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Tisztelt Polgármester Asszony! 
A 2019. október 13.-án tartandó önkormányzati választáson a Szövetség Csornáért párt 
összefogás polgármester jelöltje vagyok. Az öt párti összefogás mind a 8 választói körzetben 
indít a városban jelöltet. Tekintettel arra, hogy egy tisztességes választás feltétele, hogy a 
választók személyesen is megismerhessék a jelölteket, azok programját, azt össze 
hasonlíthassák, szükségesnek tartjuk, hogy a lakosság bevonásával lehetőséget biztosítsunk a 
korrekt tájékoztatásra. Ezért, ez úton hívjuk Önt és jelölt társait egy lakossági fórumra, ahol 
Önök is bemutatják programjukat, beszámolnak az elmúlt ciklusban történt változásokról. A 
választóknak lehetőséget szeretnénk biztosítani arra, hogy megismerjék az Összefogás 
Pártszövetség jelöltjeit is! A szavazáskor azon jelölt mellett voksolhatnak, aki megítélésük 
szerint legmegfelelőbb jelölt lehet a képviselőtestületben. 
Mivel Ön jelenleg a hivatalban lévő Polgármester, kérem, hogy a rendelkezésére álló 
lehetőségek közül biztosítson helyet egy lakossági fórum lebonyolítására. Erre a célra 
véleményem szerint a Művelődési központ előcsarnoka lehet alkalmas. Természetesen 
elfogadunk más, Ön által javasolt, rendelkezésünkre bocsájtott helyet is. 
Kérem, hogy válaszlevelében mielőbb tájékoztasson részvételi szándékáról és az Ön által 
javasolt helyszínről. Általunk javasolt időpont: 2019. 09. 28.-2019.10.02. 

Tisztelettel: 
Kovácsné Varga Ildikó 
Polgármesterjelölt 
A Szövetség Csornáért pártszövetség képviseletében 

 

 

A válasz 

 

Tisztelt Kovácsné Varga Ildikó Polgármesterjelölt Asszony (DK-MOMENTUM-JOBBIK-MSZP-
LMP)! 

2019. szeptember 20. napján kelt levelével kapcsolatban az alábbiakról kívánom tájékoztatni. 

Köszönettel vettem megkeresését, de a FIDESZ-KDNP pártszövetség csornai jelöltjei önállóan 
kívánják bemutatni programjukat és beszámolni az elmúlt ciklusban történt változásokról, így 
az Önök által szervezett lakossági fórumon nem kívánunk részt venni. 

Véleményem szerint az elmúlt években számos alkalom lett volna Önnek és jelölttársainak is 
a különböző önkormányzati fórumokon (testületi ülések, lakossági fórumok, 
közmeghallgatás, stb.) történő megnyilvánulásra, felszólalásra, illetve az érvek, vélemények 
ütköztetésére. Ez nem történt meg az Önök távolmaradása, érdektelensége végett. 

Ön a Szövetség Csornáért pártszövetség nevében ír nekem, a Szövetség nevében tünteti fel 
magát. Ennek kapcsán megjegyezni szeretném, hogy a valasztas.hu nyilvántartása szerint, 
Ön, valamint képviselőjelöltjei a DK-MOMENTUM-JOBBIK-MSZP-LMP jelölőszervezet által 
indított jelöltek. 

Kérem, hogy ezzel a magatartással ne tévessze meg a csornai választópolgárokat! 



A magunk részéről továbbra is a Csornán élő emberekkel való személyes találkozásokban, 
kommunikációban hiszünk. 
A csornai választópolgárok nem egy fórum, hanem az eltelt időszak eredményei, a jövőbeli 
elképzelések alapján fogják meghozni döntésüket. 

Én bízom a csornaiakban, kérem Önök is ezt tegyék! 

A Csornai Önkormányzat az Önök lakossági fórumának megtartására a rendelkezésére álló 
lehetőségek közül természetesen helyet biztosít, kérem, keresse meg az Önök által 
kiválasztott helyszín intézményvezetőjét az időpont egyeztetésének érdekében, tekintettel 
arra, hogy az az ő hatáskörébe tartozik. 

Tisztelettel: 
dr. Bónáné dr. Németh Katalin 
polgármester 

 

 

 

 


