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Nyílt levél

Kivonat Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete 2003. 03. 27-én
megtartott ülésének jegyzõkönyvébõl

Mi, alulírott biatorbágyi polgárok, ezen nyílt levélben fordulunk
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Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testületéhez

Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testületét érintõ
politikai hirdetéssel kapcsolatban közlemény kiadásáról

és annak

Ügyrendi Bizottságához!
Tisztelt Képviselõ urak! Tisztelt Bizottsági tagok!
Ez év április 23-án a képviselõ-testület Ad Hoc (eseti, ideiglenes) bizottsága, 17 órai kezdéssel ülést kívánt tartani. A megtárgyalandó napirend nagy érdeklõdésre tartott számot, ezért a lakosság
körébõl sokan jelentünk meg a megjelölt kezdési idõpontban.
A bizottság három tagjából, kettõ fõ megjelent az üléskezdés
idõpontjára. A bizottság elnöki teendõit ellátó, dr. Tálas-Tamássy
Tamás képviselõ – többszöri kérésünk ellenére – nem nyitotta meg
az ülést. Tette ezt határozatképesség hiányára hivatkozva!

Mi ezt nem fogadhatjuk el!
Ezen bizottság, 2 tag megjelenésével már határozatképes! Az
ülést 17 órakor meg lehetett volna kezdeni. A képviselõ úr cselekedete ellentétes az érvényes Szervezeti és Mûködési Szabályzatban
foglaltakkal. Megtévesztõ és félrevezetõ!
Feltételezhetõ szándékát – sajnos – mégis elérte. A nagy számú
érdeklõdõ – a várakozást elunva – egy óra elteltével távozott a terembõl.

Elítéljük a nyilvánosság kizárásának minden
módszerét!
Nem tudjuk elfogadni azt sem, ha az ellenvéleményt megjeleníteni kívánó polgárokat „kifárasztással” zárják ki a közügyek jogos
gyakorlásából! Erre bizonyíték az is, hogy a „rekordidõs” 1,5 órás
késést követõen – a megjelent érdeklõdõk távozása után – a bizottság már megkezdte munkáját.

Adjunk hangot közös akaratunknak!
Tegyünk meg mindent, a közélet manipulálását végzõ tevékenység ellen.
Jelen nyílt levelet, mi – a bizottság ülésének kezdési idõpontjára
megjelenõk, mi akik több mint egy órát vártunk a bizottsági munka
megkezdésére – akaratunkkal megegyezõ tartalmúnak ismerjük el,
és ezért aláírjuk azt!

Emeljük fel szavunk! Kérdezzük meg közösen:
Ily módon képzelik el Õk a „választókkal tartott élõ
kapcsolatot”?
Idézet: dr. Tálas-Tamássy Tamás képviselõ úr kampány-kiadványából:
„A belterjesség kórokozója támadta meg a közéletet, és a
gyógyszer – a választókkal tartott élõ kapcsolat – egyre kisebb dózisban jutott el a község irányítóihoz.”
Kelt: Biatorbágy, 2003. április 26-án.

A Szövetség Biatorbágyért Egyesület elnevezés alatt bejegyzett
szervezet politikai hirdetést jelentett meg a Biatorbágyi Krónikai
márciusi számában, amelyben Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testületének tevékenységérõl egyoldalú, megtévesztõ, félrevezetõ tájékoztatást igyekszik közvetíteni a lakosság felé. A képviselõ-testület és a lakosság szembefordítását szorgalmazó kezdeményezés elfogadhatatlan Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete számára, mint ahogyan elfogadhatatlan az a tény is, hogy
Biatorbágy hivatalban lévõ polgármestere a megbékélés keresése
helyett, nevét adta az egyesület politikai hirdetéséhez.
Biatorbágy Nagyközség Képviselõ-testülete az önkormányzati
munka zavartalanságának biztosítása, a lakosság korrekt tájékoztatása érdekében jelen határozatának mellékleteként közleményt
bocsát ki és elrendeli a közlemény megjelentetését a Biatorbágyi
Önkormányzati Híradó következõ számában, valamint felkéri a
Krónika kiadóját, hogy annak következõ számában tegye közzé válaszként az elhangzott állításokra, vagy fizetett hirdetésként.
Az Ad Hoc Bizottság vizsgálja meg az egyesület hirdetésében
megfogalmazott állításokat, és készítsen beszámolót a képviselõ-testület részére.
Határidõ: 2003. május 31.

Közlemény
„Harc a hatalomért?” címmel a Szövetség Biatorbágyért Egyesület politikai hirdetést jelentetett meg a Biatorbágyi Krónika márciusi számának 9. oldalán, mely számtalan ferdítést, félrevezetõ
megfogalmazást, minden alapot nélkülözõ megállapítást tartalmaz. Az állítások között szerepel a jogszerûtlenség, a gazdasági célszerûtlenség és az egyéni érdekek képviselete. Nem tartalmaz
azonban egyetlen konkrét ügyet vagy döntést sem, ami nem véletlen, hiszen a mai napig a törvényesség felett õrködõ Pest Megyei
Közigazgatási Hivatal egyetlen esetben sem kérdõjelezte meg a
testület határozatainak jogszerûségét.
A Szövetség Biatorbágyért jelöltjei kisebbségbe kerültek a megválasztott testületen belül, más szóval a szövetség képviselõinek
népszerûsége jelentõsen csökkent, ami arra utal, hogy a biatorbágyi
választók többsége elutasította az elõzõ tizenkét év változtatás nélküli folytatását. A szövetség vezetõi az elért eredmények láttán az
ilyenkor szokásos önvizsgálat helyett másban keresik a hibát, és már
most megkezdik az újabb választási kampányt, szemben a képviselõ-testülettel, amely erõforrásait nem kampányolásra, hanem az elfogadott fejlesztési feladatok megvalósítására és az intézmények
mûködésének biztosítására szeretné fordítani.
Biatorbágy képviselõ-testülete károsnak és sajnálatosnak tartja,
hogy egy a helyi politikai életben szerepet vállaló, a legutóbbi választás során támogatottság hiányában súlytalanná vált szervezet
megalapozatlan vádaskodásokkal, konkrét tények ismertetése nélkül a testület munkáját valótlan színben próbálja feltüntetni.
A testület felkéri a Szövetség Biatorbágyért Egyesület vezetõit
(dr. Csontos János, Szimándlné Lipka Jutka, Wágenszommer István, Dömötör Béla, dr. Palovics Lajos) és tagságát, hogy kérdéseikkel nyíltan, az álláspontok ütköztetésére is lehetõséget adva forduljanak a testülethez, amelyre bármely testületi vagy bizottsági ülésen
lehetõségük van, és a jövõben tartózkodjanak a meggondolatlan,
félrevezetõ és felelõtlen kijelentésektõl. Szívesen várjuk a település
fejlõdésére vonatkozó konkrét elképzeléseiket, és azt kérjük, hogy
tegyenek meg mindent a közösen végzett munka sikeréért
Biatorbágy közösségének érdekében. Különösen elvárjuk ezt a polgármestertõl, aki megválasztását követõen nem csupán egy szûk
politikai csoport, hanem nyolc és fél ezer biatorbágyi lakos vezetõje.
Biatorbágy, 2003. március 27.
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