Tisztelt Kaposváriak!
Az önkormányzati döntéshozatali eljárás tanulságaira szeretném felhívni figyelmüket.
Miközben a járványhelyzet javítása érdekében benyújtott tesztelési költségvetési keret
létrehozásáról, a tesztelési költségek állam általi megtérítéséről és a veszélyeztetettek
tesztelési sorrendjéről szóló javaslatomat tárgyalták a bizottságok furcsa érzés fogott el.
A Népjóléti Bizottság tagjainak támogatását szerettem volna elnyerni, akik tavaly is mellém
álltak, amikor megszavazták rendelet-módosítási javaslatomat és a Gyönyfa Napközi
Otthonban dolgozók évi egyszeri ellátását sikerült a duplájára emelni. A Népjóléti Bizottság
támogatását követte a Pénzügyi és a Jogi Bizottság is.
A 2020. évi költségvetéshez beadott megtakarítási javaslatokat pár hónappal később a
bizottságok és a Közgyűlés is egyben elutasította – megszegve az egyenként szavazás
kötelezettségét -, sőt a név szerinti szavazás megtagadásával a kisebbség jogát is durván
megsértette az ülés vezetője. Az egypártrendszert idéző, demokráciával összeférhetetlen
eljárás miatt bojkottáltam a soron következő ülést, amelyet napirend utáni hozzászólásomban
indokoltam és felhívtam a képviselőket térjenek vissza a polgári demokrácia útjára. Majd a
járvány miatt a Kormány veszélyhelyzetet hirdetett és a Közgyűlés jogait a polgármester
gyakorolta egyszemélyben. Két közgyűlés előterjesztéseit küldte meg a képviselőknek
véleményezésre. Jogszerűségi javaslataim jó részét elfogadta, majd a júniusban összehívott
közgyűlésen 5 módosító javaslatomból négyet támogatólag tett fel szavazásra, amit így a
testület elfogadott. Leltárt készítve a választástól számítva, közel egy év alatt 118 javaslatot
tettem, módosító javaslatomból 48-at a testület elfogadott, 46-ot elutasított. 24 javaslatom a
jövőre vonatkozott. Benyújtott kérdések és interpellációk száma10. A jelenlegi napirend utáni
hozzászólással együtt, napirenden kívül háromszor beszéltem. Ezek közös jellemzője, hogy az
ülést vezető különböző praktikákkal a nyilvánosságot próbálja kizárni. Nem a nyilvános ülés
végén adja meg a szót, hanem zárt ülést rendel el, kiküldi a sajtót, majd várni kell a sajtó
képviselőinek visszatértére. A közvetítést követőek persze már elkapcsoltak, mivel úgy tudják
vége a közvetítésnek.
A járvány második hulláma idején tett tesztelési keret és a képviselői, vezetői stb. parkolási
privilégiumok eltörlése mellett, az önkéntes véradók megbecsülésének jeleként a véradás
napján való ingyenes parkolási javaslatom tárgyalásakor ismét szomorúan érzékeltem a

félelem, a pozíció féltés légkörét. A Népjóléti Bizottság elnöke a névszerinti szavazási
javaslatunknak eleget tett.
2020. évi költségvetés módosításához benyújtott kiegészítő javaslataimról, ezek
•
•
•

Covid-vírus tesztelési keret létrehozása
az önkormányzat által szervezett tesztelések állami megtérítése
tesztelési veszélyeztetetti rangsor megalkotása a népegészségügyi hatóság javaslatára

•

kedvezményezettek ingyenes parkolásának megszüntetéséről (helyi és országgyűlési
képviselők, hivatal vezetői, gazdasági szereplők stb.)
önkéntes véradók véradásnapján való ingyenes parkolása

•
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A Pénzügyi és Jogi Bizottságban hasonló arányokkal utasították el a módosítást. Külön
köszönetemet fejezem ki dr. Máté Erzsébet volt közjegyző asszonynak, aki a Jogi Bizottság
tagjaként támogatta valamennyi javaslatomat. Dr. Giber Vilmos tanácsnok úrnak, aki az
önkéntes véradók véradás napján történő ingyenes parkolását, dr. Horváth Krisztián úrnak a
Jogi Bizottság tagjának, aki a tesztelési keret létrehozását támogatták.
A bizottsági tagok többségénél a nyáj szellem uralkodott, gondolkodás és mérlegelés nélkül.
Ha valaki azt képzeli, hogyha egy kijelölt embert követve karlendítést gyakorol, annak bármi
köze van a demokráciához, annak semmi keresnivalója egy demokratikus testületben.
A parlamenti kultúrákban ismert a kötelező szavazás intézménye, azonban ez korlátozott,
elsősorban kiemelt döntéseknél követelik meg a frakció tagoktól, így a költségvetés
elfogadásakor és személyi kérdések esetén. Célszerűnek tartom, ha a többségi frakció is
meghatározza a kötelező szavazási tárgyköröket, ezzel elkerülve azt a tagjai és megbízott
külső bizottsági tagok részére megalázó helyzetet, hogy egy embert követve emelgessék
karjukat. A Pénzügyi Bizottságon volt Városházi dolgozó külső bizottsági tag régóta önkéntes
véradó, így megszavazta az önkéntes véradók véradásnapján való ingyenes parkolására

vonatkozó javaslatomat, majd elnézést kért véleményéért és új szavazást kért, ahol már nem
támogatta a javaslatot.
A karlendítésről leszoktatás érdekében javaslatot terjesztek a Közgyűlés elé és január 23-án a
Város napján megláthatják a kaposvári polgárok sikerült-e a terápia., ha egy szavazásra is.
Köszönöm, hogy meghallgattak.
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