Kedves Osváth család!

Talán szokatlan módnak gondolják, hogy postai levél útján juttatom el a gondolataimat a település
lakosaihoz, de arra nem tudok számítani, hogy egyszerre mindenkinek alkalmas időpont lenne egy
beszélgetésre.
Kérem olvassák el a levelemet, és ha lehetőségük van, legyenek ott a július 20-i nyilvános testületi
ülésen délelőtt 10 órakor.
Megyer község alpolgármestereként kezdeményeztem egy testületi ülés mielőbbi megtartását,
melyet Vári Dávid polgármester úr 2020. július 20. napjára hívott össze.
Ez a testületi ülés nagyon fontos a település történetében, ugyanis a mellékelt meghívó 4. napirendi
pontja szerint, kezdeményezem a képviselő-testület feloszlatását amennyiben
 a polgármester úr nem tisztázza az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásában feltárt
túlköltekezéseit,
 és nem kínál megoldást a csőd szélére jutott önkormányzatunk pénzügyi helyzetének
stabilizálására.
Bizonyára tudják, hogy a korábbi polgármester Angliába való kiköltözése után én vettem át az ügyek
irányítását, így a pénzügyi gazdálkodást is.
Annak ellenére, hogy a férjem betegsége, az ő ápolása, majd halála nagyon nehéz időszak elé állított,
az alpolgármesteri teendőimet ugyanúgy elláttam, és mindig igyekeztem a hivatali ügyeket
megfelelően intézni. Ebbe beleértendő az önkormányzat pénzügyeivel való megfelelő törődés, azzal
történő helyes gazdálkodás is.
Amikor a jelenlegi polgármesterünknek az első megválasztásakor átadtam a „kasszakulcsot”,
abban nagyságrendileg másfél millió Ft plusz pénz volt. Tehát volt miből gazdálkodni a
továbbiakban, amikor is Vári Dávid 2018. decemberében polgármester lett.
Attól kezdődően Dávid rendelkezett a kiadásokról, a kifizetésekről.
Engem mindvégig arról tájékoztatott, hogy minden a legnagyobb rendben van.
Ez év április elején azonban aggasztó hírek jutottak el hozzám, még olyan is, hogy a településnek már
csak előre utalással adnak bármit is, mert nagyon sok adósságot halmozott fel.
Kérdésemre a polgármester még mindig azt mondta, hogy nincs semmi probléma, ám a hallottak, és
az ellentmondásos nyilatkozatok miatt én már nem tudtam nyugodt maradni.
A hivatalban áttekintettem minden kiadás számlát, ami kifizetésre került a polgármesterré történt
választását követően, melyeket ő írt alá. Előzetesen nem tájékoztattam őt erről, de ott „munka
közben” találkoztunk, és nemtetszését fejezte ki, hogy én miért is nézem át a számlákat. Hinnem
kellene neki, hogy nincs semmi probléma – mondta ő.
Megjegyzem, hogy azóta gyakorlatilag el vagyok zárva az információktól, nem szolgáltatnak nekem
adatokat az ott dolgozók. Nagy valószínűséggel utasításra, hisz más okuk nem lehetne megtagadni
az információkat.
Nagyvonalakban szeretnék tájékoztatást nyújtani arról, hogy mivel szembesültem.
Megdöbbenve láttam azokat a kiadásokat, melyek az önkormányzatot sújtják, de valójában a
polgármester úr magán kiadásai, és amelyek az első negyedév végére már 1 millió 800 ezer Ft
kifizetetlen számlát eredményeztek.

Vagyis elfogyott a másfél millió plusz pénz is, és 1,8 millió hiány keletkezett, ami összesen 3,3 millió
Ft túlköltést jelent.
Másra ment el a pénz, vagy több ment el, mint ami indokolt lett volna.
A következő tételek kifizetése is ott volt a számlák között Vári Dávid aláírásával.
 Polgármester úr lovát önkormányzati ingatlanon önkormányzati alkalmazott gondozza és az
önkormányzat eteti, itatja. A ló bértartására polgármester úr nem szerződött az
önkormányzattal, erre a képviselő-testület nem adott engedélyt.
 A Hetyei utcában lévő „mosoda” épületében kimagasló az áram számla, melyet az
önkormányzat fizet, mivel a polgármester úr fagyasztóládái „zabálják” az áramot, melyek
bizonytalan eredetű, és ma már gusztustalan húsokkal vannak megtöltve. A képviselőtestület nem adott engedélyt a polgármester úrnak, hogy ott nagy mennyiségű húsárut
tároljon.
 Polgármester úr két telefonjának díját az önkormányzat fizeti, mely átlagosan havi 60-80.000
Ft összeg. Ez nagyon magas összeg, mely képtelenség, hogy egy ilyen kis település
ügyintézéseiből adódik.
 Polgármester úr vállalkozásának kifizetésre került egy karácsonyi rendezvény megvalósítása
több, mint fél millió Ft összegben, mely nem került megvalósításra. Ennek ellenére ez az
összeg nem került visszafizetésre az önkormányzat számlájára.
 Az önkormányzat fizeti polgármester úr parkolási és autópálya-matrica kiadásait, amikor ő a
könyvét népszerűsíti az ország különböző településein.
 Gyanús üzemanyagszámlák lettek kifizetve az önkormányzat által, melyek nem a
falugondnoki busz üzemanyagfogyasztását fedezik.
 Polgármester úr hosszú ideig önkormányzati fenntartású ingatlanban lakott, melyért nem
fizetett albérletet és rezsit sem.
A felsorolt kiadások több milliós összegű kiadások, melyek valójában nem az önkormányzat
kiadásai, illetve olyan magán jellegű ingatlanhasználatok, melyek nem képeztek bevételt az
önkormányzatnál.
Ha ezek a kiadások nem lennének és lettek volna, akkor az önkormányzatunknak nem keletkeztek
volna hatalmas összegű kifizetetlen számlái, melyeket csak nagyon nehezem tudunk kiegyenlíteni.
Kérnünk kellett több cégtől fizetési haladékot.
Az nagyon jó, hogy kaptunk fizetési haladékot, mert így lélegzethez jutott az önkormányzat, ám
ezeknek a számláknak eleve nem lett volna szabad bekerülni az önkormányzat kiadásai közé.
Ezeket vissza kell téríteni annak, akit valójában terhel.
Én képviselőként és alpolgármesterként nem járulok és korábban sem járultam hozzá, hogy Vári
Dávid polgármester úr a magán kiadásait az önkormányzat fizesse, melynek következménye az lett,
hogy az önkormányzat korábban felhalmozott pénzösszege teljesen elfogyott és kifizetetlen
kiadásaink vannak, melyre nincs fedezet.
A tényekhez az is hozzátartozik, hogy minden általam feltárt pénzügyi problémát összefoglaltam,
és jelentést írtam a Jegyző asszony részére.
Abban a javaslatomat is megfogalmaztam a megoldásra vonatkozóan. Sajnálatos módon azt
félresöpörve mindössze azt az intézkedést tették közösen (Jegyző asszony és polgármester úr), hogy

fizetési haladékot kértek. Nem ez a megoldás! Az indokolatlanul kifizetett magáncélú kiadásokat
vissza kell fizesse a polgármester!
A július 20-i testületi ülésen várom polgármester úr javaslatát, hogyan és meddig fogja visszafizetni
a jogtalanul történt kifizetéseket és az önkormányzati tulajdon használatáért járó bevételt.
Amennyiben polgármester úr nem tudja tisztázni magát, én a jövőben nem szívesen dolgozok az
ilyen összetételű képviselő-testületben, mert úgy gondolom, hogy a polgármester úr nem alkalmas
a tisztségére.
A faluban mindenki számára ismert, hogy több eljárás van folyamatban a polgármester úrral
szemben, mely szintén nem vet jó fényt a településre.
A március 11-én megtartott testületi ülésen jegyző asszony javaslatára elnapolásra került egy
beadvány, amely több szabálytalanság tisztázására kérte fel a polgármestert és a jegyző asszonyt.
Erre a kérdéssorra már az ügyészség is keresi a válaszokat és többek közt ez az oka annak, hogy a
faluból többen is tanúként kerültek idézésre. Még nem tudni, hogyan fog zárulni a nyomozás, de az
biztos, hogy sok hiba került már feltárásra, melyekért valakinek biztosan felelni kell.
Választást követően polgármester úr rám osztotta azt a feladatot, hogy a település pályázatait én
állítsam össze.
Ennek a feladatnak eleget téve készítettem el az orvosi rendelő felújításának és az orvosi eszközök
beszerzésének pályázatát, mely nagy örömömre nyert.
Ezen kívül összeállítottam egy eszközbeszerzésről szóló pályázatot, melyben egy fűnyírótraktor, egy
fűkasza és egy fűnyíró vásárlására pályáztunk. Erről még nem született döntés.
Annak ellenére, hogy nem a településen élek, nagy örömömre szolgál, hogy Megyer fejlődéséhez
hozzájárulhatok, hiszen megyeri ingatlantulajdonosként nekem is fontos a falu fejlődése és ezért
indultam képviselőnek.
A július 20-i testületi ülés nyilvános és a lakosság is részt vehet rajta. Amennyiben érdekli Önt és
családját, hogy mi lesz a jövője kicsinyke falunknak, személyesen is meghallgathatja a polgármester
úr válaszát, illetve a testület döntését Megyer jövőjét illetően.
Hosszú évek óta viselem szívemen a falu sorsát és szívesen segítek fejlesztésében. Azonban nem
kívánom a nevem adni egy olyan településvezetéshez, amely nem a falu érdekeit képviseli, hanem
a polgármester magánkiadásait vállalja át. Én nem szeretnék bűnrészes lenni a felelőtlen
gazdálkodás miatt, inkább kezdeményezem a képviselő-testület feloszlatását.
Remélem kielégítő tájékoztatást adtam döntésem okáról és kívánom, hogy Megyer újra egy nyugodt
és fejlődő kis település legyen. Lehet, hogy ennek az az ára, hogy új képviselő-testület álljon össze.
Egy biztos, hogy én nem vagyok hajlandó a jelenlegi pénzügyi helyzet kialakulásának bűnrészese
lenni, mert nem az én támogatásommal kerültek a fenti kiadások kifizetve és nem szeretnék ezért
felelősséget vállalni. Én a magam részéről megtettem a lépéseket a fentebb említett módon is,
miszerint mindenről tájékoztattam a Jegyző asszonyt.
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