Nyílt levél kérésre.
Először is, szeretném, ha elolvasnák a polgármesternek és Képviselő-testületnek írt levelet.
Azért másolom be, mert nem tűnik ki a hozzánk írt levélből, ki az a Tarjánpusztai Lakos,
akinek a félre értés elkerülése végett el lett küldve a nekünk címzett levél. Szeretném, ha
sokan olvashatnák.
Tisztelt Polgármester Asszony ,Tisztelt képviselő testület
Tályékozodni szeretnék kapni, lassan elérkezik a december és minden évben rászorulók csomagot
kapnak az önkormányzattól.
Szeretném ha a falu honlapján tájékoztatást adnának a ajándék csomag beszerzésének helyéröl
módjáról.
Kik kapnak, persze nem név szerint, hanem be határolt módon, hogy mely rászorulók (nyugdíjas, nagy
családos, családját egyedül nevelő)stb.
Persze mindenképpen érdekelne a beszerzés helye, hogy nem kiskereskedőnél amely jóval drágább
és kevesebb dolgot lehet egy csomagba tenni a rászorulóknak.
És mindenképpen figyeljenek oda, hogy ne képviselő vagy polgármester érdekeltségébe tartozó
vállalkozónál szerezzék be a csomag összetételét tartalmazó élelmiszereket.
Kérem a hivatalt, hogy mérlegelje a javaslatot. És ha nem igy döntenek, hogy hipermarketben
vásárolják meg az élelmiszer csomagot, akkor indokolják meg miért helyi vállalkozónál vásárólnak és
miért pont annál a vállalkozónál.
Az email tarjánpusztai lakosnak is elküldöm, hogy ne legyen félreértés mit a múltkori email nél,hogy
nem látta senki és csak el lett mondva mit írtam és ez félre értéshez vezetett.

Kérem írásban a tályékoztatást.
És a honlapon is tegyék közzé.
Köszönettel
Weingartner Péter

Válasz:
Kedves Levélíró!
Kedves Honlaplátogató!
Valóban közeleg a Karácsony, az ajándékozás ideje. Ebben az évben is, mint minden esztendőben, a
Képviselő-testület a polgármester javaslatára, azzal egyet értve, anyagi lehetőségeinek függvényében
megajándékoz embereket.
Mint az előző évben is, úgy az idén is megcélozott egy korosztályt, mégpedig a 60 éven felülieket. Úgy
döntöttek, hogy december 12-én a közösségi házba invitálják ezt a korosztályt, és vendégül látják
Őket fehér asztalnál, szeretetteli kínálással (szendviccsel, sós és édes süteménnyel, itallal) és egy
remélhetően jó hangulatú harmonikás zenekar fellépésével. Ezen kívül az összes 60 éven felülinek
készíttet ajándékcsomagot a Karácsony jegyében.
Nem szociális alapon történik az ajándékozás, mert a Szociális Törvény szabályozása szerint nagyon
kevés ember esne bele abba a kategóriába, aki szociális alapon támogatható.

De természetesen az Önkormányzat (ezért ÖNKORMÁNYZAT), saját belátása és elgondolása alapján
Képviselő-testülettel egyetértésben dönthet pénzeszközeinek felhasználásáról. EZ TÖRVÉNYES ÉS
SZABÁLYOS, hisz a saját bevételei terhére önállóan intézkedik. Természetesen az állami és
meghatározott célra kapott bevételeivel is Ő rendelkezik, de szigorú elszámolással tartozik a Magyar
Államkincstár felé.
Minden esztendőben vásárolunk valahol, van úgy – többségében így van -, hogy egy adott
nagykereskedőtől, van úgy, hogy eléggé el nem ítélendő és galád módon a helyi kiskereskedőtől.
Sok gondolat kavarog a fejemben, hogy vajon mi célból, milyen szándékkal íródik egy ilyen levél.
Többféle alternatíva jut eszembe.
1. Már megint a képviselő (Kálmán Norbert) és a polgármester (Kálmán Józsefné)
,,érdekeltségébe” tartozó bolt van valakinek, valakiknek az útjában.
Jelzem, hogy a bolt Kálmán Anetté, alkalmazott a Kálmán Norbert, besegítő családtag az
Anyuka. A bolt pedig ősidők óta működik a településen.
2. A kedves Levélíró az Önkormányzat költségvetését félti, arra gondol milyen nagyszerű, ha az
önkormányzattól egy-két alkalmazott elmegy a hipermarketbe vásárolni, ne adj Isten többe,
hogy még válogathasson is. Vagy arra gondol, mennyivel olcsóbban ússza meg a vásárlást,
amely minimum egy nap cipelődéssel, gépkocsi költséggel és kiesett munkával jár. Nemes
gondolat.
3. De azt is gondolhatom, hogy kevés tájékozottsággal rendelkezik, nem biztos, hogy minden
esetben a kisbolt a drágább. Lehet, hogy ugyanazon az áron, vagy még olcsóbban kapjuk meg
a termékeket helyben. Hozzáadott értékként megjelenik a csomagolással, szaloncukor
kiméréssel eltöltött idő és munka, ami szintén nincs benne az árban, és a hipermarketben ez
is emeli az összköltséget, hiszen külön díjazása van.
Mindegyik megítélés elgondolkodtató.
Elgondolkodtató az, ha és amennyiben tollat ragad a Kedves Levélíró, miért minden esetben a
polgármester és családja a célpont.
Ezt azonban nem kívánom tovább boncolgatni.
Még a település költségvetésének féltése, bevételeinek növelése sem hinném, hogy cél lenne.
Hiszen ebben az esetben talán eszébe jutna a Kedves Levél írónak, hogy minden nap 3, de a legtöbb
esetben 2 autója (folyamatosan) közterületen parkol. Mi lenne, ha a polgármester előterjesztésére a
Képviselő-testület a közterületi rendeletben szabályozná ezt a kérdést és óránkénti parkolási, vagy
havonkénti közterület használati díjat állapítana meg és fizettetne be a költségvetési számlára.
Az is elgondolkodtató, hogy ezek az autók hosszú időn át és folyamatosan a bolt és a kocsma előtt
parkoltak, ráadásul úgy, hogy az még csak nem is közterület.
Hogy miért a helyit próbáljuk előnyben részesíteni, és nem csak a kisboltra gondolok. Ilyenkor
eszembe jut, hogy – ha ez nem is tudatosul – az önkormányzat mindig a helyieket részesíti előnyben.
Mire gondolok, először is minden közszolgáltatás, ami a településen van, az itt élők célját szolgálja.
Értem ez alatt a közintézményeket, a közművek megépítését, a szociális juttatások rendszerét a
gyermekvédelmi támogatások, az ingyenes étkeztetés, a szociális étkeztetés, a házi gondozás
bevezetését. Az óvoda és a bölcsőde, a falugondnoki szolgálat működtetését.
Ide sorolhatom az első lakáshoz jutás 100.000,-Ft-os támogatását, a születési és kegyeleti
támogatást, a gyógyszerek rendszeres beszerzését, a betegek orvoshoz való szállítását.

Cserébe a polgármester örömmel veszi, ha segítő kezet kap a Lakosoktól. Lehet ez – ami a
korábbiakban volt jellemző – társadalmi munka, a most divatos kézműves foglalkozások, a Bozsik
Programban részt vevők szállítása.
Ez utóbbi két dolgot csak azért említem, mert a Könyvtáros Hölgy mellett a kifogásolt kisboltos viszi
ezeket a foglalkozásokat. Csinálja az ezzel járó Győri bevásárlásokat, elődolgozzák a foglalkozások
azon részét, amely még meghaladja a kisgyermekek tudományát. A Képviselő pedig szabadidejében
szállítja – igaz, hogy az önkormányzat járművével - a gyermekeket a Bozsik program rendezvényeire.
Jelzem, mindketten (mindhárman) külön díjazás nélkül.
A kisboltokra pedig szükség van. Nem csak a ,,Képviselő és Polgármester érdekeltségébe tartózó”-ra,
hanem mindegyik kisboltra. Ide járnak be naponta az emberek tejért, kenyérért, napi élelmiszerekért.
Itt bánnak velük kedvesen, barátságosan, Ők azok, akik segítenek a hétköznapokban.
Természetesen, aki el tud menni naponta nagybevásárló központba ugyanolyan kedves vásárló a
szemükben, mint aki minden nap megjelenik apró dolgaiért.
Nagy baj lenne, ha nem lennének.
Ha valamit észrevételezünk, nem rossz, ha az egészet látjuk.
Kérem fentiek szíves elfogadását.
És úgy, mint az első levélnél is kértem, ha valakinek ezzel kapcsolatban észrevétele van, forduljon
bizalommal hozzám, illetve a Képviselő-testülethez, a Hivatalhoz.
2015. novemberében, Kálmán Józsefné polgármester

