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Tisztelt Képviselő-testület!
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. március 17-i
rendkívüli ülésén tárgyalta a „Döntés energetikai audit elkészítéséről” című
napirendet.
A napirendi pont tárgyalása során heves vita alakult ki, melynek lényege az volt, hogy
a polgármester állítása szerint „Ebben a témában saját erőből a polgármesteri hivatal
munkatársai készítettek már egy koncepciót.”
A képviselők egy csoportja energetikai audit készíttetésére tett javaslatot, melyet a
képviselő-testület a 100/2011.(III.17.) kt. sz. határozatában elutasított.
A képviselő-testület 2011. május 5-i rendkívüli ülésén állampolgári jogon szót kért dr.
Ambrus Norbert. Hozzászólásából megtudtuk, hogy ő a hódmezővásárhelyi
polgármesteri hivatal jogi irodájának vezetője. Elmondta, hogy a kezébe jutott
dombóvári energetikai koncepció nagy részben megegyezik Hódmezővásárhely
energetikai koncepciójával, de az anyag forrásmegjelölést nem tartalmaz. Ezért:
„Polgármester úrék az engedélyünk nélkül használták fel a forrás megjelölésének
hiányában az anyagot.” Egyben közölte, hogy Hódmezővásárhely önkormányzata jogi
lépéseket az ügyben nem tervez tenni, tekintsék a dombóváriak ezt mintegy
„ajándéknak”.
Az üggyel kapcsolatban dr. Gábor Ferenc jegyző vizsgálatot folytatott le. Ennek
eredményeképpen a következő megállapításokat tette:
„A koncepciót összeállító köztisztviselő geográfus egyetemi oklevéllel rendelkező,
pályakezdő munkatárs, aki alig egy hónapja állt a dombóvári polgármesteri hivatal
kötelékében, amikor polgármester úr az átfogó energetikai koncepció kidolgozására
felkérte. Energetikai szakirányú képzettséggel, sem e területen szerzett tapasztalattal
tehát nem rendelkezik.”
„A koncepció végén forrásmegjelölést tartalmazó felsorolás nem található.”
„Hódmezővásárhely és Miskolc városok energetikai koncepciójából való átemelések
aránya a dombóvári koncepció 40%-ában állapítható meg, melyből nagyobb részt az
általános, kisebb részt az érdemi információk tesznek ki.”
„…valójában a polgármester úr, mint témavezető csak egyetlen munkatárs számára
adta feladatul az energetikai koncepció kidolgozását.”
„…a koncepciót készítő köztisztviselő nem járt el szabályszerűen, ugyanakkor
közszolgálati jogviszonyból eredő kötelezettséget ezáltal nem szegett, cselekménye
ezért nem minősül fegyelmi vétségnek,…”
„Hódmezővásárhely önkormányzata felléphetne esetleges polgári jogi igénnyel,
azonban az említett testületi ülésen a hódmezővásárhelyi polgármesteri hivatal jogi
irodájának vezetője - Lázár János,
Hódmezővásárhely polgármestere
felhatalmazásával - önkormányzatuk képviseletében hozzájárult energetikai
koncepciójuk Dombóvár általi felhasználásához.”
„A történetből való okulásképpen szükségesnek tartom felhívni mind a felső, mind a
középvezetők figyelmét arra, hogy a polgármesteri hivatal köztisztviselőit,
munkatársait kizárólag iskolai végzettségüknek, képesítésüknek megfelelő feladat
elvégzésével bízzák meg!”
„Ezt támasztja alá a szóban forgó vizsgált ügyben az Exellence Pénzügyi Tanácsadó és
Szervezetfejlesztő Rt. Dombóvár átfogó energetikai koncepciójához készült

recenziója, mely kimondja: «az anyag inkább területfejlesztési, mint energetikai
alapanyag, nem döntést támogató jellegű, mivel nem ad elegendő támpontot és
alternatívát már stratégiai szinten sem.»”.
„«Nagy előnye ugyanakkor, hogy egyáltalán létezik,… »”.
A történtek után szükségesnek tartom, hogy a mellékelt nyílt levélben a
hódmezővásárhelyiek elnézését kérjük!
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti nyílt
levelet elfogadja és megbízza a polgármestert, hogy egy héten belül hivatalos
formában juttassa el Hódmezővásárhely polgármesterének, képviselő-testületének,
valamint hozza nyilvánosságra a Csongrád megyei napilapban, a Tolnai Népújságban
és a Hétről-Hétre c. helyi lapban.
Határidő: 2011. július 8. – a levél továbbítására
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Alpolgármesteri Titkárság
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Nyílt levél a Hódmezővásárhelyieknek
Tisztelt Lázár János polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület!
A 2011. május 5-én megtartott képviselő-testületi ülésünkön dr. Ambrus Norberttől (a
Hódmezővásárhelyi Polgármesteri Hivatal jogi irodájának vezetőjétől) mindannyiunk
megdöbbenésére a következőket hallottuk:
„Az a megdöbbentő tény állt elő, hogy a dombóvári koncepcióban közel egy
tucat helyen Hódmezővásárhely energetikai koncepciója van. … majd egy oldal
terjedelemben szó szerint idézve, átemelésre került sor, bármiféle hivatkozás
nélkül.”…”Polgármester

úrék az

engedélyünk nélkül

használták fel

forrás

megjelölésének hiányában az anyagot.” (idézetek a testületi ülés jegyzőkönyvéből)
Természetesen az ügyben vizsgálat indult. Ennek eredményeképpen bebizonyosodott,
hogy Dombóvár polgármestere által „szoros felügyelet alatt” (idézet Szabó Loránd
polgármestertől)

elkészült

koncepció

mintegy

40%-ban

megegyezik

Hódmezővásárhely energetikai koncepciójával.
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Hódmezővásárhely polgármesterétől, Képviselő-testületétől és mindenkitől, aki a
hódmezővásárhelyi energetikai koncepció kidolgozásában részt vett.
Rendkívül kellemetlenül érintett bennünket, és a dombóvári polgárokat, hogy ez a
koncepció ráadásul Dombóvár város első emberének „témavezetésével” (idézet Szabó
Lorándtól) készült el.
Mentségünkre szolgáljon, hogy a Polgármester úr egy ilyen horderejű koncepciót
másodmagával készített el, ahol saját szerepét mintegy „katalizátorként” határozta
meg, kolléganője pedig – geográfusi végzettséggel – pályakezdőként egy hónapja állt a
hivatal alkalmazásában.
Annak reményében, hogy a két város kapcsolatát ilyen, és ehhez hasonló esetek a
jövőben többet nem keserítik meg, még egyszer elnézést kérünk, és barátsággal
üdvözöljük a hódmezővásárhelyi Képviselőket és a Tisztelt Hódmezővásárhelyi
Polgárokat.
…. sz. határozat alapján Dombóvár város képviselő-testülete.

