Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012. Fax: 34/450-015
Iktatószám: DA-IK/47- 23 /2016.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2016. március 03-án Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
testületének 16.00 órakor kezdődő rendkívüli ülésén.

—

Helye: Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének földszinti
tanácsterme.
lelen vannak:

Czeglédi Zoltán polgármester
Ollé Árpád alpolgármester
Baranya Gábor képviselő
Kun Lajos képviselő
László Jánosné képviselő
Vajas Zoltán képviselő

Távol vannak az ülésről: Domján Viktor képviselő
Meghívottak és jelen vannak:

Makay Tibor a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal
Dunaalmási Kirendeltségének vezetője
Kovács Szabina jegyzőkönyvvezető

Kun Lajos képviselő úr indítványa szerint az ülésről szó szerintijegyzőkönyv
készült. Az indítvány a jegyzőkönyv mellékIetét képezi.

Czeglédi Zoltán polgármester: 16:00 órakor megnyitja az ülést. Köszönti a megjelent
képviselőket és megállapítja, hogy a testület határozatképes, mert a 7 képviselő közül 6
fő jelen van. A rendkívüli ülésre egy napirendi pontot szeretne előterjeszteni. A kialakult
helyzetre való tekintettel az Mötv. 55 ~ (1] bekezdése alapján javaslatot tesz Dunaalmás
Község Képviselő testületének feloszlatására. Mindenki előtt ismert ez a folyamat tovább
így nem mehet ez csak Dunaalmás rovására mehet Felelős képviselőként hozta meg ezt
a döntést nem egy nap alatt. Úgy gondolja, hogy Dunaalmás többet ér, mint
bárrnelyiküknek az ittléte. Arra kér mindenkit hogy tegye helyre magába és támogassa
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ezt a döntést, felelős képviselőként azt hiszi, mást nem is tehetnek. Megkéri a
kirendeltség-vezető urat, hogy a név szerinti szavazást vezényelje le.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Először a napirend elfogadásáról kell dönteni.
Czeglédi Zoltán polgármester: Javasolja a beterjesztett napirend elfogadását.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki a beterjesztett napirendi ponttal
Napirend:
1) Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő
Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester
-

—

testületének feloszlása

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 6 képviselő közül csak két képviselő értett egyet a beterjesztett napirendi
ponttal.
Czeglédi Zoltán polgármester: Képviselőként dönteni kell. Mi hiányzik az ittlét vagy
mi? Láttátok ez így tovább nem megy, vagy fél valaki az ismételt megmérettetéstől?
Kun Lajos képviselő: Úgy gondolom, ez provokációnak minősülő valami, szeretnék ezt
a dolgot letisztázni. Senki nem fél ezek közül az emberek közül a megmérettetéstől, sőt
Jó magam sem. Szeretném, hogy a falu lakói lássák, ezeket a dolgokat, ezeket taktikai
lépéseket, amiket Polgármester úrtól hallunk vagy látunk. Nem hinném, hogy bárkinek is
lehetősége lenne arra’ hogy erről meggondoltan tudjon dönteni. Többször találkoztak
azzal az elmúlt időben, hogy most döntést kell hozni, nem hinném és ezt a magam
nevében mondom, hogy nem felelősségteljes tudatában döntenék arról, ami egy falunak
a sorsa lenne a továbbiakban. Továbbiakban azt javasolom a képviselő-társaimnak, hogy
gondolják át ezt a lépést, és ne döntsünk erről most Olyan döntéseket is akartunk,
ezelőtt azonnal végrehajtani, amire ismételten azt tudtam volna mondani, hogy
gondoljuk át, nézzük meg, és ne azonnal kelljen arról is dönteni és ne hozzunk elvi
támogatásokat, azt is meg kellett volna beszélnünk.
Czeglédi Zoltán polgármester: Ha valakinek van saját felelőssége a saját községe iránt,
akkor ez nem kérdés. Ha valaki átlátta, hogy mi történt itt az elmúlt időszakban, tehát
milyen ellenséges viszony volt, így nem lehet dolgozni se képviselőnek, se
polgármesternek, én ezt a kiutat látom, oszlassuk fel magunkat. A következő választás
majd eldönti, hogy kit szeretne a lakosság itt látni. Én nem fogom két kézzel az
asztalomat, emelt fővel vállalom ezt a szituációt Úgy gondolom, hogy most kell dönteni a
képviselőnek, önállóan és nem megvárva a támogatókat, nem hátulról súgva, itt
nagykorúak mindannyian, döntésképesek és dönteni kell. Nem szeretném még egyszer
behozni, itt szeretném ezt a kérdést lezárni. Ismételten javaslatot teszek a testület
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feloszlatására. Kérem képviselő-társaimat, ha van egy kis felelősségérzet a község iránt,
akkor ezt a beterjesztést támogassák.
Kun Lajos képviselő: Én ismét javasolnám, hogy ne döntsünk most erről, döntsön úgy a
testület, hogy az összes tagja jelen van, hiszen ez akkor lenne korrekt.
Czeglédi Zoltán polgármester: Arról mi nem tehetünk bocsánat, hogy egy képviselő
hiányzik. Tegnap mindenki jelen volt, úgy gondoltam ma is mindenki elérhető. Egy
kivétellel sajnos. Határozatképes a testület így is. Én azt javaslom, hogy mindenki most
döntsön ebben a kérdésben. Ha nem tud dönteni, akkor megkérdőjelezem, hogy minek
ülnek itt, mint képviselők
Kun Lajos képviselő: Kényszerpályára vagyunk ismét helyezve, ugyanúgy, mint az
előző befektetési lehetőségnél.
Vajas Zoltán képviselő: Dönthetünk erről később is.
Czeglédi Zoltán polgármester: Hányszor kell valamit beterjeszteni, hogy dönteni
tudjanak? Működik ez a rendszer? Nem működik.
Kun Lajos képviselő: Polgármester úr idézte elő ezt a problémát
Czeglédi Zoltán polgármester: Már bocsánat, ezt kikérem magamnak
Kun Lajos képviselő: Nyugodtan ki lehet kérni magának Polgármester úr, én azt
gondolom, hogy ez valóban így volt Ha együtt akart volna működni a testülettel, akkor
nem alakult volna ki ez a probléma.
Czeglédi Zoltán polgármester: Bocsánat, engem nem bábunak választottak meg a
választóim és én ezt a szerepet nem kívánom betölteni, hogy bábként legyek itt
polgármester.
Kun Lajos képviselő: Mi sem „jancsi bohócként” jöttünk ide, akit madzagon húzgálnak
és akinek szájába adják azt hogy neki mit kell mondani.
Ollé Árpád alpolgármester: A legutóbbi eseményre reflektálva, erre a bizonyos
befektetői körnek a jelentkezésére, ami következménye lett ez a bizonyos ellenét, ami
kicsúcsosodott. Ott tudtuk volna alaposan körbe járni ezt a kérdést, amit nem tettetek
meg. Senki nem mondta egy szóval, nem hangzott el se az előzetes megbeszélésen, ami a
befektetők vezetőjével történt hogy bármit kell vagy bármit muszáj megtenni. A
rendkívüli ülésen, ami előtte volt, amikor a befektetői vezetői csoport idejött, amire ti
nem jöttetek el, arról az előzetes informális testületi ülésen hangzott el, hogy körbe kell
járni alaposan az ügyet ami teljesen jogos, csak a félkörnél megszakadt a történet, mert
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nem hallgattuk meg őket, elmondhatták volna nektek is, hogy mit szeretnének Pont ezt
akarták elkerülni, ami történt Azt ami Százhalombattán nagyban levezényelt egy
politikus proli módon, azt itt el szerették volna kerülni. Ti pont ezt akadályoztátok meg,
hogy nem jöttetek el és meg sem hallgattátok őket, mert ti eldöntöttétek, valahogy
valamiért hogy nem vagytok rájuk kíváncsiak.
Kun Lajos képviselő: Mi ezt a döntést saját felelősség...
Ollé Árpád alpolgármester: Nem fejeztem még be, etikátlan. Vakon beszéltek
olyanokról, amit nem is hallottatok, hogy ők ide akarnak jönni. Nem akarnak ide jönni,
így meg aztán végképp nem, hogy mereven elzárkózunk előlük. Elkezdtünk dobálni egy
ideérkező valamit, mint egy keselyűt, amiről lehet, hogy később kiderül, hogy keselyű
lett volna, de lehet hogy úgy dobáltuk agyon az aranytojást tojó tyúkot, hogy még csak
meg sem ettük Ti teljesen magabiztosak vagytok abban, hogy igazatok van. Senki nem
mondta, hogy ez egy környezetbarát technológia még ők sem, nem véletlenül kérték ki a
Magyar Tudományos Akadémia véleményét
László Jánosné képviselő: A baj, hogy azt nem hozták.
Ollé Árpád alpolgármester: Mert még nincs kész, azért nem hozták el.
László Jánosné képviselő: De úgy kellett volna ide jönni.
Ollé Árpád alpolgármester: Ha nincs kész egy szakvélemény, hogy hozzák ide.
László Jánosné képviselő: Jó bocsánat fejezd be.
Ollé Árpád alpolgármester: Bocsánat nem fejezem be, abbahagyom, ahogy múlt héten
is abbahagytam, mert kénytelen voltam abbahagyni. Ha nincs kész egy szakvélemény,
hogy hozzák ide. Ha úgy hoznak ide egy szakvéleményt, aminek az alapanyagát, tehát a
technológia leírását ők adják, akkor nyugodtam mondhatjuk, hogy ez hazugság. Hiszen
az volt itt is, hogy a papír mindent elbír. Ez hangzott el.
Czeglédi Zoltán polgármester: Megkérném képviselő urat, hogy a telefont tegye el,
tiszteljen meg bennünket azzal, hogy nem e-mailezget vagy sms-ezget.
Ollé Árpád alpolgármester: Elhibázott lépés volt, mondhatnám úgy is, hogy butaság
volt ezt így lerendezni. Eleve ilyen rosszhiszeműen állni valakihez, ezt egy vándor
közönnyel sem tehetjük meg, de ez megint csak az én véleményem. Meg kellett volna
őket hallgatni, el kellett volna menni megnézni a gyárat kívülről, belülről, meg kellett
volna várni az MTA szakvéleményét, ki kellett volna kérni a technológiai leírást, amit
kiadnak, ami persze szerintetek hazugság, amit ők állítanak csak hazugság lehet. Lajos
hiába vonogatod a vállad, te mondtad.

Kun Lajos képviselő: Én ilyet nem mondtam, hogy hazugság.
Ollé Árpád alpolgármester De hogy nem, azt mondtad a papír mindent elbir.
Kun Lajos képviselő: Így van, nem egyenlő azzal, hogy hazugság. A papírra mindenki
azt ír le, amit akar. Ha így állunk hozzá, hogy ki akarjátok forgatni.
Ollé Árpád alpolgármester: De mi nem akarjuk kiforgatni. A valamikori képviselő
testület befeküdt volna egy ehhez hasonló mentalitásnak, amikor te területet akartál
vásárolni, hogy benzinkutat építsél.
Kun Lajos képviselő: A személyeskedést azt hallottuk, meg láttuk
Ollé Árpád alpolgármester: De nem. Most miért nem beszélhetünk Így egymással,
hiszen ismerjük egymást.
Kun Lajos képviselő: Ezt kellett volna tenni, mielőtt még bárkivel beszéltünk volna és
időpontot egyeztetni és elkerültük volna ezt a helyzetet
Ollé Árpád alpolgármester: Miért nem teheti meg egy polgármester, hogy tárgyaljon
egy befektetővel, hiszen ez a dolga.
Kun Lajos képviselő: Így van, egész idáig nincs is semmi baj.
Ollé Árpád alpolgármester: Tette a kötelességét, tárta volna a képviselő testület felé,
amit ti nem hagytatok.
Kun Lajos képviselő: Így van.
Ollé Árpád alpolgármester: De miért nem hagytátok
Kun Lajos képviselő: Hogyan? Ti úgy nyilatkoztok bármiről, hogy nem is jártátok
körbe.
Ollé Árpád alpolgármester: De nem nyilatkoztunk semmiről.
Kun Lajos képviselő: Hát mit csináltatok? Polgármester úr nyomatékosította a
képviselő testületet, hogy hozzájárulásunkat kellene adni.
Ollé Árpád alpolgármester: Kellene, lehetne.
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Run Lajos képviselő: Egy kellő körültekintés után.
Ollé Árpád alpolgármester: De ha mereven elzárkóztok előle, akkor hogyan.
Kun Lajos képviselő: Még egyszer mondom, kellő körültekintés után, van miről
beszélgetni.
Ollé Árpád alpolgármester: De amit ti csináltatok, az nem körültekintés volt.
Kun Lajos képviselő: Honnan tudod, hogy mi alapján hoztuk meg a döntésünket.
Ollé Árpád alpolgármester: Nem tudom, de nem is mondtam.
Kun Lajos képviselő: Szombaton egy fogadóóra keretében szeretnénk elmondani, hogy
mi alapján foglaltunk állást és kinek az állásfoglalása alapján hoztuk meg a döntésünket.
Hiszen ml nagykorúak vagyunk, döntésképesek, teljes felelősségünk tudatában hoztuk
meg azt a döntésünket, hogy nem fogunk ide eljönni. Hiszen nekem jogomban áll az is,
hogy eljövök, és azt mondom, hogy nem, az is hogy igen és az is hogy távol maradok az
üléstől. Mi ezt üzentük, a tisztelt kirendeltség-vezető úrnak levelünkben elküldtük.
Ollé Árpád alpolgármester: Ez igaz.
Kun Lajos képviselő: És utána 17.00 órai kezdettel intéztük volna tovább a falu dolgait,
hiszen, miért nem tudjátok akkor elfogadni a mi döntésünket. Előidézzük ezzel a
problémával azt, hogy Polgármester úr illetve Alpolgármester úr levelet küld ki a faluba.
Ollé Árpád alpolgármester: Az már utána volt.
Kun Lajos képviselő: Utána, fgy van, de miért?
Ollé Árpád alpolgármester: Mert nem jöttetek el.
Czeglédi Zoltán polgármester: Miért? Kicsit tükörbe kellene nézni és akkor rögtön
rájönnél.
Kun Lajos képviselő: Tükörbe kellene nézni? Jézusom.
Czeglédi Zoltán polgármester: Ha valaki nem érti a rendszert, akkor ne beszéljen
hülyeségeket. Az, hogyha én elmegyek valahova befektetőként és azt mondom, hogy én
ezt szeretném csinálni, adjatok elvi hozzájárulást folytassuk-e tovább? Ez egy teljesen
elfogadott folyamat.
Kun Lajos képviselő: Általatok, általunk nem

Czeglédi Zoltán polgármester: Akkor föl kell állni, „baszd meg” és el kell menni.
Kun Lajos képviselő: Ez nem egy polgármesterhez Illő tárgyalási mód, hogy „baszd
meg”.
Czeglédi Zoltán polgármester: Akkor nem képviselő vagy.
Kun Lajos képviselő: Te polgármester vagy „baszd meggel”?
Czeglédi Zoltán polgármester: Ha most nem mersz dönteni, akkor te mi vagy?
Kun Lajos képviselő: Ne akarj engem egy döntési helyzetbe hozni, hiszen nincs itt teljes
létszámmal a képviselő-testület, ez úgy lenne korrekt, ha mindenki itt van.
Czeglédi Zoltán polgármester: A képviselő-testület döntés képes, határozat képes.
Kun Lajos képviselő: Igen, van lehetőség: nem, igen illetve tartózkodik. Hiszen most te
miért akarod feloszlatni ezt a képviselő testületet?
Czeglédi Zoltán polgármester: Mert működésképtelen és nem szeretném, hogy a falu
rámenjen.
Kun Lajos képviselő: Működőképes és mi meg azt nem szeretnénk, hogy a falu
rámenjen arra, hogy...
Czeglédi Zoltán polgármester: Azért kell feloszlatni, mert működésképtelen.
Kun Lajos képviselő: Nem kell feloszlatni. Nem kell feloszlatni, a falu lakóinak meg kell
tudni, hogy mi történik itt a falak között Én ezt így gondolom.
Czeglédi Zoltán polgármester: Alap dolgokban nem értünk egyet és nem véletlenül
írtam azt, hogy jó lett volna végigülni azt a továbbképzést, mert nem árt senkinek sem
okosodni, nem mindenki így született.
Kun Lajos képviselő: Ha egy kicsit valaki dunaalmási, akkor mindenki magáénak
érezné ezt a dolgot és a saját szívén viselve hozná meg a döntését Mi ez alapján hoztuk
meg a döntésünket.
Czeglédi Zoltán polgármester: Ez nem képviselői magatartás és kérem, hogy végre
most az egyszer álljon minden képviselő a saját sarkára és tudja eldönteni azt, hogy
életképes-e ez a testület vagy sem. Nem életképes így. Akarja a falunak a jövőjét valóban
virágzóan látni vagy nem. Ebben a formában ez kivitelezhetetlen. Tehát egy megoldás
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van, fel kell állni emelt fővel, lehet, hogy egyeseknek nehéz az ismételt megmérettetés,
de nincs más lehetőség a testület előtt, mint ez.
Vajas Zoltán képviselő: Fel lehet állni kedden is.
Run Lajos képviselő: Így van.
Czeglédi Zoltán polgármester: Tessék?
Vajas Zoltán képviselő: Fel lehet állni kedden is, mi előjöttük a faluba egy képviselői
fogadó órával.
Czeglédi Zoltán polgármester: Én nem szeretnék minden nap testületi üléseket
összehívni, a testület most döntésképes, határozatképes. Sajnálom, tényleg nem tudtam,
hogy egy képviselő távol lesz.
Run Lajos képviselő: Akkor az információkat beszéljük meg most is, tehát a taktikai
lépés az volt, felhívatott engem a kirendeltség-vezetővel, hogy rendkívüli testületi ülés
keretében kell azonnal dönteni, mert a tornateremmel van valami probléma. Tehát így
jöttünk ide. Majd idejövünk és a kedves polgármester kényszer helyzetbe akarja hozni
ismét a képviselőket és döntés elé állítja, úgy, hogy képviselőtársunk, aki részt vesz
ebben a holnapi illetve szombati megmozdulásban, nincs jelen. Miért nem hozhat ő is
egy döntést? Én azt gondolom, hogy itt mindenki felelősségteljes tudatában döntött
arról, ami kirobbantotta ezt a problémát. Hiszen mindenki vállalta a felelősséget, azért
amit tett.
Czeglédi Zoltán polgármester: Aki most nem tud dönteni, megítélésem szerint
alkalmatlan arra, hogy képviselőként a falut a közösséget képviselje, ez a szent
meggyőződésem.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: A dologhoz annyi hozzátartozik, ha a feloszlatás
mellett döntenétek, az új testület megválasztásáig ti vagytok az ügyviteli testület és a
polgármester az ügyvivő polgármester. Tehát ettől még nem most fog megszűnni a
státusz, hanem a következő választáskor, amikor meg lesz szavazva az új testület, addig
fog tartani. Ugyanúgy a további üléseken ti hozzátok meg a döntést, ugyanúgy meglehet
tartani a képviselői fogadónapot is, de be lehet ezt terjeszteni egy későbbi ülésre is.
Ollé Árpád alpolgármester: Akár melyikőtökkel beszéltem, szerintem az ellenkezőjét
nem állíthatja egyikőtök sem, az én elvem az, meg hozzáállásom, hogy próbáljunk meg
együtt dolgozni úgy, ahogy vagyunk Ennél az ominózus gumifeldolgozónál is ez lett
volna az elvem, mind amellett, hogy hallgassuk meg a másik felet is, mert azt tartottam
volna célra vezetőnek, ha ők személyesen el tudják mondani, hogy mi a koncepció, pont
ezt a hangulatkeltést, meg vélemény terrort, meg gerjesztést akarták elkerülni. Azért
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jöttek ide, hogy tapogatózzanak, bemutatkozzanak és elmondják azt, amit akarnak
csinálni, nem akartak volna minden áron ide jönni, ezt is elmondták, amikor itt voltak
azon a bizonyos keddi testületin, ami elmaradt a bizonyos bojkott miatt, hogy több
település közül szeretnének választani. El szerették volna mondani, hogy mit akarnak
csinálni és ha ellenállásba ütköznek, ami mindjárt az első alkalommal megtörtént, tehát
okafogyott ez az egész történet, hogy ők most már nem fognak ide jönni. El szerették
volna mondani, hogy mit szeretnének meg mit nem.
Kun Lajos képviselő: Azt szeretném kérdezni, ha a képviselő testületnek egy része nem
ért egyet a másikkal, akkor az azt eredményezi, hogy fel kell osztani a testületet?
Czeglédi Zoltán polgármester: Sokkal mélyebben kell keresni a probléma okát. Pont az
a képviselő, aki nincs jelen és még egyszer mondom, hogy sajnálom, hogy nincs jelen, a
mocskolódásival, érezni a testületi üléseken való beszólásaival, hozzászólásaival, azt az
ellenszenvet, amit velem szemben táplál és én úgy látom, hogy a képviselő-testület tagjai
nem önállóan döntenek, hanem egy embernek, mintha az irányítása alatt lennének. Most
ugyanazt látom egyébként, nincs itt a falkavezér, akkor csendben maradunk. Azt hogy
én el tudjam dönteni, hogy akarok-e maradni vagy nem akarok maradni, nem hiszem el,
hogy nem lehet eldönteni. Miért kell ezen ennyit gondolkodni, miért kell újabb ülést
összehívni, nem tudunk most dönteni?
Kun Lajos képviselő: Én azt szeretném kérdezni a befektetőre visszatérve, ugyebár
most borult ki ez a bilinek mondható valami, miért nem tudtuk ezt az ominózus
problémát kikerülni, azzal a tudattal, hogy továbbra is együtt szeretnénk dolgozni. Tehát
miért nem úgy vezettük ezt a dolgot fel, hogy a polgármester találkozik a befektetővel,
hiszen ez a dolga, preferálja, magához hívja az alpolgármestert, amit nagyon jól tett és
miért nem azt mondta a befektetőnek, hogy figyelj, beszélek a képviselőimmel.
Czeglédi Zoltán polgármester: Megtörtént? Megtörtént.
Kun Lajos képviselő: Álljunk meg, nem történt meg. Beszélek a képviselőimmel, utána
helyezek kilátásba időpontot, akkor mondok neked A-t vagy B-t. Mi történik?
Polgármester úr magához hívja az alpolgármestert, amit nagyon helyesen tett majd ott a
négy fal között időpontot egyeztet a befektetőkkel a távol maradt képviselőknek a tudta
nélkül. Hiszen nem az lett volna a jó, hogy figyeljetek srácok együtt dolgozunk, nektek jó
ekkor? Hiszen a Polgármester úr több ízben csinálta azt, hogy figyeljetek, fontos döntés
van kilátásban, tudtok jönni ekkor? Hiszen most is ez történt
Czeglédi Zoltán polgármester: Nem értem, mi történt?
Kun Lajos képviselő: Ma rendkívüli ülés keretében jöttünk ide és ma az történt
telefont fel tudtuk venni, tudtunk tájékozódni ugye? ide is jöttünk. Távol maradt
képviselőnk külföldön van, nem tud idejönni. Hiszen, ha erről lett volna szó, biztos
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vagyok benne, és ha jól emlékszel a telefonbeszélgetésre ő ezt el is mondta. Ha Ilyen
súlyú probléma van akár Ausztriából vissza is fordul. Így volt?
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Így volt.
Kun Lajos képviselő: Köszönöm szépen, tehát Innentől kezdve én úgy gondolom, hogy
ezt az ominózus helyzetet, a korábbiakra való tekintettel, amikor itt volt a Mária Terézia
Forrás Kft.-s probléma is, hasonlóképpen nézett ki a dolog abból tanulva ezt
elkerülhettük volna, és én azt gondolom és azt vissza is utasítom, hogy Domján Viktor,
mint falkavezér, én is az ő hatása alatt lennék. Én úgy érzem, egy kicsit kilógok a sorból,
hiszen az internetes felületen én is olvastam ezeket, annak ellenére, hogy nem vettem
részt rajta. Én úgy érzem, hogy van egy saját vállalkozásom és az is meg lett benne
említve és ez pedig személyeskedésbe ment át és egy kicsit nehezményeztem is. Hozzá
teszem a blogon, amit Polgármester úr korábban a szóban forgó Domján képviselővel
vitatott többször kérte, hogy a facebook-on ne levelezzünk és tisztelt Polgármester úr is
beszállt ebbe a körbe, ami saját döntése persze, de ön kérte, kezdeményezte, hogy ne
tartsunk ott eszmecserét.
Czeglédi Zoltán polgármester: Ez a baj, hogy ti időzavarban vagytok
Kun Lajos képviselő: Nem vagyunk időzavarban, pontosan kronológiailag össze tudjuk

rakni.
Czeglédi Zoltán polgármester: Nem akarok minősítő jelzőket használni, mert testületi
ülésen vagyunk. Volt egy befektetői megbeszélés, a legrövidebb időn belül össze hívtunk
egy testületi ülést ahol a testület tájékoztatást kapott a megbeszéltekről. Egy hete volt a
képviselőknek, hogy felkészüljenek.
Kun Lajos képviselő: Mire?
Czeglédi Zoltán polgármester; A soros testületi ülésre, ahol a befektetőt
meghallgathatták volna.
Kun Lajos képviselő: Tudjuk azt, hogy az informális testületi ülés illetve az ominózus
február 23-i testületi ülés alatt ml történt Ki mi alapján hozta meg a döntését.
Czeglédi Zoltán polgármester; Nem merjük felvállalni a döntésünket egy befektetővel
szemben.
Kun Lajos képviselő: Ezért kell feloszlatni egy testületet mert mindenki hozott
magának egy önálló döntés? És ő azt így nyilvánította ki, hogy nem jelenik meg azon az
ülésen, hiszen a levélben leírtuk, amit a kirendeltség-vezető úrhoz eljuttatunk, hogy
miért tettük ezt.

Czeglédi Zoltán polgármester: Mindent félre értelmeztek.
Kun Lajos képviselő: Tehát, akkor, ha mindenki félre értelmez mindent, Polgármester
úr értelmezi, akkor valószínűsítem, hogy a többségnél nem lehet probléma.
Czeglédi Zoltán polgármester: Nem szeretném, ha képviselő úr felvételt készítene a
beszélgetésről, van hivatalos jegyzőkönyv.
Kun Lajos képviselő: Így van, és jegyzőkönyvet kell készíteni és nem kell letörölni a
hangfelvételeket, amikor hangfelvétel készült.
Czeglédi Zoltán polgármester Igen, látom, Képviselő úr is nagyon precízen
utánanézett mindennek, de sajnos nem jól tudja a szabályokat Egy informális ülésről
még emlékeztetőt sem kell készíteni, én informális ülésre hívtam akkor a testületet.
Kun Lajos képviselő: Akkor én visszamennék ismét időben. Mi szavaztunk arról, hogy
kamerával felvételt készítve, szavaztunk korábban arról is, hogy az általunk megbízást
kapott külső cég feltegye a dunaalmas.hu-ra a testületiről készült felvételeket, tehát ez
sem történt meg. Tehát innentől kezdve nem is kellett volna még hangfelvételt se
készíteni erről, hiszen akkor azt kellett volna látnia mindenkinek, meg lehetősége lett
volna mindenkinek ezt követni.
Czeglédi Zoltán polgármester: Nem a felvételek miatt vagyunk itt, én egy napirendi
pontot terjesztettem be.
Kun Lajos képviselő: Miért nem kerültek fel a továbbiakban, és az lenne a kérdésem,
amiket határoztunk dolgokról...
Czeglédi Zoltán polgármester: Képviselő úr még egyszer mondom, vagy a témában
szól hozzá vagy semmiben. Tehát azért jöttünk össze, egy napirendi pontot terjesztettem
be, a testület feloszlatására tettem javaslatot Még egyszer mondom, ha valaki felelős
képviselőnek érzi magát akkor ezt támogatnia kell. Ki támogatja a testület feloszlatását?
Ollé Árpád alpolgármester: Egyébként
sem tudtuk elfogadni.
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kezdődött ez a történet hogy a napirendet

Czeglédi Zoltán polgármester: Ki támogatja, hogy napirendre tűzzük a testület
feloszlatását? Edit önnek is ez volt telefonon a javaslata, most nem meri felvállalni?
László Jánosné képviselő: Dehogy nem, ha kell, felállok és ennyi.
Czeglédi Zoltán polgármester: Akkor miért nem támogatja a napirendet?

László Jánosné képviselő: Akkor felállunk és kész.
Czeglédi Zoltán polgármester: Zoli?
Baranya Gábor képviselő: Ennek úgy sincs értelme.
Czeglédi Zoltán polgármester: Nincs. Nem véletlenül tettem rá Javaslatot.
Baranya Gábor képviselő: Ez nem fog így menni, sehogy sem.
Vajas Zoltán képviselő: De kedden is vagy szerdán is tudunk ebben dönteni.
László Jánosné képviselő: Teljesen mindegy, nincs Jelentősége, kell felállunk, aztán
kész.
Czeglédi Zoltán polgármester: Kérem, hogy kirendeltség-vezető úr négy kettő
arányban elfogadta a testület a napirendi pontot.
Kun Lajos képviselő: Nincsen szavazás, ki szavazott?
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Egyelőre van négy igen. Ki tartózkodik?
Czeglédi Zoltán polgármester: Ki tartózkodik? Ki van ellene?
Kun Lajos képviselő: Tartózkodom.
Vajas Zoltán képviselő: Tartózkodom.
Czeglédi Zoltán polgármester: Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy aki
a beterJesztett napirendi ponttal
Dunaalmás Község Képviselő-testülete a mai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1) Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő testületének feloszlása
ElőterJesztő: Czeglédi Zoltán polgármester
—

-

egyetért, az kézfeltartással jelezze.

A jelenlévő 6 képviselő 4 igen szavazattal és 2 tartózkodással elfogadta a mai ülés
napirendjét és az alábbi határozatot hozza.

Dunaa más Község Önkormányzat Képviselő-testültének 26/2016. (111.3)
határozata a 2016. március 3-i testületi ülésen tárgyalandó napirendi pont
meghatározásáról.
Dunaalmás Község Képviselő-testülete a mai ülésén az alábbi napirendet tárgyalja:
Napirend:
1) Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő testületének feloszlása
Előterjesztő: Czeglédi Zoltán polgármester
—

Kun Lajos képviselő: De milyen igenről beszélünk, hiszen a polgármester meggyőzte
László Jánosné képviselőt, hogy tegye fel a kezét.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Várj, ez csak a napirend.
László Jánosné képviselő: Nem, én elmondtam...
Kun Lajos képviselő: Miről beszélünk? A vicc kategóriáját súrolja a testületi ülés illetve
a polgármester befolyása.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Ez csak a napirend volt Most jön a kérdés arra,
hogy a feloszlásról ki hogy szavaz.
Czeglédi Zoltán polgármester: Megkérem kirendeltség-vezető urat, hogy név szerint
szólítsa meg a képviselőket, polgármestert, alpolgármester urat, kérje szavazatukat.
Döntéshozatalban részt vevők száma 6 fő, kéri, hogy a beterjesztett határozati
javaslatról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2016. (111.03.) határozata a
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének feloszlásáról
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1) Kimondja a feloszlását
2) Felkéri a jegyzőt, hogy az időközi választáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző
Határidő: azonnali

-

név szerint szavazzanak.

Makay Tibor kirendeltség-vezető: Akkor kezdem a jelenléti ív szerinti sorrendben.
Czeglédi Zoltán támogatja-e a feloszlatási javaslatát?
Czeglédi Zoltán polgármester: Igen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Ollé Árpád támogatja-e a feloszlatás javaslatát?
Ollé Árpád alpolgármester: Nem látom ilyen ellenséges helyzetben a további
küszködést, mert ebből csak az lesz.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Tehát igen?
Ollé Árpád alpolgármester: Igen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Baranya Gábor.
Baranya Gábor képviselő: Igen
Makay Tibor kirendeltség-vezető: László Jánosné.
László Jánosné képviselő: Igen.
Makay Tibor kirendeltség-vezető: \Jajas Zoltán.
Vajas Zoltán képviselő: Tartózkodom
Makay Tibor kirendeltség-vezető: Kun Lajos.
Kun Lajos képviselő: Én azt tartanám korrektnek, ha hatodik képviselő társunk is itt
lenne, és abban az esetben döntenénk, én is tartózkodom.
A jelenlévő 6 képviselő 4 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a beterjesztett
határozati javaslatot, a testület (eloszlása mellett döntött, és az alábbi határozatot hozza

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2016. (111.3.)
határozata a Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testületének
feloszlásáról

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-testülete

1) Kimondja a feloszlását.
2) Felkéri a jegyzőt, hogy az időközi választáshoz szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: dr. Kórósi Emőke jegyző
Határidő: azonnali

Czeglédi Zoltán polgármester: Felkérem a kirendeltség-vezető urat, hogy a Választási
Bizottság elnökével vegye fel a kapcsolatot és az új választások kiírását minél előbb
oldják meg. Köszönöm mindenkinek a részvételt, a testületi ülést 16:35-kor bezárom.

Czeg di Zoltán
polgármester

dr. Kórósi Emőke
jegyző

A jegyzőkönyvet vezette:
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