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AZ IGAZSÁG HANGJA

HÍRHARANG
A Való Világ
Örvendetes dolog fog történni 2016. április 12-én 16 órakor: a Képviselőtestületünk tagjai lakossági fórumot fognak tartani. Látszólag önkéntes alapon,
legalább is a meghívók és plakátok ezt sugallják, de az csak a látszat. Nézzünk a
színfalak mögé.
2016. január 12-én 34 választópolgár kérte a választott képviselőket, hogy ugyan
tegyenek már eleget a törvény által előírt kötelezettségüknek és tájékoztassák a
választókat az eddigi tevékenységükről. Mind a négy választott képviselő (Vass
Józsefné, Ivády Gyula Zoltánné, Feketéné Danyi Andrea Csilla, Schveiczer
Krisztián) magasan tojt erre a kérelemre. Mivel egyiken sem szeretjük ha
letojják a fejünket, ezért kértük a Kormányhivatalt, hogy szólítsák fel a
képviselőket a kötelezettségük betartására. A törvényességi felhívás meg is
történt, az alábbi kivonaton láthatjátok:
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A kivonatban hivatkozott törvény így szól:
“Az önkormányzati képviselő: köteles kapcsolatot tartani a választópolgárokkal,
akiknek évente legalább egy alkalommal tájékoztatást nyújt képviselői
tevékenységéről.”
Mint láthatjátok, nem önszántukból és nem a választók iránti tiszteletből
tartják a fórumot, hanem a Kormányhivatal felhívására.
Azt is láthatjátok, hogy nem Morvai Géza vagy Danyi Csaba “kényszerítette” a
képviselőket a fórum megtartására, hanem a Kormányhivatal. Mi csupán azt
kívánjuk elérni, hogy az a Képviselő-testület amely a fejünk fölött a törvényeket
alkotja, az maga is törvényesen működjön. Ez lenne az alap egy demokráciában.
Ha ez nem így történik, akkor jön a Kormányhivatal és egyéb hivatalok részéről
a törvényességi felhívás. A kormányhivatal akkor él törvényességi
felhívással, ha jogszabálysértést észlel (Mötv. 134. § (1)). Márpedig az elmúlt
másfél évben igen sokszor észlelt, nyilván erről majd beszámolnak a képviselők.
Fontos még látni, hogy nem a Képviselő-testületnek kell kollektív tájékoztatót
tartani, hanem a fent nevezett négy választott képviselőnek külön-külön. A
Kormányhivatal fenti levelében is az áll, hogy “...felhívtam Nemti Község
Önkormányzata Képviselő-testületének tagjait...”. Továbbá, mivel Széll
Istvánné polgármesternek lett választva, nem pedig képviselőnek, ezért Ő, aztán
a jegyző és a Hivatal dolgozói csak mint állampolgárok lehetnek jelen a
fórumon, nekik nem kell tájékoztatást tartani vagy jegyzőkönyvet vezetni.
Reméljük a tartalmas képviselői tájékoztatókban pl. az alábbi kérdésekre is
választ kapunk:
• Miért nem érte meg 60000 Ft-ért Nemzeti Dohányboltnak kiadni a volt
posta épületét? Kinek probléma az, ha ott olcsóbban lehetne italt kapni?
• A bizottság miért nem támogatta, hogy a rászorultak szociális tüzelőhöz
juthassanak? (Érintett Ivádyné és Schveiczer mint képviselő tagok.)
• Számon kérték a képviselők a jegyzőt, hogy miért nem történt meg a tüzelő
pályázat útján való beszerzése? Vagyis, miért nem került benyújtásra
pályázat?
• Miért nem pályáztak az óvodai konyha felújítására? Kétszer is lett volna rá
lehetőség, mi jeleztük. 150000 Ft önrész ellenében kaphattunk volna 3
millió forintot.
• A gyermek és szociális étkeztetésre beérkezett érvényes pályázatok közül, a
képviselők miért a magasabb árajánlatot szavazták meg? (kivétel Feketéné)
Ezzel havi 2 000 Ft-ot vettek ki az étkezésre szorulók zsebéből. Érdekesség
képpen: Vassné 25 hónap alatt 17026160 Ft kapott a közétkeztetésért.
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• Mely képviselők nyomására, és miért kellett a polgármesternek fondorlatos
módon kiebrudalni Morvai Gézát a bizottságból?
• Mi a helyzet a több mint 5 millió forint be nem szedett adókintlévőséggel?
• Mi a helyzet a bizottság által feltárt óvodai leltárhiánnyal? Hová tűntek a
konyháról az edények és egyéb eszközök?
• Ki mit valósított meg a választási ígéretéből?
Pozitív példaként bizonyára hallani fogunk a Szabadság- és Ilonatelepi út
felújítására benyújtott pályázatról. Sajnos ez a pályázat nem nyert, de a
kidolgozott anyag később még felhasználható. Remélhetőleg a sikeres pályázat
érdekében Vassné képviselő asszony is esetleg latba fogja vetni kormánypárti
kapcsolatait, mint sem azt nézi, hogy kik laknak a Szabadság utcában.
Mi sem személyeskedtünk, amikor az elmúlt évek alatt beadványainkkal (mások
megfogalmazása szerint feljelengetés) elértük az alábbiakat:
• Járda és közvilágítási lámpa került kiépítésre az Ilona telepi út és a
Szabadság út között.
• Utca névtáblák kerültek elhelyezésre, annak érdekében is hogy a mentők,
tűzoltók és rendőrök előbb eljussanak a bajba jutott hoz.
• Az Ilona telepi úti buszmegálló elé Uniós szabványnak megfelelő gyalogos
veszélyre figyelmeztető tábla lett elhelyezve.
• A választókerületünk országgyűlési képviselőjének segítségével a magtár és
környékén a 23-as fő út kátyúzása.
• Szabadság utcai kijártai híd részbeni kiszélesítése. Ez a Polgármester
asszony ígérete szerint folytatódik, ha nem ütközik képviselői ellenállásba.
• Több tucat műanyag láda adományozás a mintakertészetnek.
• A tavalyi Szent Mihály napi főzőversenyre elkészíttetett oklevelek több ezer
forintos finanszírozása.
• Morvai Géza gyermekeinek, továbbá a művész és jogász társainak jótékony
hangversenye a templom felújításáért. Köszönet a vendéglátásukban
önzetlenül részvevőknek.
(Mindezeket a teljesség igénye nélkül soroltuk fel. A továbbiakban nem
kívánjuk magunkat reklámozni, hiszen aki a tények ellenére továbbra is
ellenséget lát bennünk, azokat úgy sem tudjuk meggyőzni.)
Az elmúlt másfél évben a hanyag jogsértő határozat- és helyi rendelet alkotás
miatt a törvényességi felszólítások és észrevételek sokaságát kapta a Képviselőtestület. Ezeket részben elkerülhették volna, ha elfogadják az észrevételeinket,
megértik a beadványaink lényegét és nem utolsó sorban szavazataikkal nem
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erősítik meg a jegyző hanyag és felületes munkáját. De hát a dac az dac. Ha a mi
jelzéseink, észrevételeink annyira rosszindulatúak és átgondolatlanok lennének,
akkor a Kormányhivatal és a Belügyminisztérium nagyrészt miért nekünk ad
igazat? Miért kell majd egy rendeletet (SZMSZ) ötödszörre is megalkotni?
Ébresztő! - Tisztelt Képviselő-testület. Talán itt volna már az ideje valóban
képviselőnek lenni és esküjükhöz híven a közért dolgozni és nem csak a
tiszteletdíjat felvenni. Az eddig zsebre tett tiszteletdíjak összesen 751978 Ft-al
rövidítették meg az Önkormányzat költségvetését. Igaz, ebben benne van Morvai
Géza bruttó 13000 Ft-ja is, amit természetesen visszatesz a közös kasszába, ha a
képviselők követik a példáját. Egyébként a tiszteletdíj nem járandóság, csak
akkor adható ha nem veszélyeztetik az önkormányzat gazdálkodását. 10 millió
forint környéki negatív mérleg mellet ez nem igazán mondható el.
A tükröt továbbra is tartjuk. Lesznek itt még érdekes dolgok. Azon persze nem
lepődünk meg, ha az a hír fogja járni, hogy mindennek mi vagyunk az okai. Ez
egy természetes reakció az olyan tehetetlen ember esetében, aki még zsiványként
sem tud tisztességes lenni. Neki mindig más a hibás.

LAKOSSÁGI FÓRUM
képviselői tájékoztató

CIVILHÁZ
Nemti, Kossuth út 26.

2016. április 12. 16:00 óra
HÍRHARANG
Független alkalmi kiadvány. Megjelenik Nemtiben. Készült 250 példányban.
Elérhetőségek: telefon: +36 70 416-5633, e-mail: nemti@isn.hu. WEB: nemti.isn.hu
A kiadásért felelnek: Morvai Géza manager, Danyi Csaba irka-firka.
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