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.\1ost nem fogom elkövetni azt a hibát. mint a Polgármester Ur l ,5 milliós jutalmának 
::ámvalásakor. hogy nem fejtem ki részletesen a véleményem, akkor még abban bíztam, hogy 
nem lesz több ennyire elvtelen erkölcstelen (ugvan a nalitikai életben természetesnek tekmtet: 
közpénzekből egymás jutalmazgatása, legyen ez autó vagy kp. 1 

Ha nagvon röviden szeretném az ügyet lezárni: mondhatnám .. ciki, vagy 2.áz'· ez az 
eloterj~-sztés. Úgy érzem ezt Önök i~ cikinek érzik ezért is nem tudja a~- elöte~jesztö eldönteni, 
nogy mi is legyen az előterjesztés fejlécében, és a meghívón a napirendi pont címe, ezért az 
egyiken gépkocsi a másikon gépjármű szerepel nyílván kínosan kerüli a szcmélygénKocs; 
kifejezést. mert aki csak a napirendi pontokat olvassa el annak is azonnal egyértelművé válna. 
hogy egy ú jabb luxus kiadásra készül a nemzeti együttműködés kormányának helyi 
képviselete. 

Miről szól ez az előterjesztés? "Pánczél Károly országgyűlési képviselö több mint húsz éve 
dolgozik Önkonnányzatunknál, mint alpolgármester. Alpolgármester Ur az elmúlt több min; 
húsz év alatt igen sokat tett városunkért, városunk fejlődéséért." Még mielött valaki egy 
-..:Ijátadási ünn-.:pségen érezné magát le kell szögezni ez nem egy díjátadási ünnepség ez egy 
l1ivatalos de nem az SzMSz ben meghatározottak szcrint benyújtott előterjesztés egy 
beszerezni kívánt eszközről. me! y jelen esetben egy Toyota A vensis SED Sol P latinum 
Edition. Azt most nem is kérdezem, hogyan sikerült pont ezt a típust választani? Egy eszköz. 
mely amindennapi alpolgám1esteri munkát lenne hívatott elösegíteni. Tehát itt nem a 
képviselö úr múltbeli erényeit vagy tetteit kellene felemlíteni, hanem annak az eszköznek a 
szükségességét kellene bizonyítani, ami még szükséges de már elégséges paraméterekkel 
rendelkezik ahhoz .hogy kiválóan szolgálja az adott feladat elvégzését, itt nem erről van szó. 
Ez egyfajta nem is rejtett költségtérítés vagy végkielégítés fájdalomdíj, hogy a következő 
ciklusban már nem lehet alpolgármester és országgyűlési képviselö is valaki egyszemélyben 
és ez nyílván anyagi hátrányokkal is fogjárni neki. 
De tovább haladva a bete~iesztésben, mármint a képviselö úr nem vesz fel költségtérítést az 
önkormányzattóL Tudom, hogy a beterjesztő is tudja, nem is vehet fel, törvényt sértene, ezt 
pedig ne említsük fel erényképpen és hogy az országgyűlési képviselösége utánjáró térítést 
választotta az sem lehet véletlen ugyan is az a több. Es ez így teljesen rendben való is . 
A választások előtt képviselö úr pontosan tudta, hogy mivel jár mindkét funkció betöltése. én 
óvni próbáltam Ot attól, hogy túl nagy költségbe verje magát én nem is szavaztam meg a 
kinevezését, no nem csak ezért. de az idő megint engem igazolt 2014 után a két tisztség 
összeferhetetlen lesz. 
Alpolgármester úr pénzügyi helyzete ,me ly mindenki számára nyilvános 20 l O hez képest 
javult. a l 6% adó miatt, ill a költségtérítése ugyan adóköteles lett, de a nemzeti összetartozás 
kormánya azonnal az adó mértékével meg is emelte azt, így a nettó összeg nem változon 
Összefoglalva: képviselő urat semmilyen anyagi hátrány nem érte a mandátumai megszerzése 
óta az arra való hivatkozást ki kell zárni. Csak, hogy lássuk képviselő úr négy éves ciklusa 
alatt mintegy 58-60 millió forint bevételre számíthat. 
Gondolom az esélyegyenlöségi helyi rendeletünkben megnevezett egyik hátrányos vagy 
veszélyeztetett csoportba sem tudjuk képviselö urat besorolni, tehát az erre való hivatkozást is 
kizárhatj w .. 
Mi lehet még is az ok? Talán , de erre gondolni sem merek, hogy alpolgármester urat ezzel a 
Toyota Avensis SED Sol Platinum Edition típusú munkaeszközzel szeretné a frakciója 
búcsúztatni. De ez sem lehet hivatkozási alap, mert már több mint egy év óta tudjuk 
Polgárn1ester úrtóL hogy egy kitüntetés, ha nem jár anyagi elismeréssel, az azért még lehet 
nagyon értékes, annak erkölcsi erejétől, az átadá személyétőL 
Itt ragadom meg az alkalmat, hogy módosító határozati javaslattal éljek, adjon az 
önkom1ányzat egy elismerő oklevelet képviselö úr számára, melyben eddigi tevékenységét 
elismeri. és további eredményes munkát kíván neki. 
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3a önök kénviselőtársaim még is úgy döntenek, hogy az önkormányzat egy új abb luxus 
:-:iadását megszavazzák (mellyel mintegy 10-11 millió forinttal terhelik meg a költségvetést az 
~iandíi a havi bérlet. üzemanvag autópálya matrica. parkolási díiak stb ... ) aoropó havi bérlet 
hogy is van ez a 24 hónapos bérlet ugye a ciklusból már csak 15 hónap van hátra, vagy Onök 
már tudják, hogy októberben elmaradnak a választások? kérem döntésükkor állítsák 
nárhuzamba azt a megszorításból adódó összeget, mely az alpolgám1ester úr hatáskörébe az 
oktatás területén történt a jól tanuló, de szociálisan rászoruló gyermekkel. Az in elvont négy 
év alatt ki nem fizetett (az eredeti rendelethez képest) pénzt most fogják elkölteni egy 
ahszolút semmivel nem védhető luxus kiadásra. 
Van egy sokunk által gyakorolt teljesen legális lehetőség is a probléma kezelésére, meíyet JO 
szívvel ajánlok alpolgármester úrnak is, el kell menni a Toyota boltba és venni kell egy olyan 
autót amilyet csak akar, nem kell más hozzá csak egy feltöltött bankkanva. 
Nem tudom lesz-e hozzászólás. de arra kérem a hozzászólót hogy indokolja meg a döntését. 

Tisztlette!~. 
Lakos P éte~· 
önkormányzati képviselö 

Elhangzott 2013.06.27-én a testületi ülés 17-es napirendjének tárgyalásakor. 
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