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Tisztelt F
 őellenőr Úr,
a 2020. november 16-ai határozatok végrehajtásáról szóló jelentésére a következőkkel kívánok
reagálni:
- nem lehet nem észrevenni, hogy a határozatok teljesítésének ellenőrzéséről szóló
jelentései részrehajlóan vannak megírva, és egyetlen célt szolgálnak, ami nem más, mint
az én, illetve a hivatalvezető nevének a befeketítése,
- mint a város polgármestere, elektronikus úton eljuttattam Önhöz a határozatok
végrehajtásáról szóló információkat, melyeknek a főellenőri jelentés alapját kellene
képezniük,
- az említett dokumentum tartalmazza a városi hivatal állásfoglalását is, amelyet a városi
hivatalvezető az Ön kérésére fogalmazott meg,
- ennek okán nem helyénvaló kijelentenie, hogy a hivatalvezető nem kommunikál Önnel,
hiszen a feltett kérdéseire a városi hivatal oldaláról érkező válaszokat rajtam keresztül
kapja meg,
- nyilvánvaló, hogy a legutóbbi beszélgetésünk óta, melyre 2020 júniusában került sor,
nem mutatott hajlandóságot arra, hogy javítson az Ön és a hivatalvezető közti
együttműködésen, ellenkezőleg, tettei azt bizonyítják, hogy továbbra sem kíván
változtatni ezen a helyzeten, célja inkább a hivatalvezető és az én munkám
akadályozása,
- nyomatékosan megkérem Önt, hogy a továbbiakban objektív jelentéseket készítsen,
elkerülve a személyemet és a hivatalvezető személyét érintő megjegyzéseket,
- szintén nem helyénvaló, hogy az egyes határozatokkal kapcsolatban a saját
megérzéseire, benyomásaira, illetve alaptalan állításokra támaszkodva vonja le
következtetéseit.
-

megkérem Önt, hogy a következő kérdéseimre adjon választ: vagy a kérdéseket
válaszolja meg

-

mely jogszabályi rendelkezés alapján tartott önkényesen munkaértekezletet egy
államigazgatási szervvel, nevezetesen a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal
Környezetvédelmi Osztályával, hiszen az egyetlen személy, aki ilyen tekintetben a város
képviseletére jogosult, az a polgármester vagy a városi hivatal által írásban
meghatalmazott személy?
nem adtam Önnek írásos meghatalmazást arra, hogy az állami szerveknél képviselje
városunkat, vagy rendelkezik megbízatási meghatalmazással?
miért nem informált engem a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi
Osztályának vezetőjével folytatott munkamegbeszéléséről, miért nem kaptam erről szóló
feljegyzéseket, jegyzőkönyvet?

-
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-

-

-

-

mit jelent a Dunaszerdahelyi Járási Hivatal Környezetvédelmi Osztálya vezetőjének
nyilatkozata, miszerint az „IBV Juh” nevű projekthez, vagyis a csatornahálózat és az
átemelő állomás használatbavételéhez nem adják meg az engedélyt, ha az
említett hivatal és a város közti eddigi kommunikációból semmi ilyesmi nem következik?
2016 és 2018 közt hogyan hajtotta végre az ellenőrzéseket, ha ezidáig nem tett jelentést
a szóban forgó, már 2016-ban beadott kolaudáció kapcsán esetlegesen felmerülő
problémákról, miért éppen most kezdett el ezzel foglalkozni?
amennyiben otthonról végzi el a munkáját, miért nem tájékoztatott engem
a dunaszerdahelyi munkaútjáról?
miért nem ellenőrzi a városi képviselő-testület egyes határozatait még a jóváhagyásuk
előtt? Hiszen sok közülük úgy van megfogalmazva, hogy az egyszerűen kivitelezhetetlen,
vagy nem felel meg a hatályos jogszabályoknak, így mint polgármester hiába is írom
alá azokat, ha a törvénybe ütközésük miatt teljesítésük kivitelezhetetlen.
miért nem figyelmezteti a képviselőket arra, hogy azon határozatok elfogadása, melyek
olyan dolgokat tartalmaznak, amik kizárólag a polgármester hatáskörébe tartoznak,
törvénytelen?
A képviselő-testület hatáskörének túllépésére, illetve a kivitelezhetetlen határozat
elfogadására egy tipikus példa a 2-MsZ/2020-19/a számú és a 2-MsZ/2020-20/a számú
határozat. Miért történt az, hogy nemcsak hogy nem figyelmeztette őket erre, de még azt
is tolerálta, hogy félbe szakítsák a polgármester ezzel kapcsolatos beszámolóját?

Felhívnám a figyelmét arra, hogy 2012 óta ismert az ügyészség, bírósági határozattal
megerősített álláspontja, mely szerint a falvak és városok alkalmazottait (beleértve
a hivatalvezetőt és a vezető beosztású alkalmazottakat is) a polgármester irányítja, így
a képviselő-testület közvetlenül nem adhat a számukra feladatokat, még az általános érvényű
rendeletek mögé bújva sem (napr. protest prokurátora BB sp. zn. Pd 82/12-4 z 25. júna 2012
proti uzneseniu MZ mesta BB, rozsudok KS v BB sp. zn.24S/135/2012-46 z 10.5.2013) !
Végezetül engedje meg, hogy biztosítsam Önt arról, hogy a főellenőri tisztséget teljes mértékben
tisztelem, a főellenőr személyét elismerem, mint a határozatok törvényességét és hatékonyságát,
illetve a közpénzek kezelésének jogszerűségét, gazdaságosságát biztosító illetékest. Az
együttműködésünket illetően továbbra is nyitott vagyok, azonban nem kívánom tolerálni a
személyem, valamint a hivatalvezető személye elleni szakszerűtlen és megalapozatlan
támadásait, amelyek egyértelmű jelei a közelgő főellenőr-választás miatt egyre forrósodó
helyzetnek.
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