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Tárgy: Napirend utáni felszólalás a szeptember 30-i testületi üléshez 
 
Tisztelt Polgármester úr, 
 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő Testület mai ülésén a napirendi utáni hozzászólás 
lehetőségét nem volt alkalmam kihasználni, írásban, a rend kedvéért szükségesnek tartom 
néhány tény utólagos rögzítését. 
 

1. A 259/2020. (IX.24.) önkormányzati határozat, az ott részletezett feladatokkal 
tanácsnokká választott, azzal, hogy az elvégzett munkáról a 2020. novemberi testületi 
ülésen számoljak be.  

 
 A témában született két dokumentumot a jelzett határidőre benyújtottam, de 
 veszélyhelyzet miatt Testületi ülés nem volt, így a 323/2020.(XI.30.) sz. önkormányzati 
 határozat úgy rendelkezett, hogy az anyagot a veszélyhelyzet utáni első ülésen 
 javasolja tárgyalni. Ugyanezen határozat további feladatokat is tartalmazott, egyebek 
 között, a Koncepció és a stratégia még szélesebb körben való megismertetését 
 illetően. Tanácsnoki megbízatásom március 31-ig meghosszabbításra került, majd 
 legutóbb a 33/2021.(III.30.) sz. határozat azt május 31-ig hosszabbította meg.  
 
 A mai napon a munkatervben és a meghívóban is szerepelt napirendhez készített 
 előterjesztés tartalmazta a tanácsnoki munka elvégzéséről szóló beszámolót, ami az 
 említett határozatok által rám rótt kötelezettségek teljesítését is igazolja. Mint 
 ismeretes az előterjesztést a KT a mai napon az Ön javaslatára, a Humán Bizottság 
 keddi ülésén elhangzottakra hivatkozva a napirendről levette. 
 
Megdöbbentőnek, méltatlannak és elfogadhatatlannak tartom, hogy egy feladat 
elvégzésének igazolását maga a feladatot elrendelő akadályozza meg.  
 
Kérem intézkedését annak érdekében, hogy a Testület a tanácsnoki feladatok elvégzését a 
lehető legrövidebb időn belül igazolja. 
 

2. Ön a napirendről történő levétel indokaként a téma társadalmi ismertségének 
hiányát, a nem kellő nyilvánosságot jelölte meg.  

 
 Kénytelen vagyok kijelenteni, hogy ez az indoklás nem felel meg az 
 igazságnak/valóságnak, ráadásul, olyan okok miatt, amelyeket Ön személyesen is jól 
 ismer:  
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• 2020. júniustól októberig a munkában résztvevőkkel 11 alkalommal találkoztunk a 
PKKK-ban, teljes nyilvánosság mellett. (Ezekre a megbeszélésekre Ön és a KT tagjai 
minden alkalommal meghívót kaptak.) 

• 2020. júliusában gyűjtő ládát helyeztünk el a Városháza földszíntjén, egy 
embermagasságú plakát kíséretében, amelyben bárki elhelyezhette javaslatait, 
észrevételeit és kérdéseit. A gyűjtő láda és a rollup az év végéig ott volt. 

• Szintén tavaly júliusban Facebook oldal és www.almadi30.hu néven normál 
weboldal is indult az események, fejlemények teljes és nyilvános nyomon követése 
érdekében. Ezzel egyidőben a velemény@almadi30.hu és a javaslat@almadi30.hu 
email címeken is lehetett (és lehet azóta is) véleményeket és javaslatokat eljuttatni 
a munkacsoporthoz. 

• Novemberben felkerült a Facebookra és az almadi30.hu website-ra a 
próbakoncepciót és a stratégiát tartalmazó két dolgozat. 

• 2020 novemberétől, a veszélyhelyzet újbóli kihirdetése miatt, 10-12 fő 
részvételével online csoportmunka keretében folytatódott a stratégia egyes 
részleteinek kidolgozása. 

• 2021 március elején kérdőíves felmérést indítottunk a lakosság körében a további 
igények és a korábbi évek fejlődésének megítélését vizsgálandó. A kérdőíves 
felmérésen résztvevők száma (értékelhető válaszok) gyakorlatilag megegyezett a 
2012-ben készített hasonló felmérésben résztvevőkel. Az eredmények ma is 
nyilvánosan megtekinthetők az említett felületeken. 

• A már tovább finomított elképzeléseket online fórum keretében mutattuk be 
március 25-én az almádi civil szervezetek képviselői, illetve április 19-én az 
Almádiban működő vállalkozók számára, mindkét esetben teret adva a nyílt 
konzultációra. 

• Tanácsnoki tevékenységem lezárását megelőzően, május 28-án nyilvános 
konferenciát rendeztünk a PKKK-ban, ahol a koncepciót újra bemutathattuk a 
nyilvánosság részére szintén kérdéseket és hozzászólásokat indukálva. A 
konferencia meghívott előadója Fegyverneki Sándor úr, volt országos főépítész, 
jelenleg a Budapest Fejlesztési Központ tanácsadója volt. 

 
E rövid felsorolás ismeretében a nyilvánosság hiányára hivatkozni – megítélésem szerint – 
nem szerencsés. A történeti hűség kedvéért azt is megvizsgáltam, hogy a 2012-ben elfogadott 
koncepció/stratégia el(ő)készítése a jelenlegi nyilvánosság töredékét sem kapta meg.  
 
Miután a másfél éve kezdett munkában résztvevő almádi, és/vagy Almádihoz kötődő polgárok 
a munka során tudásuk legjavát adták és kizárólag városunk érdekeit tartották, tartják szem 
előtt, szükség lenne a halasztás, elutasítás, agyonhallgatás valódi okainak megismerésére. 
Ebben számítok együttműködésére. 
 
Balatonalmádi, 2021. szeptember 30. 
 
Tisztelettel: 
 
 
 
Kajári Gyula 


