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Tárgy: Tájékoztatás kérés.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Ön a közmeghallgatás során a polgármesteri tájékoztatót szinte végigpanaszkodta, hogy nincs az
Önkormányzatnak elég földje, ami van az messze van, nem éri meg művelni. Emiatt nincs elég
takarmány, nem lehet fejleszteni az állatállományt, stb. A mondandójának lényege az volt, hogy
kellené még föld és akkor fejlődhetne a Rézalja Juhászat.

Mit ad Isten, 5 nappal később a testület elé viszi Halász Gábor földbérleti kérelmét – aki a Rézalja
Juhászat közmunkás státuszban lévő vezetője –  miszerint is az a falu közvetlen határán lévő közel
1,5Ha önkormányzati tulajdonú földet szeretné bérelni. Az hagyján hogy testület élé vitte a
kérelmet, de – a testület korábbi határozatával ellentétben, mely szerint sem bérbe adni, sem eladni
nem kívánja a nevezett földterületeket – Ön egyedüliként igennel szavazott a bérbeadásra.

Kénytelen vagyok kertelés nélkül megkérdezni: Ön Halász Gábor szekerét tolja, vagy a faluét?
Jelenleg úgy néz ki, hogy Halász Gáborét.

Elgondolkodtató: Halász Gábor 
• aki a Rézalja Juhászat korábbi tulajdonosa volt,
• aki most a Rézalja Juhászat vezetője,
• aki most a saját állatállományát akarja az Önkormányzat területén tartani.

Nem áll itt fenn némi összeférhetetlenség?

Már önmagában az is gázos, hogy egy olyan személy vezeti a Rézalja Juhászatot, aki saját
állatállománnyal is rendelkezik. Egyáltalán jogszerűen van Halász Gábor közmunkás
státuszban?

Aztán az előterjesztésben az van, hogy a terület alapú támogatásra az Önkormányzat jogosult. Ezt
hogyan működött volna a gyakorlatban? Területalapú támogatásra az jogosult aki valamilyen
jogcímen ténylegesen használja a területet. Ebben az esetben bérlőként Halász Gábor. Vagy nem is
lett volna bérleti szerződés? Csak úgy okosba ment volna?

Aztán az 50db bála: Mennyi az értéke? Minimum 250000Ft de aszályos évben akár 1 millió is lehet.
Emlékeztetőként: az év eleji pályáztatás után a legnagyobb ajánlat 7 bála volt. Ha ez a felállás
Halász Gábor számára rentábilis lett volna, akkor Halász Gábor valamit nagyon tud. Legalábbis ha
magáról van szó, de ez nem látszik meg az általa vezetett Rézalja Juhászaton.
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Kérem a Polgármester Asszonyt, hogy válaszoljon a fentebb feltett, vastagon kiemelt kérdésekre.

Továbbá kérem, hogy érvekkel alátámasztva adjon magyarázatot az igen szavazatára és arra
ellentmondásos körülményre melyet fentebb vázoltam. Ezek a körülmények most azt sugallják
számomra, hogy az Önkormányzatunk vagyonának terhére Ön összejátszik Halász Gáborral.

Nemti, 2016. november 24.

Tisztelettel:
Danyi Csaba

2


