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                                    Tisztel Cím!

Nemti község  Önkormányzat Képviselő-testületének tagjaihoz írásban intézett 
kérdéseink az alábbiak:

(Válaszadási kötelezettség teljesítése 2016-11-17. közmeghallgatáskor vagy azt követő 15 
napon belül.)

Vass Józsefné képviselőhöz:

• Etikailag hogyan tudja összeegyeztet képviselői megbízatását, az Ön javára 
jogsértően meghozott közétkeztetési megbízatással (2015-2016 május szerződés)? 
Hiszen a képviselő- testület ezen döntésével (melyre Ön és az akkori jegyző nyomást 
gyakorolt) havi 2400 forintot vett ki a szociális étkeztetést igénybe vevők zsebéből.

• Ön is nemmel szavazott a falubusz beszerzési lehetősége ellen, annak ellenére, 
hogy a fenntartását a közösségi érdekű gazdálkodással meglehet oldani. Miért?

• Személyszállítással is foglalkozó helyi Kárpát Travel céggel milyen kapcsolatban 
áll? (családi, üzleti, stb.)

• Amennyiben a helyi közétkeztetési szerződést jövőre nem Önnel köti meg az 
önkormányzat, úgy továbbra is vállalja a képviselői megbízatást? Ön többször 
kijelentette, szűk körben, hogy csak addig lesz képviselő, amíg a testület Önnek 
szavazza meg a közétkeztetés lehetőségét.

Schveiczer Krisztián képviselőhöz: 

• A választó polgárok érdekében, milyen kérdésekben, ügyekben nyújtott be önálló
képviselői indítványt, előterjesztést a testületnek?

• Mivel magyarázza azon tényt, hogy a bizottsági szinten elfogadott álláspontjuk, 
határozatuk ellen szavazott a testületi üléseken, immáron több alkalommal is?

• A Nógrád Megyei Kormányhivatal október hónapban felhívással, kifogással élt 
az Ön által vezetett bizottság munkájával kapcsolatosan. Az ügyirat 
megismerését lehetővé teszi e igény esetén?



• A magányosan meghirdetett képviselői beszámolójára mindössze 3 választó 
polgár volt kíváncsi, annak ellenére, hogy a legtöbb szavazattal lett képviselő. 
Milyen konzekvenciát vont le ebből? Nem gondolja, hogy a választók csalódtak 
Önben?

Feketéné Danyi Csilla alpolgármester:

• A testületi üléseken a jogosan felvetett észrevételeit nem tudja mindig megvédeni.
Mi ennek az oka?

• A közvagyon gyarapodását is szolgáló pályázatokra sorozatosan nem neveznek.
( sport park, óvodai konyha/melegítő, falubusz, stb.) Mi ennek az oka? A 
pénzhiányra való hivatkozás tényekkel cáfolható!

Széll Istvánné polgármester:

• Megítélésünk szerint az önkormányzat gazdálkodása erősen kifogásolható, több 
esetben bizonyíthatóan közösségi érdeket sért. Kíván ezen változtatni a hátralévő 
időszakban?

• Mi a véleménye a közérdekű, illetve a közérdekből nyilvános adatok 
megismerhetőségét biztosító alaptörvényről, Infotv.-ről?

• Kérem fejtse ki a véleményét a közérdekű adatigénylés lehetőségét kihasználó 
állampolgárokról? Segítik az Önök munkáját vagy hátráltassák? 

     

 

 Nemti, 2016.nov.16

                                                                                                    

                                          Bízva az tényeken alapuló válaszukban,

                                                                              

                                                                 köszönettel

                                                                                              a Hírharang szerkesztői

                                                                                            Danyi Csaba, Morvai Géza
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