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Kárt okoztak...
A biatorbágyi König Ferencet, Sóskút polgármesterét hivatalában kerestem fel.
König úr 1994-ben indult a biatorbágyi helyhatósági választáson a biatorbágyi
polgármesteri tisztség megszerzéséért. Akkoriban igen markáns ellenzéki véleményt fogalmazott meg. Felkértem, mondja el, most hogy látja a helyzetet, mi a
véleménye a biatorbágyi testület mûködésérõl.
Sóskúti polgármesterként is, de biatorbágyi lakosként is láttam, hogy az elmúlt
évben a biatorbágyi „ellenzéki” képviselõk
mit csináltak. Több ülésen részt vettem.
Felfoghatatlan a viselkedésük, a hozzáállásuk, amit mûveltek és mûvelnek. Biatorbágyon a testületi ülésen órákat vitatkoznak
olyan dolgokról, aminek semmi értelme.
Azt mondják, Palovics Lajos szabotál el
mindent. Polgármesterként ismerve az önkormányzatok mûködését, nem tudom elképzelni, hogyan lehetne elszabotálni
egy-egy határozatot. A határozatnak van
dátuma, felelõse, azt végre kell hajtani.
Egyetlen esetet sem tudok, amikor ez ne
így történt volna Biatorbágyon. Rossz, elõkészítetlen döntések végrehajtásának
azonban lehetnek objektív akadályai.
Számos rossz döntést hozott a
biatorbágyi képviselõ-testület. Ezek közül
csak néhányra utalnék. Ilyen például, hogy
Palovics Lajos polgármestert visszahívták
az Érd és Térsége Vízmközmû Kft. (ÉTV
Kft.) felügyelõbizottságából, ahol Biatorbágy érdekeit képviselte. S ezzel elértek
valamit? Elérték, hogy a 15 tagú tulajdonosi kör 14:1 arányban nem fogadta be az „ellenzék” által javasolt Kecskés urat (egyedül
Palovics Lajos szavazott mellette, végrehajtva a testület döntését). Az ÉTV megszüntette a felügyelõbizottsági tagsági helyet, így Biatorbágynak esélye sincs, hogy
képviseltesse magát.
A testület egyes tagjai tiltakoztak a
Belden Kábelgyár beruházása ellen, s ezzel
rossz hírét keltették a falunak. Nem valósult
meg a beruházás, ott áll az üres telek gazban. Jó lenne, ha az egykori ellenzõk elmondanák azt is, hogy ezzel nem jött be évi
80–100 millió Ft (4–5 év alatt félmilliárd
Ft), s nem valósult meg több száz fõs munkahelyteremtés. Más önkormányzatok is
csatlakoztak a tiltakozáshoz, miközben magukhoz szerették volna csábítani a beruházást, így a biatorbágyi tüntetõk tulajdonképpen másik falu érdekében is tüntettek.
Olvastam, hogy megalakult (vagy mit
csinált) a biatorbágyi MDF-szervezet. Jávor Károllyal, Nánási Istvánnal, Csapó Ferenccel, Tajti Lászlóval s többekkel ’89-’90
fordulóján a helyi szervezet alapítói voltunk. A mostani szervezet létrehozóinak illett volna megkérdezniük az alapítókat,
hogy hogy gondolják az MDF helyi szervezetének életét, nem pedig elhatárolódni

tõlük. És a két-három hónapja összeállt
csapat már a választási szórólapokon tetszeleg.
Korábban tagja voltam a biai iskolaszéknek. Majd a két iskola összevonása után közös iskolaszék alakult. Megjelent Szakadáti
úr Magai Istvánnal, s innentõl éjjel háromig
folyt a vita a semmirõl. Folyt a felesleges
beszéd – ne csináljunk semmit, de azt jól
megmagyarázzuk. Most ezt látom a testületi üléseken is. Egyes témákban két-három
órát is vitatkoznak. Ha a bizottságokban
megtárgyalták volna, és azok szakmai döntését vitték volna a testület asztalára, ez
nem így történne. Sóskúton az ellenzékem
ugyanolyan arányú, mint támogatóim. Nálunk az ünnepi ülés nem azzal kezdõdött,
hogy a polgármestert és a jegyzõt fel akarnák függeszteni, hanem lezártuk a választási kampányt, elosztottuk egyformán a bizottsági helyeket. Nem akarta senki „lenyúlni” az összes bizottsági helyet, elnökséget. Nálunk a bizottságok külsõs tagjai
egy-egy téma szakértõi, függetlenül attól,
hogy melyik választási csoportosuláshoz
tartoztak korábban. Mindenki a faluért dolgozik. A külsõsöket is egyetértésben választottuk meg. A hivatalban is nyugodt légkör
van, senkit nem akartunk kirúgni, és csak
az ment el, aki el akart.
Nem értem, hogy Biatorbágyon a nagyterem, sportöltözõ, klubház témáját lovagolják most nagyon, pedig még Biatorbágyon vannak sürgõsebb dolgok. Természetesen öltözõt is lehet építeni, de arra pályázni kell, ne a falu fizesse a teljes költséget, azért mert az valakiknek sürgõs. Sós-

kúton mi is beadtunk öltözõ-felújításra pályázatot, 6–6,5 Mrd Ft összeg volt az Ifjúsági és Sportminisztériumnál ilyen célra.
Azonban lehet, hogy idén nem nyerünk, és
egy évet várnunk kell.
Nem értem azt a gondolatot sem, hogy
el kellene számoltatni a korábbi vezetést,
miért nem emelték jelentõsen a helyi vállalkozók adóit. És most, hogy megemelte a
testület másfélszeresére, a kisvállalkozók
adómentes sávját „elfelejtették” emelni. Én
másnap már lehet, hogy nem lennék polgármester, ha azért megvádolnék valakit,
hogy micsoda bûnt követtek el elõdeim,
hogy nem nyúzták meg a helyi vállalkozókat. A vállalkozók között ott van a zöldséges, a hentes stb. A biatorbágyi képviselõk
nem akarják észrevenni, hogy 0,5% emelés
néhány százezer forintot is jelenthet, és ez
egy kisvállalkozást akár csõdbe is vihet.
Nem értem a képviselõk hozzáállását.
Emeljünk adókat, s közben kapkodva, pályázatok nélkül akarnak öltözõt építeni a
község pénzén?
Mindezek után feloszlatták a testületet.
Feloszlatták, s a december 28-ai választási
kiírás ellen máris tiltakoztak ilyen-olyan
szervezetek. Nem ismerték a törvényeket?
Ennyire nem néztek körül? Lényegében
most saját döntésük ellen tiltakoznak.
Olyan döntéseket hozott a biatorbágyi
képviselõ-testület, amely Biatorbágy kárát
okozta. Kárt okoztak, s nem tudják
Biatorbágy érdekeit képviselni. Így fog járni
Biatorbágy mindennel. A jegyzõ és a polgármester elleni támadások híre elterjedt a
környéken. Elterjedt, hogy Biatorbágyon
zûrzavar van. A többi önkormányzat szép
lassan kiáll Biatorbágy mögül. Ha ez folytatódik, nagy problémák fognak megjelenni
a településen, amit még csak érintõlegesen
sem vesznek most észre e képviselõk.

December 6-án délután 14.30-kor a biatorbágyi óvodásokkal
díszítjük fel a község fenyõfáját a Fõ téren.
Mialatt a fenyõfából közösen karácsonyfát „varázsolunk”,
megérkezik a Mikulás.
Kicsikre és nagyokra sok-sok meglepetés vár.
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