Nem adom a nevemet
Június 14-én egy képviselő-testületi ülésen jelentettem be, hogy kilépek az Összefogás a
Faluért Egyesületből. A régóta érlelődő kilépési szándékomról elmondtam azt is, hogy
elhatározásomat csak akkor változtatom meg, ha az Összefogás kizárja tagjai közül azokat a
képviselőket, akik megszavaztak pár perccel bejelentésem előtt egy mutyigyanús határozati
javaslatot – de ne szaladjunk előre.
Kilépésem indokáról nagyon sokan érdeklődtek, ezért arra kértem Szerkesztő Asszonyt,
írhassak erről a Kurírban. A korlátozott terjedelem miatt csak két példát emelek ki a
képviselő-testület elmúlt egy évben hozott döntései sorából, amelyek szöges ellentétben
vannak az Összefogás választási programjában megfogalmazottakkal.
Patakmeder kotrása
Az elmúlt évben a magas talajvíz miatt egyre sürgetőbbé vált a patak kotrása; a testület gyors
megoldást kívánt találni. Sarlós Erzsébet (aki történetünk idején még a Jóléti Bizottság külsős
tagja volt) és jómagam már az eljárás kezdetén jeleztük, hogy nem szabad a Polgármester Úr
által feltétel nélkül támogatott, a falut megzsaroló és a szakmában rendkívül rossz hírű cégre
bízni a kotrást. Kiderítettük, hogy ennek a szóban forgó pomázi cégnek ezt a feladatot ingyen
(pontosabban a falu által évente befizetett átalánydíj ellenében) kellene elvégeznie. A vázolt
körülmények ellenére még annyit sem tudtunk elérni, hogy településünk első embere írásban
felszólítsa a céget feladata elvégzésére. Polgármester Úr annyit tett, hogy pátyi vállalkozóktól
is kért árajánlatot a patakmeder kotrására. A helyi ajánlattevők a munkát a pomázi cég 13
millió Ft-os ajánlatának kevesebb, mint feléért elvégezték volna. Polgármester Úr a testület
többségével mégis favoritját – a pomázi céget – szavaztatta meg.
A történet folytatását ismerjük: a szemmel láthatóan kontár, trehány munkáról a Közép-DunaVölgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság is megállapította, hogy az elfogadhatatlan.
Érdekes momentuma az ügynek, hogy a szerződésben felsorolt feladatok jelentős részét nem a
megbízott cég, hanem az önkormányzat által fizetett munkások végezték. Polgármester Úr
belement abba is, hogy a kikövezett mederszakaszon – minden szakmai előírást figyelmen
kívül hagyva – nem kell eltávolítani az odahordott iszapot. Így a szerződésben vállalt
feladatok köre jelentősen csökkent, míg a díjazás nem. Sőt, már a munkavégzés alatt a
kritikák kereszttűzében álló céggel Polgármester Úr testületi felhatalmazás nélkül újabb
szerződést kötött 1,75 millió Ft értékben. Az már csak hab a tortán, hogy egy 460 méteres
mederszakaszra vonatkozóan dupla teljesítésigazolás született dupla kifizetés mellett – 3,375
millió Ft értékben. Mindent összevetve: egy olyan munkára, amelynek eredményeképpen
egyes részeken még rosszabb lett a helyzet, mint a kotrás előtt, 14,75 millió Ft-ot fizetett ki a
település.
Iskolai melegítőkonyha és tantermek
Június 1-jén kaptuk kézhez azt az előterjesztést, amely az iskolai melegítőkonyha, ebédlő és
három tanterem kialakításáról, illetve befejezéséről szólt. A meghívásos közbeszerzésre –
amelynek értéke 54 millió Ft-ot tett ki – a jogszabályok értelmében legalább három céget
kellett meghívni. Az előterjesztésben két pátyi és egy – a testületi ülésen biztos vesztesnek
aposztrofált - püspökladányi cég szerepelt. Mivel a két pátyi cég az új óvodai csoportszoba
kivitelezését együtt végezte, gondoltam, nagy árversenyre nem számíthatunk, ezért
meggyőztem képviselőtársaimat, hogy a település érdekében hívjuk meg még az általam
ajánlott hat céget is. Módosító javaslatomról név szerinti szavazást kértem. A testületi ülésen
– miután az első szavazatok alapján javaslatom elfogadása volt várható – olyan dolog történt,
amit még a korábbi testületnél sem tapasztaltam: Polgármester Úr, Varga Alpolgármester Úr
és Szabó Bizottsági Elnök Úr bekiabálással próbálta képviselőtársaimat döntésük
megváltoztatására bírni. Zsarnóczay Alpolgármester Úrnak kellett őket rendre intenie. Ők
hárman úgy küzdöttek azért, hogy csak az előterjesztésben lévő három cég szerepeljen a

meghívottak között, mintha az életük függött volna ettől a döntéstől. Javaslatomat ennek
ellenére mégis elfogadta a testület többsége. A Polgármester Úr ezután – számomra teljesen
érthetetlen módon – a határozat végrehajtását a település érdekeit sértőnek vélve
felfüggesztette, és a napirendi pont újratárgyalását indítványozta június 14-ére. Kinek az
érdekét sérthette a több meghívott miatt kialakuló verseny? A települését miért? Sajnos erre a
kérdésre a Polgármester Úrtól elfogadható választ nem kaptam.
A június 14-ére készített új előterjesztés magyarázatot adott számomra arra, hogy miért volt
olyan fontos a verseny elkerülése. Az új közbeszerzési kiírás már csak a melegítőkonyha és az
ebédlő kialakítását tartalmazta, azaz a három tanterem befejezését már nem, és így az összeg
27 millió Ft-tal csökkent. Leírom másképpen is, hogy érthetőbb legyen: a három tanteremre
(festés, aljzatburkolás, ajtók) 27 millió Ft-ot irányoztak elő a június elsejei közbeszerzésben.
Sokan kapnának az alkalmon, hogy ezt a munkát ekkora összegért elvállalják…
Az új előterjesztésben Polgármester Úr új cégeket ajánlott. Már a testületi ülésen felhívtam a
figyelmet, hogy a cégek között feltehetően összefonódás van. Interneten található adatokkal
bizonyítottam, hogy mindhárom cég kapcsolódik egymáshoz, és kettőnek van közös
tulajdonosa is, akit egyébként meg is neveztem. A közbeszerzési tanácsadó határozott ajánlása
alapján a tulajdonosi összefonódás miatt a két szóban forgó cég közül az egyik helyett
kénytelen volt a testület újat választani. Persze nem az általam ajánlott, konyhaépítésre
szakosodott és térségünkben is komoly referenciákkal rendelkező céget választotta a testület,
hanem a Polgármester Úr által javasoltat, amelyről a döntés előtt pár perccel kiderült az is,
hogy nem kívánnak a közbeszerzésen indulni. Ezután ez a cég, amely nem kívánt indulni,
hiányos pályázatot adott be és a hiányt később sem pótolta, azaz indult is, meg nem is. Az
egymással kapcsolatban lévő maradék két cég okozott némi meglepetést, mert róluk
előzetesen azt gondoltam, hogy – mivel nincs igazi verseny köztük – árajánlatuk összege
kevéssel a közbeszerzési érték, azaz 27 millió Ft alatt lesz. Ehhez képest az olcsóbbik is 15
millióval magasabb volt ennél. Bár nem vagyok építőipari szakember, de úgy vélem, hogy ez
az ár meglehetősen irreális... Mivel iskolai melegítő konyha kialakításában még nem vettem
részt, legfeljebb elcsodálkozhatok azon, hogy a közbeszerzésben meghatározott „pontosan
kiszámolt, precíz, támadhatatlan” közbeszerzési érték (idézet Polgármester Úrtól) hogyan nőtt
meg 15 millióval. Valaki számára a közbeszerzés így nagyon kedvezően alakult, de a
település valószínűleg akkor járt volna jól, ha valós verseny van a vállalkozók között.
A cikk elején mutyigyanús ügyeket említettem. Az önkormányzati választás előtt a pátyi
mutyi felszámolását ígértük… A legnagyobb baj az, hogy a fent ismertetett döntések az
Összefogás vezetőinek teljes jóváhagyásával történtek. Ameddig tagja voltam az
Összefogásnak, saját programunkra hivatkozva mindig próbáltam felhívni a figyelmet ezekre
a visszásságokra.
Az Összefogásból nagyon sokan lemorzsolódtak a kezdetek óta, de még mindig vannak ott
általam nagyra becsült emberek, akik sajnos hallgatnak. Nekem is rosszul esik, hogy az a
csapat, amelyet én is ajánlottam a választóknak, szembe ment ígéreteivel. A problémákat már
közvetlenül a választások előtt lehetett sejteni. Nagyon sok értékes ember már ekkor elhagyta
a csapatot, leginkább az Összefogás vezetőinek sajátos demokráciafelfogása miatt. A
választásokat megelőző szórólapomon valami olyasmit írtam, hogy mi képviselőjelöltek nem
ismerhetjük egymást, garanciát vállalni a teljes csapatért nem lehet, de van egy jó
programunk, amelyet – ha végrehajtjuk –, minden rendben lesz. A patakmeder kotrása és az
iskolai beruházás csupán két példa, de - a Sajtó Tanács megalakításától, a településfejlesztési
koncepció tervezetéig - még nagyon sok ilyen, választási programmal ellentétes irányt
említhettem volna. Ezek alapján állíthatom, hogy az Összefogás programjából nem lett
semmi. Kiléptem az Összefogásból, jelezve, hogy az elmúlt egy évben történtekhez nem
adom a nevemet.
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