoznunk, ugyanis a Szuha, Dorogháza, Mátramindszent trió 
miattunk nem fogadta Nemtit. Miután szembesítettek minket ezzel az infóval, 
gondoltuk nosza rajta, járjunk utána. Hát nagyon nem kellett koptatnunk a 
lábunkat. Már Mátramindszentnél kiderült, hogy csak pletyka szinten jutott el 
hozzájuk csatlakozási igényünk. Nemti Önkormányzata részéről hivatalos 
megkeresés nem történt, pedig a fogadókészség megvolt. Gyanítjuk, hogy a 
testület többsége részéről a megkeresésre megvolt a szándék, de valahol 
valamilyen érdekek mentén elakadt az a fránya papír. Mik ezek az érdekek? 
Nem tudjuk, de ezügyében még egy kicsit koptatni fogjuk a lábunkat.
Szóval... nem célszerű alapul venni holmi faluvégi kurta kocsmákban hallható,  
különböző kufárok boltjaiban keletkező és a kézművesi ügyességgel megfont 
pletykákat. Mindenki előtt adott a lehetőség arra, hogy az információkat hiteles 
forrásból szerezze be. A pletyinek csak beégés lehet a vége.
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