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Széll Istvánné polgármester
útján

Schveiczer Krisztián képviselő Úr részére

Tisztelt Képviselő Úr!

A közmeghallgatáson örömmel tapasztaltam, hogy megcsillogtatta politikusi képességeit. Úgy
látom a jövőben az ez irányú törekvéseit komolyabban kell vennem. Sajnos ez nem mondható el a
képviselői mivoltára.

Az ülésen nehezményezte, hogy nem tudtam felsorolni Önnek, hogy hány alkalommal döntött a
testület határidő szorítása alatt. Mint ígértem, 15 napon belül írásban válaszolok, amit Ön el is
fogadott.

Mielőtt azonban belekezdenék a válaszba, – a ülésen tett mondókámat megismételve – újfent
felhívom a figyelmét arra, hogy Ön súlyos tévedésben leledzik. Ez a tévedés pedig az, hogy nem
Danyi Csaba vett részt a közmeghallgatáson képviselőként, ezáltal nem Danyi Csabát terhelte Mötv.
54. § alapján válaszadási kötelezettség, hanem Schveiczer Krisztián képviselőt, azaz Önt. Tehát az,
hogy válaszoltam egy olyan kérdésére – amire a képviselőként a választ Önnek egyébként is tudni
illene – pusztán a pillanatnyi kedvemnek volt köszönhető. Ha pedig tényleg nem tudta a saját
kérdésére a választ akkor fel kell tenni a kérdést, hogy mi a rossebnek bitorolja még a képviselői
széket.

Ön szerencsétlen módon azt gondolja, hogy a politikusi csatáit velem (vagy velünk) kell megvívnia
és akkor eljön a kánaán. Pedig nem. Dolgozni kell, el kell látni a képviselői feladatokat, meg kell
valósítani a választási programjában meghirdetett dolgokat és akkor lesz miről beszámolnia, nem
kell eljátszania ezt a magas lovas politikai jeleneteket és nem kell a testület kis létszáma mögé
bújni. Megjegyzem, testületi szinten sem történt előterjesztés az Ön választási programjából.
Nekem ez azt sugallja, hogy valami kommunikációs zavar van az erőben. Meg a testületben is.

Ugyanez a pitiáner és magas lovas politikai jelenet játszódott le akkor is, amikor elvárta, hogy
olvassam fel az írásban beküldött kérdéseket. Mondhattam volna azt is hogy „Mi van bakker, nem
tudsz olvasni?” De nem mondtam, mert nekem tetszik ez az új felállás. Színt visz a már kínosan
unalmas képviselői mivoltába. Ha már a képviselő Schveiczer Krisztián munkáját nem lehet
megismerni, akkor legalább ismerjük meg Schveiczer Krisztián politikai attitűdjét. Jó játék lesz ez.

Amit pedig Ládecki Anitával művelt a közmeghallgatás alatt az már szerintem gyurcsányi
mélységekbe repítette Önt. A képmutatás magasiskolája volt. Mikor Anita már csak hebegni tudott
eljátszotta a nagy kegyest, hogy nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni Őt. Nem, Képviselő Úr,
nem volt kegyes! Kegyetlen volt! Kegyes akkor lett volna, ha fel sem teszi Anitának azt a kérdést.
Ez megint a kisstílű politikai játszmájának egy része volt, ami arra irányult, hogy bebizonyítsa a
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jelenlévőknek, hogy a mi közérdekű adatigényléseink miatt nem tudnak dolgozni a Hivatal
alkalmazottjai. De ez besült. A politikus élete már csak ilyen. Higgye el, kifizetődőbb a tisztességes
munka. Egyébként szerintem fel sem fogta, hogy az Ön felelőtlen kérdése miatt csak egy hajszálra
volt az Ön hivatala egy személyiség jogi hatósági vizsgálattól. Köszönje meg Anitának, hogy
valamiféle hetedik érzékével megóvta ettől az Ön és a hivatala hátsóját. Ezért volt a hebegés Anita
részéről. A hosszasan kínos jelenet alatt egy közmondás jutott eszembe: „Okos ember nem szarik a
saját fészkébe!”

Egyébként a fent említett hozzáállásával megkérdőjelezte magát az Infotv.-t. Ezt tekintsünk
követendő példának? Ha nem tetszik egy ránk vonatkozó törvény akkor hagyjuk figyelmen kívül?
Az Infotv. az együdüli lehetőség az állampolgároknak, hogy két választás között számon kérjék a
választott vezetőiket. Tudom én, hogy kényelmetlen ez. Főleg amikor arról kell színt vallani, hogy
az adott vezető nem csinált semmit, vagy olyat csinált aminek nem nagyon kellene kiderülnie. Én
éltem a szavazati jogommal és választottam. Az egyik szavazatom Önt támogatta. Perpillanat úgy
néz ki, hogy nem váltotta be a reményeket. A választási ígéretei csak szép színes púdernak
bizonyultak, ezért – tetszik vagy nem tetszik – élni fogok az Infotv. adta jogommal és lépten-
nyomon számon kérem Önt. Főleg ha az érdemi munka helyett ilyen politikusi attitűdjeivel fog
kitűnni. Felhívom még a figyelmét Dr. Péterfalvi Attila, a NAIH elnökének egy az Infotv.-vel
kapcsolatos állásfoglalására:
„A közfeladatot ellátó szerv nem kegyet gyakorol, amikor közérdekű adatot szolgáltat, hanem az
alaptörvényben foglalt kötelességét teljesíti.”

Azt azért el kell ismernie, hogy úgy kellünk mi Önnek mint koldusnak egy falat kenyér. Milyen
egyszerű dolog mindig mindent a Morvaira meg a Danyira fogni. Na igen…, a tehetetlen ember
mindig másban keresi a bűnbakot.

És akkor az ígért válasz: Nemti Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. január 1. és 2016.
július 31. között 31 db testületi ülést tartott. Ennek több mint a fele rendkívüli testületi ülés volt. Ez
azt jelenti, hogy minimum 16 alkalommal a határidő szorítása alatt döntött a testület.
Ha pontos számok és napirendi pontok érdeklik akkor túrja át Ön a jegyzőkönyveket, elvégre Ön a
képviselő, legalábbis Önnek van róla papírja. Segítségként néhány címszó, persze a teljesség igénye
nélkül: tanyavásárlás, óvónő, közétkeztetés, Szabadság út, tüzelő és a sport park.

Összegezve: Én úgy látom az Ön számára már eljött a konzekvencia levonás ideje. Ennek a falunak
nem egy szárnyait bontogató kísérletezgető politikusra van szüksége, hanem olyan vezetőkre
akikben a lakosok vakon megbízhatnak. A közmeghallgatáson Ön számomra tanúbizonyságot tett
arról, hogy alkalmatlan vezetőnek.

További sok sikert kívánok a politikai pályafutásához! Remélhetőleg majd egyszer az
Önkormányzatunk is fog belőle profitálni.
 
Nemti, 2016. november 21.

Tisztelettel:
Danyi Csaba
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