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Állandó Meghívottak:

26 Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
17 Balog Gyula Gödöllői Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
18 Meizner Sándor Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
19 Szabó László Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
20 Havassy Marija Gödöllői Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Dr. Kálmán Magdolna aljegyző, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda vezetője
Hargitai Zoltán Adóiroda vezetője
Dr. Tamás Márta Közigazgatási és Szociális Iroda vezetője
Dr. Kiss Árpád Hatósági Iroda vezetője
Dr. Heltai Györgyné Költségvetési Iroda vezetője
Mészáros Judit Főépítészi Iroda vezetője
Vécsey László országgyűlési képviselő
Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő
Dr. Bozsó Zoltán rendőrkapitány
Péterfi Csaba kabinetvezető
Dr. Vörös József járási tisztifőorvos

Meghívottak:
Lengyel Szilvia LMP országgyűlési képviselő
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Dr. Gémesi György polgármester: Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testület tagjait és
meghívott vendégeinket, Dr. Ángyán József országgyűlési képviselőt, Lengyel Szilvia
országgyűlési képviselőt. Mielőtt javaslatot tennék a kiküldött meghívó szerint a napirendre,
Vörös István ügyrendi kérdésben kért szót.
Vörös István képviselő (ügyrendi kérdés): Köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület,
Polgármester úr! Tisztelt meghívott vendégek! A mai rendkívüli testületi ülés napirendjével és
helyszínével lenne kapcsolatos ügyrendi felvetésem. Azt szeretném megtudni, hogy mi indokolta
a képviselő-testületi ülés korábbi reggel 8.00 óra helyett ma 16.00 órára történő összehívását.
Dr. Gémesi György polgármester: Képviselő úr, ügyrendi kérdés.
Vörös István képviselő: Ez a napirendhez tartozó ügyrendi kérdés. Azt szeretném megtudni,
hogy mi az oka annak, hogy a rendkívüli ülésen egyetlen olyan napirend szerepel, mely
egyébként rendes testületi ülésen tárgyalható és ez nem lett megindokolva. Akkor amikor
Gödöllő városában a lakosságot sokkal fontosabb kérdések érdeklik. Olyanok mint az Erzsébet
királyné Szálloda beruházása, a pénzügyi konstrukciója, annak a jelentős vesztesége, ennek a
hitelnek az indoklása. Sokkal fontosabb kérdés a Rézgombos Szolgáltatóház és a mélygarázs
körül kialakult problémák finanszírozása. Mária szobor 40 millió Ft-os költségének felújítása,
figyelembe véve a 6 millió Ft-os felajánlást és azt az összeget, amivel a képviselő-testület
indokolatlanul támogatta az elengedett terület felhasználási díjjal vállalkozót a költségvetés
terhére. Mi indokolja azt, hogy a város közlekedési gondjaival kapcsolatos kérdéseit nem
kívánjuk megvitatni ilyen széles körben, mint amilyen széles körben itt ülünk? A költségvetést
nem tárgyalta a képviselő-testület ilyen tömeggel mint amilyen most jelen van a beszámoló
során. A város közlekedési gondjainál kérdésként merül fel, hogy miért nem tárgyaljuk a HÉV
pálya szakaszának fejlesztését, amivel kapcsolatosan polgármester úrnak éppen csütörtökön…
Dr. Gémesi György polgármester: Képviselő úr hozzászólása nem ügyrendi volt.
Futás Levente képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt
meghívottak! Képviselő Asszony és Képviselő úr! Ügyrendi javaslattal élnék, hogy ebben az
időpontban Vécsey László az eredeti megbeszélés szerint - amit a jelenlegi testületi üléssel
felülírt a polgármester úr - várja a megbeszélt helyen illetve erre a célra rendkívüli fogadóóra
tartási helyére, a Pest Megyei Kormányhivatal Növényvédelmi és Talajvédelmi Igazgatóságára,
Kotlán Sándor u. 3. szám alá. Felkérem a képviselő-testület tagjait és a megjelent vendégeket,
hogy most álljunk fel és menjünk át oda, mert ott vár minket Tóth Gábor úr Obreczán Ferenc úr.
Dr. Gémesi György polgármester: Én szerintem Vörös István képviselő úr, még egy ügyrendi
kérdésben nem fogok szót adni. Halász Levente kért még ügyrendi kérdésben szót és utána
válaszolok mindegyikre. Egy javaslat hangzott el.
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Halász Levente képviselő (ügyrendi kérdés): Én azt szeretném megkérdezni Futás Levente
ügyrendi kérdése alapján, hogy Vécsey László a polgármester felett áll, mellette áll vagy alatta
áll-e. Polgármesteri hivatalos, rendkívüli testületi ülés meghívót miért gondolja, hogy ő felül
tudja írni, mert ő ott vár bennünket a Kotlán Sándor utcában.
Dr. Gémesi György polgármester: Szerintem képviselő úr. Képviselő úr! Ez az önkormányzat
képviselő-testületi ülése, nem a piac. Majd, ha adok szót, akkor fog képviselő úr bármit is
reagálni, amennyiben lehet. Ügyrendünk szerint nincs rá lehetősége. Leventének sem volt az
ügyrendi a kérdése. Most fejezzük be. Mielőtt felteszem a javaslatot kiküldött meghívó szerint a
napirendre, előtte egy ügyrendi javaslat volt Futás Leventének, mely szerint a képviselő-testület
ülését tartsuk az Állatkórházban. Én ezt a javaslatot nem támogatom. Aki támogatja, igennel
szavazzon.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Futás Levente Szabolcs
Vörös István
Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Pecze Dániel
Pelyhe József
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás

Voks:
2
10
1
13
0
2
15

Szav%
Össz%
15.39
13.33
76.92
66.67
7.69
6.67
100.00
86.67
0.00
13.33
100.00

Igen
Igen
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Nem
Tart.
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Kristóf Etelka
Pintér Zoltán

Távol
Távol

-

16:16:28 Futás Levente képviselő úr távozik az ülésről
Dr. Gémesi György polgármester: A Képviselő-testület nem fogadta el az ügyrendi javaslatot.
Így javaslatot teszek az eredeti meghívó szerint a napirendi pontra. Az elmúlt képviselő-testületi
ülésen szóban jeleztem és szóban össze is hívtam a testületet. Másnap kiküldtem Önöknek
képviselőtársaim. Egy napirendi pontunk van. Tájékoztató városunkban élő országgyűlési
képviselő tevékenységéről. Meghívott minden, a városban élő országgyűlési képviselő. Így
hívtuk meg Vécsey László urat, aki a területileg illetékes országgyűlési képviselő. Elnézést, hogy
nem a hölgyekkel kezdtem, de itt most a beosztás a lényeg. Lengyel Szilvia LMP-s
országgyűlési képviselő asszonyt és Dr. Ángyán József országgyűlési képviselőt. Ha már
felmerült a kérdés Vörös István részéről és Futás Levente részéről is, csak egy dolgot szeretnék
felolvasni Önöknek, amit tegnap átküldtem Vécsey László képviselő úrnak. Mint ahogy jeleztem
az elmúlt héten világosan tájékoztattam a testületet, hogy egy hét múlva, a mai napon május 22én 16.00 órakor lesz rendkívüli képviselő-testületi ülés, mert országgyűlési képviselő úrnak ez az
időpont volt megfelelő. Előzetes levelezés után országgyűlési képviselő úr ebben az időpontban
azt jelezte, hogy ő szabad és jelezte számomra, hogy rendkívüli fogadóóra keretén belül tartsunk
képviselő-testületi ülést, amit sem a szervezeti és működési szabályzatunk sem az ügyrendünk
nem tesz lehetővé. A képviselő-testületi ülés helye itt van. Képviselő-testületi ülést lehet
kihelyezetten tartani, de ahhoz külön a képviselő-testületnek kell döntenie és nem nekem. Én
megismételtem a képviselő úrnak ezt a meghívásomat, amit hangsúlyozom én kezdeményeztem
először és nem első alkalommal. Korábban gyakorlat volt, hogy az országgyűlési képviselőt, aki
a területen illetékes meghívást kapott a képviselő-testületi ülésre, így Fogarasiné Deák Valéria is,
aki korábban országgyűlési képviselő volt. Ezen meg is jelent. Jómagam mikor képviselő
voltam, akkor rendszeresen itt voltam és azután is folytattuk ezt a gyakorlatot. Vécsey László
képviselő úr 2011-ben megjelent a képviselő-testületi ülésen meghívásra. Elmondta a testület
előtt az ő elképzeléseit a programjával kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, ami tevékenységet
végzett. Majd 2012-ben egy olyan választ kaptunk, amit én ismertettem a képviselő-testület előtt.
Képviselő úr köszöni szépen a meghívást, nem kíván vele élni és nem kötelessége a képviselőtestületet tájékoztatni. Igaza van, hogy nem kötelessége tájékoztatni a képviselő-testületet. A
meghívásnak nem tud eleget tenni. Amennyiben bárkinek valamilyen gondja van, kérdése van
fáradjon el a fogadóórájára. Ebben az esztendőben is korrekt módon meghívást küldtem
képviselő úrnak. Itt van a levél dokumentáció, nyílván nem szeretném felolvasni, ahol
kezdeményeztem azt, hogy képviselő-testületi ülésen tájékoztasson minket a végzett munkájáról
és tevékenységéről. Jeleztem azt, hogy mikor lesznek képviselő-testületi ülések reggel 8.00
órakor. Amennyiben ez neki nem megfelelő, akkor olyan időpontot javasoljon, ami neki
megfelelő. Írt két időpontot és hozzáírta, hogy továbbra is fogadóórában gondolkodik. Jelzetem
azt, hogy Gödöllő város Képviselő-testülete mint a város legmagasabb döntéshozó fóruma,
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invitálja őt egy ilyen jellegű tájékoztatásra. Én azt gondolom, hogy ebben a dologban jogosan
gondolhattam azt a korábbi gyakorlatnak megfelelően képviselő úr az általa választott
időpontban mégis meggondolja magát és eljön a képviselő-testületi ülésre. Ezek után újra
kaptam válaszlevelet. Háromszoros levélváltás után jelezte, hogy ő az Állatkórházban le is
foglalt már egy területet, egy épületet vagy egy helyiséget, én nem tudom hol és mi menjünk
oda. Ez nem arról szól, hogy ki hova megy. Gödöllő város Önkormányzatának van egy működési
rendje, van egy helyszín, ahol döntéseinket hozzuk. Én azt gondolom, hogy bárkit hívtunk annak
megtiszteltetés volt, hogy eljöjjön. A Magyar Olimpiai Bizottság elnökét meghívják az
Országgyűlés egy bizottságába, hogy adjon tájékoztatást a Magyar Olimpiai Bizottság
tevékenységéről, akkor a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke nem azt írja a Bizottság elnökének,
hogy nagyon szívesen látom Önöket a Magyar Olimpiai Bizottság tárgyalótermében, hanem
természetesen megfelelő időpont egyeztetés után részt veszek ezen az ülésen. Én a Nemzeti
Sport Szövetség elnökeként amikor meghívást kaptam a Sportbizottság ülésére az
Országgyűlésbe, akkor én sem azt írtam, hogy jöjjenek a Nemzeti Sport Szövetség által bérelt
helyiségbe és a tárgyalójában tartjuk az ünnepi ülést vagy a bizottságot, hanem elmentem és részt
vettem a bizottsági ülésen. Ezen teljesen felesleges vitatkozni. Ez nagyon kicsinyes dolog.
Nyilván van oka annak, hogy a képviselő úr nem vesz részt a testületi ülésen. Én a tegnapi
levelemet szeretném felolvasni. Utána nyilván nem fárasztani és feltartani a vendégeinket, hiszen
ők elfogadták és akceptálták a meghívást.

Dr. Gémesi György polgármester úr felolvassa a levelet

„Vécsey László
országgyűlési képviselő
részére
Tisztelt Képviselő Úr!
Sajnálattal olvastam válaszlevelét, melyben Gödöllő város képviselő testületének rendkívüli
testületi ülésének időpontjában szervezett fogadó órájára invitál. Emlékeztetem képviselő urat
arra a tényre, hogy Gödöllő város polgármestereként az eddigi hagyományoknak megfelelően én
kezdeményeztem meghívását a képviselő testület ülésére, ahol lehetőséget kapott volna eddigi
Gödöllőért végzett munkájáról, egyben országgyűlési képviselői tevékenységéről tájékoztatást
adni a város választott döntéshozóinak. Természetesen tudomásul veszem, hogy ezzel a
meghívással, ill. lehetőséggel nem kíván élni. Véleményem szerint egyszerűbb lett volna ezt
megírni, mint holmiféle fogadó órára hivatkozva, annak szervezése kapcsán terembérlési
költségekbe vernie magát és az őszinte válasz alól kibújni. Nyilván van oka annak, hogy
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képviselő úr nem kívánja jelenlétével megtisztelni az Önnek alkalmas időpontban összehívott
testületi ülést, de ez eddigi válaszaiból nem derült ki. Végül engedje meg, hogy emlékeztessem
arra, hogy megválasztása után, amikor Gödöllő Város testülete előtt a mandátumát átvette, szó
szerint a következőket mondta, „Nagyon köszönöm a meghívást és igazán öröm egy ilyen
képviselő-testületi ülésen részt venni, mert gördülékenyen mennek a dolgok. Ez az első
alkalom, hogy egy ilyen meghívást kaptam és ennek eleget is tudok tenni. El kell mondjam,
hogy beszámoló jelleggel szeretnék rendszert csinálni. Nyilván akkor van értelme, ha
törvényhozási szintet érintő dolgokról esik szó, de egyébként mindig szívesen fogok
rendelkezésre állni és jövök a testületi ülésekre.”
Gödöllő, 2013-05-21
Tisztelettel:
Dr. Gémesi György”
Ezek után egyéként minden testületi ülésre nem csak meghívót, hanem az ezzel kapcsolatos
tájékoztató anyagot is megkapta képviselő úr. Ahogy említettem egyetlen alkalommal tisztelt
meg bennünket, amikor kifejezetten egy napirendi pont keretén belül képviselői munkájával
kapcsolatos tájékoztatóra voltunk kíváncsiak. Ezt akkor megtette. Azóta pedig a korábban
említett formában távol volt. Ehhez természetesen joga van. Nem minősítem. Én megírtam a
válaszlevelemet. Én ezzel kapcsolatosan ezt a részét az ügynek nyilván lezártnak tekintem és még
egyszer köszöntöm az itt lévő országgyűlési képviselőket. Nem kevés munkájuk mellett vállalták,
hogy eljönnek és tájékoztatnak bennünket arról, hogy mivel foglalkoznak az országgyűlésben és
esetlegesen milyen gödöllői vagy önkormányzati vonatkozása van az ő munkájuknak. Jegyző
asszony mondja, hogy itt nagy lelkesedésemben a napirendet is szavaztassam meg. Mielőtt
köszöntöm a képviselőket név szerint, aki támogatja a napirendet, kérem igennel szavazzon.
Köszönöm szépen.

NAPIREND:
1. Tájékoztató a városban élő országgyűlési képviselők tevékenységéről
Meghívott: Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő
Lengyel Szilvia országgyűlési képviselő
Vécsey László országgyűlési képviselő

2.

Egyebek
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Szavazás eredménye

Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:
Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Pecze Dániel
Pelyhe József
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs
Kristóf Etelka
Pintér Zoltán

Voks:
11
1
0
12
0
3
15

Szav%
Össz%
91.67
73.33
8.33
6.67
0.00
0.00
100.00
80.00
0.00
20.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Távol
Távol
Távol

-

A Képviselő-testület a napirendet elfogadta.
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1.Tájékoztató a városban élő országgyűlési képviselők tevékenységéről
Meghívott: Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő
Lengyel Szilvia országgyűlési képviselő
Vécsey László országgyűlési képviselő
Kovács Barnabás képviselő (ügyrendi kérdés): Köszönöm szépen. A téma fontosságára és a
meglehetősen ritka voltára tekintettel az lenne az ügyrendi javaslatom, hogy a képviselő-testület
erre az egy napirendi pontra írja felül a szervezeti és működési szabályzatot és engedélyezze,
hogy a hozzászólások és a kérdések öt perces időtartamban történjenek meg.
Dr. Gémesi György polgármester: Azzal, hogy 18.00 órakor fejezzük be. Én támogatom az öt
percet. Jegyző asszony ez nem törvénytelen? Azt mondja jegyző asszony, hogy ez törvénytelen.
Szerintem felül tudja írni az szmsz-t a képviselő-testület. Nem az országgyűlésben vagyunk ez
kétségen kívüli. Én azt gondolom, hogy a kettő percet három percre emeljük meg, hogy kicsit
többet lehessen ennek kapcsán szólni. Jegyző asszony azt mondja, hogy ne szavazzunk, de
engedjem. Jó, akkor én leszek a törvénytelen. Én megtartanám ennek a jogát. Nem véletlenül van
így szabályozva a szervezeti és működési szabályzatban, de ha van értelme, hogy valaki olyan
kérdéseket tegyen fel, ami témához tartozik azt természetesen fogom engedni. Mivel volt egy
ilyen javaslatunk szavaznunk kell, de nem lehet szavazni, mert ez jogszabályszegő lenne. Akkor
nem szavazunk. Vörös István képviselő újabb ügyrendi kérdésben kér szót, kérem hadd kezdjük
el a munkát.
Vörös István képviselő (ügyrendi kérdésben): Úgy gondolom, hogy ezen a rendkívüli
képviselő-testületi ülésen olyan napirendet tárgyalunk, ami még egyszer mondom bármelyik
képviselő-testületi ülésen mindenféle indok nélkül tárgyaltunk. Ez ide lett hozva. Valamilyen
technikai okból és valószínű azért, hogy a fogadóórával szembesített eljárás legyen. Én ezen nem
kívánok részt venni. Ez egy kézi vezérlésű, úgy látszik, hogy valamilyen, a polgármester úr által
korábban gyakorolt stílusnak az újabb megnyilvánulása. Köszönöm szépen, nem kívánok részt
venni.
16:26:21 Vörös István képviselő úr távozik az ülésről.
Dr. Gémesi György polgármester: Továbbra sem ügyrendi hozzászólás volt. Teljesen
természetes, hogy én magam részéről és a testület részéről is akceptáljuk, hogy a képviselőtestületi ülésen nem kíván részt venni. Figyelmeztetem képviselő urat, hogy az esküje arra
kötelezi, hogy Gödöllő város Képviselő-testületén annak megfelelően annak rendje szerint
végezze a dolgát. Képviselő úr már ezt sem hallgatta meg.
Köszöntöm újra országgyűlési képviselő urat és asszonyt. Szilvia kezdi?
Lengyel Szilvia országgyűlési képviselő: ABC sorrend szerint maradunk.
Dr. Gémesi György polgármester: Köszönöm ABC sorrendben. Az előkészítés alapján abban
maradtunk, hogy 20-25 percben kapunk egy tájékoztatót és lehet hozzászólni a működési
rendünknek megfelelően. Amennyiben van értelme, mehet tovább, nem fogom senkibe
belefojtani a szót.
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Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő: Tisztelt Polgármester úr! Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Mindenekelőtt megköszönöm a lehetőséget. Azt
hiszem, hogy annál nagyobb megtiszteltetés nem érheti az embert mintha azon közösség
képviselői, ahova önmaga magát számítja, meghívja és kéri, mondja el hogy látja a világot mi
van körülötte, mi zajlik itt az országban. Az esetleg hogy érint bennünket itt közvetlenül ezt a
közösséget. Nagy örömmel fogadtam ezt a meghívást. Őszintén szólva nem igazán értem Vécsey
Lászlónak ezzel kapcsolatos fenntartásait. Ez egy emberi együttlét. Én így fogom fel, ahol egy
közösség meghányja veti a dolgait. Köszönöm polgármester úr, köszönöm képviselő-testületnek,
hogy ezt a lehetőséget megteremtette. Én egy picit miután erről nem nagyon volt alkalmam
beszélni hogy hogyan kerültem ebbe bele talán egy-két mondatban megengeditek, hogy
elmondjam. 2005-ben keveredtem be ilyen vendégmunkásként kalandtúrára erre a politikai
terepre. Talán emlékeznek rá, volt egy országos gazdademonstráció. Három hétig ezer traktor
fent volt Budapesten. Ezek az emberek megkerestek engem, hogy segítsek nekik mert nem tudják
megértetni az uraikkal mi baj velük. Miután egyetemünkön az szerepel, hogy a vidék egyeteme
és én ezen a vidék egyetemén vagyok én elvállaltam ennek az ódiumát, magamra vettem három
hétig a tárgyalások egy részét én vezettem a kormánnyal. Amire senki nem számított végül olyan
értelemben sikeres volt ez a három hét, hogy kénytelen volt a kormány egy 38 pontos
megállapodást aláírni. Nagy siker volt. Én ezt nem felejtem el a gondviselésnek egy nagy
ajándéka volt számomra az a pillanat, amikor én ott lehettem a sátorban, amikor bejelentettük
vasárnap március 15-e előtt még – ideges volt a politika, hogy mi történik, hogy ha még ott
maradunk Budapesten – szent mise után, hogy aláírta a kormány a megállapodást. Valami
hasonló lehetett, nyílván egy kicsit eltúlzom én akkor még nagyon kicsi voltam akkor, 1956
környékén, amikor átélte a nép azt az egységet, ami sajnos nem sokáig tartott. Szóval én így
kerültem bele a MAGOSZ-nak voltam a szakértője. Miután a FIDESZ-szel megállapodtak én
nem vagyok semelyik pártnak sem a tagja, de a MAGOSZ szakértőjeként a tárgyalódelegációban
benne voltam. A MAGOSZ kért meg arra, hogy próbáljuk meg azt, ami sikeres volt itt három
héten keresztül parlamenten kívül, próbáljuk meg a parlamenten belül. Nem egy egyszerű döntés.
Gondolhatjátok öt gyerekkel, családdal, minden egyébbel és az egyetemi terepről érkezve ez
teljesen idegen világ. Nem lehetett kitérni ez elől végül. Nem felejtem el azt, ahogy menet
közben a három hét alatt belekapaszkodtak az emberbe azok az egyszerű emberek, akik nagyon
egyedül érezték magukat Budapesten egy idegen közegben. Ahogy mondták, hogy ugye nem
hagysz itt professzor. Hogy lehetett volna otthagyni. Semmi már motívuma nem volt a dolognak,
azért mondom ezt el mint hogy nem lehet őket otthagyni. Ilyen volt az én nagyapám is. Hogy
lehetne otthagyni a trógereknek prédául, akikkel egyébként tárgyaltunk három héten keresztül, ott
ültek szemben a túloldalon. No így keveredtem én bele. Arra készült a társaság, hogy
kormányzati pozícióban leszünk, de nem kerültünk kormányzati pozícióba. Így aztán ellenzékben
négy évig dolgoztam a parlamentben, tettem a dolgomat, amit tudtam. Teljesen váratlanul ért,
amikor 2010 februárjában kaptam egy üzenetet, hogy menjek el Felcsútra, merthogy a
miniszterelnök úr, a volt miniszterelnök úr és a várományos miniszterelnök úr szeretne velem
beszélni. Fazekas vitt el. Ott tudtam meg, hogy ő lesz a miniszter. Ezen a beszélgetésen, kétórás
nagyon jó emberi beszélgetés volt, valóban még a hívó szavak is elhangzottak. Valószínűleg
felkészítették a miniszterelnök urat, hogy mik azok a szavak, amik el kell, hogy hangozzanak,
hogy én kötélnek álljak egy ilyen nem akármilyen ügynek. Tényleg egy őszinte emberi
beszélgetés volt. Én átadtam ott egy programot, ha erről van szó, akkor próbáljuk meg. Én ezt az
egy kottát tudom. Ez volt pénteken, hétfőn visszakaptam Szijjártó mondta, hogy miniszterelnök
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úrnak tetszik ez lesz a programunk. Ez elől megint nem lehet kitérni, ha egyszer azt mondják,
hogy az a program, amit odaadtam 15 oldalban, hogy miről szólna. Én vidékfejlesztéssel
foglalkoztam itt is ezt csináltam agrár vidék ügyekkel, város vidék kapcsolatokkal, hogyan
lehetne újra talpra állítani a vidéket milyen minőségi mezőgazdasági kellene nekünk. Egy kis
közepes családi gazdaságokra alapuló, ahol sok embernek munkát adjon. Élelmiszer és
élelmezésbiztonságot akarunk magunknak akarunk elsősorban teremteni. Olyasmit akarunk ezzel
a térrel, hogy egy élhető világ maradjon körülöttünk. A tájaink megmaradjanak, a vizeink ha
lehet. Ezek mind stratégiai dolgokká válnak a föld a víz, mindazok az erőforrások
nemzetbiztonsági stratégiai kérdéssé válnak. Ezeket foglaltam magamnak össze, ha egyszer olyan
helyzet adódik, akkor körülbelül ezeket kellene megoldani. Nem tudtam kitérni. Egy hónapot ott
hezitáltam, hogy szabad-e nekem, hogy ott mi minden elhangzott ott abban a két órában, nem
akármilyen ígéretet hordozott a jövőre nézve, hogy ezeket meg is fogjuk csinálni. Nem arról szólt
a történet, hogy akkor ebből valamit megteszünk, hanem ez lesz a program. Én ezzel hittel
szálltam be a politikába. parlamenti államtitkár lettem a választások után. Valószínűleg a
kétharmadhoz én is hozzájárultam és így utólag komoly lelkiismeret furdalásom van. Én magam
is úgy elhittem, ahogy ezt nekem mondták és ezt én továbbadtam az embereknek. Utólag tán azt
is hozzá teszem, hogy ez is kellett a kétharmadhoz, mert én végigjártam a vidéket. A
gazdaközösségben elég nagy elfogadottságom volt. Elhitték, hittek nekem én nem vertem át soha
senkit, nem hazudtam soha senkinek, egyenesen szoktam beszélni az emberekkel. Arról beszélek,
ami az embereket érdekli. Ezt tudták rólam és nyilván elhitték, amit mondtam, mert én is ezt
hittem, hogy ez így lesz. Amikor bekerültem, akkor az elején jól is nézett ki a dolog. Jó néhány
olyan dolog történt, rendeletek elindultak, kistermelői rendelet, a helyi piacok ügyei és a többi,
ami úgy tűnt, hogy ebbe az irányba mutat. Aztán amikor a földügy, itt egy-két percre megállnék,
ez eldönti a sorsunkat vége annak a közösségnek, mely alól kihúzzák a földjét, ezt nyugodtan
mondhatjuk. A föld kérdés az a központi kérdése a megmaradásunknak. Nemcsak a parasztság
megmaradásának, hanem mindannyiunk megmaradásának. Amikor az első anyagot láttam a
földbérleti pályázatokkal kapcsolatos előkészített előterjesztés nekem döbbenetes trauma volt.
Nem akartam elhinni. Olyan volt mintha a szocialisták fogalmazták volna. Bocsánatot kérek,
mert az előző időszakban tőkés nagybirtokokról volt szó és ezeket támogatta és nem ebben
állapodtunk meg. Olyan rendszer került elém, ami pontosan leírta, hogy semmi más néhány száz
nagybirtok lesz Magyarországon és oda kerül a föld. A helyi közösségek alól kihúzzák ezt a
földet. A spekuláns tőke kezébe kerül a föld, a helyi családoknak pedig nem marad semmi. Ez a
tipikus dél-amerikanizálódási folyamat. Én először kétségbeesetten belül kezdtem el próbálkozni,
hogy fordítsuk ezt a szekeret. Itt valami félreértés lehet. Itt valami félreértés van, ez nem lehet,
nem ebben állapodtunk meg. Utólag meg kell állapítsam, hogy már akkor ez 2011. nyara volt egy
évvel az után, hogy én miniszter helyettes lettem, körülbelül ilyen beosztású és elég sokat jártam
kormányülésre is. A soros elnökség kapcsán a miniszter sokat volt külföldön. Nem akartam
magam sem elhinni, hogy ez így történik. Amennyit lehet megpróbáltam fordítani a szekéren.
Még most is az utolsó maradványai megvannak a reménységemnek, hogy sikerül ezt a szekeret
fordítani, azért ülök még a FIDESZ frakcióban, hogy azt gondolom, hogy a FIDESZ-KDNP
frakciószövetség tagjaként vissza tudjuk fordítani a néppárti vidékstratégia felé, amit később
megfogalmaztunk. Ugyanis a minisztériumban ekkor igyekeztem felgyorsítani a
vidékstratégiának a megfogalmazását. Legyen egy olyan keretanyagunk, amire aztán
hivatkozhatunk bármi történjék. 2011 végére sikerült a vidékstratégiát fórumokon végigjárva az
országot egyeztetve a legkülönbözőbb körökkel. Nyugodtan mondhatom, hogy amit itt leírtunk
ebben a vidékstratégiában ez egy hihetetlen támogatottságot élvez a legkülönbözőbb körökben
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vidéken és városban. Végigjártuk a különféle közösségeket. Úgy gondolom, hogy nem kéne mást
tenni mint ezt a vidékstratégiát kellene véghez vinni. Ez a helyi közösségekről szól. Arról szól,
hogy a globalizáció közepette, akkor van esélyünk megmaradni, ha megerősítjük a helyi
gazdaságot és a helyi társadalmat. Ebből egyfajta hálózatot alkotunk. Nem nagy központot,
hanem egy hálózati gazdaságot és a belső kohéziót erősíteni a közösségeknek. Ez az egyetlen
megmaradási esélyünk. Ez azt írja le, hogy hogyan tudjuk ezt megtenni. Mit kell csinálni a
földdel. Milyen föld és birtok politikát, milyen piacpolitikát, milyen élelmezés és élelmezés
ellátási politikát kell folytatnunk. Aztán odáig fajult a dolog, hogy világos volt már akkor
amikor lemondtam, akkor látszott, hogy az erőviszonyok, hogyan alakultak át a háttérben.
Szembe került a közösségek felé nyitó néppárti politika a spekuláns nagytőkével. Az a
benyomásom, és ez erősödik bennem mióta lemondtam, hogy, ugyanis az lett ennek a
következménye, hogy január vége felé felajánlottam a lemondásomat. Egy hétre rá
miniszterelnök elfogadta és 2012. február 6-ával, több mint egy évvel ezelőtt felmentettek az
államtitkári beosztásomból. Azóta erősödik, vizsgálom azok a problémákat, amelyek miatt
felálltam. Az első számú probléma a föld ügy volt, a földcsomag körül zajló ügyek, az állami
földek bérbeadása. Már a negyedik jelentést készítettem el. Tények alapján bemutatom és
nyilvánosságra hozom, hogy hova kerül az állami föld, a közvagyon, aminek a köz javát kellene
szolgálnia. Az milyen módon térül el és kerül mások kezébe mint, ami a kommunikációban
szerepel. Ezt őszintén el kell mondani. Ezek mind tények, nem nagyon cáfolja senki, mert a
Földalap hivatalos adatait rendezem össze, azonosítókkal és pontosan ellenőrizhető, hogy
ténylegesen így van. Van olyan Csákvári Állami Gazdaság, hogy mondjak egy példát vezérkar,
akik elprivatizálták annak idején az állami gazdaságot. Ők most 1800 hektárnál tartanak a
vezérkar a bérlet földeknél, miközben a kommunikáció az az, hogy 35 pályázattal, nem 35 család,
amit a kommunikáció szokott művelni, hogy most már 1600 család műveli. Budai Gyulának a
rokonsága Borsodban 34 nyertes pályázattal közel 1000 hektár. Ugyanígy Csongrádban is. Nyolc
megyét végigelemeztem, teljes körűen az eddig bérbe adott földeknél tökéletesen látszik, hogy
hova kerül. Talán a végét mondanám, mert ez tényleg döbbenetes. Az eddig bérbe adott állami
földek, ami közvagyon 41,2%-a 11 érdekeltség kezébe került. Három érdekeltség 1000 hektár
feletti területeket vitt el. Szó nincs arról, hogy 1600 család gazdálkodna ezeken a földeken. Azzal
szembesültem, hogy tudniillik mintha kettős hatalom lenne az országban. Van egy úgymond
háttérhatalom, de nem is annyira háttér ez a hatalom. Ezek a gazdasági érdekcsoportok
szövevénye hálózata, még csak pártszíneket sem mutatnak. Leistingenre azt mondják, hogy
szocialista nagytőkés, ez ugye jól hangzik ez így együtt, jó szóösszetétel vagy azt mondják a
Simicska-Nyerges féle társaságra, hogy ők meg a polgári oldalhoz kötődik. Ugyanúgy
részesednek a támogatásokból, viszik a földet. Itt egyfajta „második”szintje van itt a
döntéshozatalnak, ami tulajdonképpen az első szint. Nem történik más az én olvasatomban, elég
szomorú ez, és ezért örültem én a lemondásom után, hogy a miniszter elnök úr különböző nyílt
fórumokon mondta tán kétszer is, hogy a gazdasági elitet távol kell tartani a politikai
döntéshozatalt, ami egy nagyon jó mondat volt, én ezt örömmel vettem, mert azt hittem, hogy
elszánta magát rá. Én egy dolgot jegyeztem meg, hogy ahhoz hogy távolt tudjuk tartani, ahhoz el
kell távolítani onnan. Ha erre vállalkozik, hogy leválasztja a politikáról ezeket a „háttérmaffia
családokat”, akkor itt vagyok Gödöllőn, engem megtalál itt az egyetemen és ezt még egy utolsó
projektként az életemben szívesen megpróbálnám. Amit a Parlamentben végeztem, mert ez
inkább a kormányzati része a dolognak, tehát a „vidékstratégia” az már az eredménye a
munkámnak és örülök, hogy odáig el tudtuk juttatni, hogy ezt a kormány tavaly márciusban
kormányhatározattal kihirdette, nyugodtan lehet rá hivatkozni és én meg is teszem, javasolom ezt
12

másnak is, hogy hivatkozzon arra, ami ide le van írva, mert az kormány hivatalos álláspontja,
még hogyha a törvényhozásban nem is ezek a dolgok jelennek meg. Ami a parlamenti munkámat
illeti, ide kapcsolódik a törvényhozási munka is, és ennek vannak számszerű adatai is. Elmondom
ezeket, mert most én magam is megnéztem, hogy mennyit „ügyködtem”, mennyire voltam aktív
ebben a parlamentben. Összesen két ciklusról, kb. 7 évről van szó, mert 2006-ban kerültem be a
Parlamentbe. Volt 54 önálló indítványom, 277 nem önálló indítványom, és 446 fölszólalásom,
ami összesen 777 aktus a 7 év alatt, ami 111 aktus évente amit föl tudok mutatni számszerűen.
Nyilván a minőség a lényeges, nem csak az, hogy mennyit beszél az ember, hányszor szólal
meg., de azért ezek a számok is jelzik, hogy igyekeztem elvégezni azt, amit rám szabtak,
különösen azon a területen, amire én vállalkoztam, ezért talán kevesebbet tudtam foglalkozni az
egyéb területekkel, amelyek jobban érintenék a várost. Azt gondolom, hogy az egyéni
képviselőnek különösen az a dolga, hogy a város ügyeivel foglalkozzon. Engem úgy hívtak ide,
hogy az agrár és vidék ügyeivel foglalkozzak, ezért nagyrészt erre a területre vonatkoznak a
dolgaim, és erre én büszke vagyok. Büszke vagyok erre a területre, mert talán az utódainkra is
hatással lehet ez a dolog. A genetikailag módosított szervezeteket távol tartjuk Magyarországtól,
hogy ezek a GMO-k ne jöjjenek be az országba, és tiszták vagyunk hosszú ideje, pedig itt állnak
nagy tőkeérdekeltségek és hoznák be a vetőmagot. 2006-ban rám bízták ennek a területnek a
gondozását és sikerült egy feszült politikai légkörben egy olyan egyetértést létrehozni a
parlamentben, hogy közel 100%-os szavazati aránnyal sikerült elfogadtatni, hogy Magyarország,
köszöni szépen, de nem kér ezekből és egy elég szigorú géntechnológiai törvényt hoztunk létre,
ez egy fontos lépés volt. A törvények előkészítésénél talán a Föld törvény úgy valósul meg,
ahogyan előkészítettük, és nem úgy ahogyan, most látszik megvalósulni, ez egy nagyon fontos
dolog lehetett volna. Mi azt mondtuk, hogy 4 „alaptörvényt” kellene a vidék és az agrárium
biztonsága szempontjából, akár 2/3-dos törvényként beiktatni az Alaptörvénybe. A Föld Törvény
az alapját jelenti az egésznek, az Üzemszabályozási Törvény azt mondaná meg, hogy egy
érdekeltség hány ilyen üzemet működtethet Magyarországom, mert nem csak az a lényeg, hogy
mekkora lehet, hanem, hogy hányat működtethet és milyen feltételekkel működtetheti. a
következő a Családi Gazdasági Törvény lett volna és a Szövetkezeti Törvény, ami a kis egységek
összefogását mutatja, hogy a piaci versenyben meg tudjanak maradni ezek a kisebb mozaikok,
Európában így működik, és nálunk is ilyen volt korábban a mezőgazdaság. Ebből, hogy a
bánataimról is beszéljek egy-két szót, az lett, hogy az Alaptörvény módosítása, ami most történt
decemberben, az Alaptörvény 3. módosítása, ami a földügyi csomagot tartalmazta, és ebből a 4
törvényből kettőt törölt. Üzenetértéke van annak, hogy mit törölt, tehát a Családi Gazdaságokról
szóló Törvényt törölte, ez most nem szerepel a napirenden és törölte az ő összefogásukat a
Szövetkezeti Törvényt. Ezek helyet behozott valami számomra elképesztő dolgot, ami teljesen
ellentétes azzal amit mi gondoltunk, ez az integrált mezőgazdasági termelés szervezés. Erről
annyit sikerült megtudni, nincs még normaszövege, csak amit sikerült megtudni azt mondom el,
hogy a 7 Eurorégiónak megfelelően az egész mezőgazdaságra egy-egy nagy tőkeérdekeltség
települne rá, és ez integrálná a mezőgazdaságot és ez ellentétes hatással lenne a vidékre, mint a
szövetkezés. A szövetkezésnek az a lényege, hogy a teljes vertikum, a feldolgozás, értékesítés
haszna visszaosztódik a létrehozó családokhoz, ezért tudnak 30-40-50 hektáron kiválóan megélni
nyugat Európában a vidéki családok akik gazdálkodnak. Itt fordítva történik, mert itt a
profitcentrum maga a tőkeérdekeltség, ami kiszívja a hasznot az egészből és gyakorlatilag nagy
az esélye annak, hogy tönkremennek a végek, éppen a családok, akik előállítják ezt a
konyhaértéket. Szomorú, ez az egyik nagy szomorúságom. Azt várom, hogy ezek a törvények
milyen formában jelennek aztán meg. Mi lesz a Föld törvénnyel, az Üzemszabályozási
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Törvénnyel és mi lesz ez az Integrátor Törvény, mert, ha ez valóban így valósul meg, akkor itt
nincs mit beszélni néppárti politikáról a továbbiakban. Ez vállalhatatlan. A jövőre nézve itt egy
választóvonal fog bekövetkezni. A Föld törvényt azt 3 héten belül végszavazásig viszi a
parlament, 20-ig tart a tavaszi ülés, és az 10 nappal meghosszabbítva az eredeti tervhez képest,
addig valószínűleg megszületik a döntés, és ott el kell dönteni, hogy vállalható-e az ami abban a
törvényben van. Én most úgy látom, hogy nem. Hátha olyan fordulat történik a parlamentbe és
befogadnak olyan módosító indítványokat, 73 módosító indítványt nyújtottunk be Bencsik János
képviselő társammal, hogy próbáljuk visszaterelni ezt a törvényt a néppárti irányba, és akár még
elő is fordulhat, hogy megváltozik az irány. Szeretnék hinni a dologban. Ami az egyéb
területekről nyugtalanító és azt mutatja nekem, hogy itt valami fajta, bizonyos háttér dolog
működik más területeken is, a földbérleti pályázatokkal is a titkosítás az egyik probléma, nem
lehet megnézni sem, hogy ki mire pályázott, hogyan pályázott, mit tartalmaz a nyertes a
másikhoz képest. Az NFA belső ellenőrzés le is írta, hogy itt nagyon sok probléma van. A
szubjektív pontok 40%-ot jelentenek, és a belső ellenőrzés leírja, hogy a nyertesek mindig ennél a
pontnál, tehát az összes megvizsgált pályázatnál ebben a pontban nyertek a 2.7-es bírálati
szempontnál, ami abszolút szubjektív és 40%-pont adható rá. Azt látom, csak hogy egy aktuális
példát mondjak, a trafik ügy az ugyanilyen, ugyanígy működött. Hadházy Ákos a lelkiismeretével
küzdve, olvastam, hogy egy tisztességes keresztény család, és az ember előbb utóbb szembekerül
a saját lelkiismeretével. Erre lehet bízni ezt, hogy a gondviselés hadd dolgozzon a képviselők
közt, azért is ott vagyok, mert kérdezték, hogy mit keresek még itt, én mondtam, hogy azért, hogy
lássátok, hogy itt vagyok. Hadházy így szánhatta rá magát, hogy ezt elmondja, mert nem akarja
ezt a terhet a lelkén vinni tovább. Ugyanígy többet nyernek a földpályázatoknál, egy érdekeltség
akárhányat, ugyanígy titkos az egész, a bírálati szempontok, ahogyan én látom, mintha nem
egyedül a föld ügynél lenne így, hanem számos jelet látok más területeken is. Amennyiben az a
kérdés, hogy sikeresnek gondolom-e a munkámat, akkor tényszerűen talán kevésbé. Valahogyan
ennek a társadalomnak fel kell nyitni a szemét, ha mást nem az ember megpróbálja bemutatni,
hogy hogyan is történnek itt a dolgok és ráébred ez a közösség, hogy mi vagyunk itthon, mi
vagyunk többen a tisztességes emberek, és nem lehet, hogy néhány száz tróger irányítsa ezt az
országot. Ha mást nem, de ezt el lehetne érni, hogy a közösségek végre a saját kezükbe vennék a
dolgukat és elszánnák magukat, hogy szembefordulunk azokkal az ilyen-olyan színekben
megjelenő, de egy háttérrel rendelkező és a rendszerváltás széthordott nemzeti vagyon ügyeihez
nagyon keményen kapcsolódó „maffiózókhoz”, akik nem a gazdasági zsenialitásuk révén lettek
ilyen nagyfiúk, hanem azon, hogy a generációk során felhalmozott nemzeti vagyon nagy részét
széthordták, tisztelet a kivételnek. Egy Rubik Ernő nyilván nem ebbe a kategóriába tartozik és
minden tiszteletem az övé, de a többség nem ilyen. Úrrá kellene lenni ezen a dolgon. Talán maga
az a példa, hogy elmondja valaki névvel, arccal és kiáll. Én úgy látom a vidéki fórumokon, elég
sokat járok mostanában ebben az ügyben, megbeszélni ezeket a dolgokat a helyi közösségekkel,
mert média nincs ebben a témában, totális blokád van. Az Információs szabadságról szóló
törvény módosításával gyakorlatilag nem lehet betekinteni a pályázatokba, csak az ÁSZ-nak és a
Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekinthet be a pályázatokba teljes körűen, nem lehet tudni, hogy
milyen alapon döntenek. Ahogyan hallom az internet korlátozás is felmerült, nem tudom aztán,
hogy Navracsics miniszter úr milyen formában terjeszti be, de volt róla szó, igaz, hogy a Kuruc
infóra hivatkozva, de mutatja, hogy lehet még különféle dolgokat betiltani. Az internet még
működik. Teljes médiablokád van az egész földügyi és vidékprobléma körül. Nem marad más,
mint a közösségekhez járni, ami nem baj. Igaz, hogy kicsit nyűgösebb, munkásabb dolog
végigjárni és beszélni az emberekkel, de azért ennek más a hatása is, ha így egymás között
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megbeszéljük egymás szemébe őszintén. Ha azt kérdeznétek, hogy én sikeresnek értékelem-e a
munkámat, akkor azt mondom, hogy bizonyos dimenziókba ez siker, de amikor belevágtam,
akkor én többet gondoltam erről. Ha tudom, hogy ez így működik, akkor nem vágok bele ebbe a
„kalandba”. Ne haragudjatok, ha egy kicsit szubjektív lett a dolog, de azt gondolom, hogy ide
tartozom ehhez a közösséghez és ezek a dolgok a közösségre tartoznak, hogy mi van körülöttem,
mi zajlik. Elég sok mindent hallani, a lejáratási kampányok a szokásos módon működnek, és ez
ebben a körben is ismert nyilván. A lelkiismeretem nyugodt és ezt nagyon fontos dolognak
tartom. Azt gondolom, hogy jókor jöttem el, és még nem kellett nekem olyasmiket
véghezvinnem, nem kellett olyat magyaráznom, ami magyarázhatatlan és végigvihetetlen
nyugodt lelkiismerettel. Most úgy látom, hogy közeleg az idő, hogy a frakcióval kapcsolatban is
ezt kell majd tenni, ha ki kell lépnem a frakcióból, akkor a függetlenek közé fogok kiülni és fél
évig a házszabály szerint ott kell ülni, közben meglátjuk, hogy mi történik ezzel az országgal, mi
lesz ezekkel az ügyekkel. Én becsületből is szeretném tovább vinni, azok iránt az emberek iránt
akik oda küldtek engem, és kértek, hogy segítsek nekik, ezért végigviszem ezt a ciklust és aztán
hagyjunk valami döntést a gondviselőre is, hogy a továbbiakban mi történik. Köszönöm szépen.
Dr. Gémesi György polgármester: Köszönöm szépen képviselő úr. Hallgassuk meg most a
képviselő asszonyt és utána együtt tegyük fel majd a megfogalmazott kérdéseket,
hozzászólásokat. Köszönöm szépen, tessék parancsolni képviselő asszony.
Lengyel Szilvia országgyűlési képviselő LMP: Köszönöm szépen. Én is szeretném
megköszönni Polgármester Úrnak, illetve a Képviselő-testületnek a meghívást. Nagy örömömre
szolgát mert az én életemben, praxisomban ez az első ilyen találkozás önökkel. Az egy kicsit
beárnyékolja és méltatlan kezdete volt ennek az ülésnek, mert én is azt gondolom, hogy, ha az
embert meghívják egy ilyen alkalomra, akkor örömmel kell jönni és ezt a meghívást örömmel
kell elfogadni. Fel sem merült bennem az, hogy ezt ne így tegyem. Ángyán József képviselő
társam is ezt erősítette meg. Azért örülök, hogy legalább ketten itt vagyunk. Nem egyéni
képviselők vagyunk, egyikünk sem, de azért remélem, beérik velünk. Nagy jelentősége van az
ilyen találkozóknak, mert fontos, az, hogy minél inkább megismerjük egymást. Én októberben
kerültem be az akkor még létező LMP frakciójába és mögöttem így most 7 hónap áll. Ez
nagyságrendekkel kevesebb, mint az előttem szólóé, kérem ezt figyelembe venni. Azt bátran
kijelenthetem, hogy ez a hét hónap azért nagyon komoly lenyomatot tud hagyni az emberen és
sok tapasztalatot lehet ennyi idő alatt is szerezni. A múltamról annyit, hogy én 2008-ban még
amikor az LMP nem is volt párt, már bekapcsolódtam és Gödöllőn is annak idején a Vécsey
úrral párhuzamosan ennek a pártnak voltam az országgyűlési képviselő jelöltje, de Vécsey úr
szerzett mandátumot. Aztán úgy hozta az élet, hogy az LMP-ben októberben volt egy váltás, és a
Kukorelli Endre helyett, aki a pest megyei listáról került be annak idején, és volt egy
megmérettetés, hogy akkor ki kerüljön be az ő helyére, és én voltam az a szerencsés, akit
megválasztottak. Azóta én ott tevékenykedem. Amit én el tudok mondani az elmúlt időszakról,
hogy pont a legsűrűbb szakasz volt az LMP-t illetően. Egyébként mindig érdekes dolog egy
működő frakció munkájába bekapcsolódni, mint ahogyan bárki bármikor egy új szervezetnek lesz
a tagja, van egy beszokási idő, körbenéz, hogy hogyan működik ez a szervezet. Nekem az a
pikáns rész jutott, hogy ahogyan bekerültem, rögtön volt az a bizonyos novemberi kongresszus és
utána mutatkoztak a szakadás jelei, ami végül is februárban odáig vezetett, hogy kettévált az
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addig is szűk 15 fős frakciónk. Azóta függetlenként működünk mindannyian. Megalakítottuk az
LMP képviselői csoportját, ami 7 fő, és reméljük, most van az Alkotmány ügyi Bizottság előtt az
a beadványunk, amiben kérjük, hogy újra tudjunk frakciót alakítani, mert az
Alkotmánybíróságnak nemrég volt egy olyan határozata, ami reményeink szerint ezt lehetővé
fogja tenni. Egy párt belügyei nem biztos, hogy ide tartoznak, de ezt csak azért mondtam el, mert
eleve nyilvánosság előtt zajlottak ezek az ügyek, és ez kicsit érdekessé tette a debütálási
időszakomat, de ettől még a munka ugyanúgy folyt. Én az első időszakomba, amikor bekerültem,
akkor én a Kukorelli Endre „portfólióját” örököltem meg, ő a Sport és Turizmus Bizottságnak
volt a tagja és így én is annak lettem a tagja, aztán ez átrendeződött, ahogyan megtörtént ez a
függetlenné válás és azóta az Ifjúsági és Szociális és Lakhatási Bizottságban vagyok. Eredetileg
a Mezőgazdasági Bizottságot kértük, de ez nem jött össze, arra várni kell. A mai nap is már kettő
órát ültünk a Mezőgazdasági Bizottságban Ángyán képviselő társammal, arra beülök úgy is, hogy
nem vagyok tag. Az én témáim amivel foglalkoztam eddig az a Sport és turizmus, ezzel a
kezdtem, illetve én vagyok az egyetlen, aki pest megyei listáról bejutott, tehát én hozzám tartozik
ilyen szempontból a Pest megyét érintő ügyek többsége is a képviselői csoporton belül. A sport
és turizmus, hogy így megszűnt, és átrendeződtek a témaleosztások a csoportunkon belül, rám
főként a mezőgazdaság és vidékfejlesztés jutott. Én is itt végeztem a Gödöllői egyetemen, az
alapvégzettségem ezt meghatározta. Ennek én nagyon örülök, hogy vissza tudtam térni ehhez a
területhez térni. Ángyán tanár úrral annak idején még az egyetemen is kollégák voltunk, nagyon
érdekes, hogy úgy látszik több ponton kapcsolódik az életünk. Én február óta főleg a
mezőgazdaság és vidékfejlesztés témakörében dolgozom. Nem szertném untatni önöket, de
nagyjából azokat a témákat tudom elmondani, mint az előttem szóló. Én egy ellenzéki pártnak
vagyok a képviselője, de azt gondolom, hogy nagyon hasonlóan látjuk a világot ezen a területen a
mellettem ülő képviselő társammal. Jelen pillanatban a munkám nagy részét ennek a
szakterületnek a témáinak felkarolása viszi el. Elég sokat foglalkozom a Föld törvénnyel, a
Nemzeti Földalappal kapcsolatos dolgokkal, ebből legutóbb tegnap tartottam sajtótájékoztatót. Ez
ami egy szigorúan vett szakmai dolog, nem bontanám ki itt ezt a részt bővebben. Amit szeretnél
hangsúlyozni, hogy valóban sok tapasztalatot lehet szerezni, mert a Gémesi polgármester úr is
tudja, hogy a házban folyó munka az másabb, mint amilyennek látszik kívülről és amilyennek
gondolja az ember először. Egy nagyon nagy élmény azok között a falak között dolgozni,
hatalmas nagy felelősség, aminek az ember igyekszik megfelelni, és ez rengeteg energia, amit
követel az embertől és nekem is van két gyerekem, és igyekszem minden területen helytállni és
bízom benne, hogy ez sikerül is. Nekem a statisztikáim számszakilag rosszabbak. Én is
megnéztem ezt, mert ha az ember kap egy ilyen meghívást, akkor gyorsan megnézi a saját
statisztikáját, amit egyébként nem követ. Ez alatt az idő alatt nekem volt 11 önálló indítványom,
7 nem önálló indítványom, 17 felszólalásom, amivel nem állok az utolsó helyen és ennek azért
örülök, mert ezt ennyi idő alatt sikerült. Ez fontos, mert én mindig is aktív voltam, nekem ez
fontos, hogy minél több ügybe tudjak bekapcsolódni és képviselni az álláspontunkat, mert azt
gondolom, hogyha az ember országgyűlési képviselői pályára lép, akkor ez a 0. dolog. A
bólogatásokból én azt szűröm le, hogy ebben a teremben nem én gondolom ezt csak így. Egyéni
és listás képviselők között van különbség. Listás képviselőként mi egy kicsit másképpen tudunk
működni, másmilyen a kapcsolatunk a választókörzetünkkel. Nem körülhatárolható pontosan,
hogy az embernek milyen a választókörzete és kik élnek benne. Én azt szeretném követni, hogy
ami tőlem telik és meg tudom tenni úgy hogy jelen pillanatban nem kormánypárti képviselőként
tudok dolgozni, azt én eddig is igyekeztem megtenni és a továbbiakban is szeretném. Ami még
nagyon fontos számomra, hogy az önmagunkért való kiállás az erősödjön, mert az is fontos
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dolog, hogyha az ember választott képviselője útján fejezi ki a véleményét, de én mindig
mindenkit arra bátorítok, hogy álljon bátran ki szabadon és képviselje a véleményét és vigye a
saját ügyeit előre, mert ez építi a társadalmunkat és a gyerekeinknek is ez legyen a minta, sokkal
inkább ez, mint bármi más. Én ezért élek nyugodt lelkiismerettel és örülök, hogy ha valamennyit
is hozzá tudok tenni ennek a megyének, városnak az életéhez vagy a előbbre jutásához. Ha ezt
meg tudom tenni, akkor ez nagy öröm számomra. Fontosnak tarom, hogy ez egy élhető és
szerethető város legyen, aminek nagyon sok jele van, nagyon sok pillanatban érezzük
mindannyian. Nyilván fontos az, hogy az itt élő emberek boldog emberek legyenek, szerintem
mindenkinek ez a legfontosabb egyéni célja, ennél nincs is fontosabb az életben. Emellett LMP-s
ként nem mondhatom azt, hogy nem nagyon fontosak a zöld dolgok. A környezetünk, a zöld
dolgok, hogy tényleg olyan környezetet teremtsünk magunknak, ami fenntartható és hosszú távon
szolgálja mind a város mind a benne élőknek az életét. Az egyébként nagy szívfájdalmunk, a
helyi LMP-seknek, hogy mi nem vagyunk tagjai a helyi testületnek, ezért közvetve tudunk
értesülni az információkról. Ettől függetlenül fontosak az ügyek számunkra, de ez per pillanat a
helyi munkában valóban hátrány, de én csak azt tudnám még egyszer kihangsúlyozni, hogy
nagyon örülök minden meghívásnak. Ha a jövőben is érkezik bármilyen megkeresés, és olyan
együttműködési javaslat, vagy bármilyen olyan ügy aminek a képviseletére alkalmasnak,
méltónak találnak, akkor én nagyon szívesen állok rendelkezésre és örömmel fogom ezt vállalni.
Köszönöm szépen.
Dr. Gémesi György polgármester: Köszönjük szépen képviselő asszony. A következő időszak a
kérdések, hozzászólásoké. Tekintettel arra, hogy most nem egy olyan napirendet tárgyalunk, ahol
konkrét javaslatok hangzanak el, így ezt én most összevonnám, mindenki jelentkezzen be és
megyünk egymás után. Fölmerült még egy kérés, tekintettel arra, hogy erre az ülésre meghívást
kaptak a képviselő testület bizottságainak nem képviselő tagjai is, és amennyiben ehhez a testület
hozzájárul, ha van kérdésük, akkor azt feltehessék. Erről nekünk szavazni kell. Nincsenek itt
most olyan sokan, de minden politikai pártból képviseltetik magukat, talán a Fideszből nem. Ha
azt a javaslatot elfogadja a testület, hogy kérdezhessenek, amit kézfelemeléssel jelezhetnek, aki
támogatja a javaslatot, kérem igennel szavazzon.

Szavazás eredménye
Tárgya:
Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
10
0
0
10
0
5
15

Szav%
Össz%
100.00
66.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
66.67
0.00
33.33
100.00
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Igen
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Távol
Távol
Távol
Távol
Távol
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Dr. Gémesi György polgármester: A javaslatot egyhangúlag elfogadta a testület. Megkérem a
bizottsági tagokat, ha lemennek a képviselői kérdések és hozzászólások, akkor jelezzék ők is
ebbéli szándékukat és akkor a végén adnék nekik lehetőséget kérdezni, hozzászólni.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások----Kis Antal képviselő: Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt országgyűlési képviselők a kérdésem,
az, hogy vannak-e olyan pontok, amikor a választott képviselőnkkel tudnak dolgozni? Tehát
vannak-e olyan témák, amikor vele tudnak dolgozni? Tudnak-e dolgozni vele? Lehet-e dolgozni
vele hatásosan?
Kovács Barnabás képviselő: Ángyán képviselő úrhoz lenne kérdésem: Azért tőle kérdezem,
mert ő kormánypárti képviselő és azok közé tartozik, akik a közvélemény felé rendszeresen
elmondják, hogy tisztességes politizálást szeretnének, elítéli a csalásokat, mutyikat,
törvénytelenségeket, és ahogyan a nyilatkozatait, cselekedeteit elnézem egyelőre nem is tudom
cáfolni ezt a képet. Azt szeretném kérdezni, hogy mi a véleménye erről a méltatlan és szomorú
színi előadásról aminek most itt részesei vagyunk a testületi ülésen. Arról, hogy a körzet
országgyűlési képviselője egyszerűen semmibe veszi annak a településnek az önkormányzatát,
amely az ő szavazóinak közel a felét adta. Évek óta nem jön el az önkormányzat ülésére, se
beszámolni, se együttműködni, se segíteni. Mi a véleménye, hogy a polgármester végső
kétségbeesésébe összehív egy rendkívüli testületi ülést, gondolván, hogy ezt mégsem lehet
semmibe venni, és akkor a körzet országgyűlési képviselője ugyanarra az időpontra egy
ellenrendezvényt, beszámolót szervez, más Fideszes országgyűlési képviselők részvételével,
ahonnan önt is kihagyta, pedig frakciótársa, ami legalábbis pikáns. Ezek, én azt gondolom, hogy
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szappanoperába illő események. Így visszaemlékezve bevallom, már én is éltem át hasonló
helyzeteket, sőt csináltunk is ilyeneket egymással, de aztán általános iskolások lettünk és ezek a
durcás gyerekes dolgok abbamaradtak. Az lenne a kérdésem, hogy mit szól ehhez a színjátékhoz?
További kérdésem, hogy tart-e ön fogadóórát a városban, és ha igen akkor ennek mi az
időpontja? Az elmúlt három év során hány olyan felszólalása, indítványa volt a Parlamentben,
ami kifejezetten Gödöllő érdekében történt? A másik ami majdnem kérdés, de nem annak
szánom, hanem inkább hozzászólásnak. Először is elnézést kérek Lengyel Szilvia képviselő
asszonytól, hogy hozzá most nem nagyon van mondanivalóm, de hát világosan látszik, hogy
ebben az abnormális parlamenti viszonyok közepette egy ellenzéki képviselő tevékenysége
eredményt nem nagyon, inkább egy elnéző mosolyt válthat ki a kormány oldalon és még örülhet,
ha nem kap pénzbüntetést, nem szab ki rá ilyet a Parlament „fura ura”. Ismét Ángyán képviselő
úrhoz fordulok, mégpedig a trafik ügyben amit említett is. Szándékosan nem a kérdések között
vetettem fel amit most mondok, mert nem a válasza, hanem a véleménye érdekel erről a dologról.
Főleg az érdekel, hogy mit lehet ebben az ügyben tenni? Lehet egyáltalán tenni valamit, pl.
önnek, mint képviselőnek? Azt kérem, hogy köntörfalazás nélkül olyan egyenes őszinteséggel,
ahogyan a földügyekről beszélt, olyan őszinte legyen, mert én is azt gondolom, hogy a
földbotrány és a trafik botrány között nagyon nagy a hasonlóság. Nem csak arra gondolok, hogy
láthatóan mindkét esetben előre „lezsírozott”pályázatok kerültek kiírásra borítékolt
végeredménnyel, ez is felháborító nyilvánvalóan, de engem legalább ennyire zavar az az arcátlan
cinizmus, ahogyan ostobának nézik az állampolgárokat. A földpályázat kiírásakor az volt a
hangzatos jelszó, hogy kapjanak lehetőséget a helyi gazdálkodók, kapjanak földet, amit majd
megművelve el tudják tartani a családjukat. Mi lett a vége? A pályázatok nagy részét barátok,
rokonok, üzlettársak nyerték, és a helyiek pedig mehetnek napszámosnak a kormány közeli
győztesek földjére. A trafikpályázatnál az volt a zászlóra írva, hogy biztosítsunk munkahelyet a
nehezen élő családoknak, a GYES-ről visszatérő kismamáknak majd ez lesz az állásuk és ehelyett
ugyanaz történt, mint a földügyben, barátok, rokonok, üzlettársak nyertek. Azt gondolom, hogy
itt még arcátlanabb a dolog, mert utólag megváltoztatták a garantált haszon mértékét. Vajon
hányan pályáztak volna még, ha ők is tudják előre, hogy az utólagos módosítással majd két és
félszer akkorára emelik a hasznot, mint ami a pályázati kiírásban szerepelt. Az eredmény
ismeretében látható, hogy egyébként mindegy, hogy hányan pályáztak volna még. És, hogy még
lehessen fokozni a cinizmust és ez az utolsó mondatom, és a választók lenézését, hogy ugye
emlékeznek a képviselő társak arra, hogy Szíjjártó és Gíró-Szász András mit mondtak? Azt
mondták, hogy a trafik törvény egyik kiemelt célja, hogy elzárjuk a gyerekek elől a dohányárut a
cigarettát. Na ehhez képest most egy utólagos módosítással mit fognak árulni a dohányboltok?
Fagylaltot! Hihetetlen, én már nem nagyon találok erre szavakat, de nagy érdeklődéssel
hallgatnám meg a képviselő úr véleményét. Köszönöm szépen.
Meizner Sándor Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: Tisztelt Képviselőtestület! Kedves Vendégeink! Én elsősorban Dr. Ángyán József professzor úrhoz szeretném
kérdésemet feltenni. Nem politikai jelleggel szeretném megfogalmazni, mert azt gondolom, hogy
ez az összejövetel nem arról szól, hogy egy jót politizáljunk itt, hanem a parlamenti munkáról, a
parlamenti előrelépésekről kellene beszélni. Beszámolni, hogy mit tettünk a városért, az
országért. Én mint jó kisgazda, aki itt Gödöllőn 10 évig a Független Kisgazdapárt elnöke voltam
ehhez a kérdéshez hozzá tudnék pár szóval szólni. Elsősorban kérdést szeretnék feltenni, hogy
nem gondolja-e professzor úr, az az elképzelés, amit Ön vázolt a kormány elé az már idejét múlt.
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Én tudom, hogy régóta foglalkozik ezzel a dologgal. Ezt még én szerintem 1990-ben 1995-ig
meg lehetett volna csinálni, hogy a magángazdaságokat fellendítjük ebben az országban, de 1990
óta a mai napig eltelt 23 év. A 23 év alatt azok az emberek, akik akkor még tudtak volna
földműveléssel foglalkozni azok 50-40 évesek voltak. Ma ezek az emberek 70-80 évesek. A
vidék nagy részét ezek az emberek lakják. Ez nem úgy működik, hogy földet osztunk
kis embereknek és azok akkor holnap után földet fognak művelni. Ahhoz idő kell, pénz kell,
eszköz kell, ami nincs az embereknek. Azért gondolom, hogy esetleg azt a gondolatot, amit Ön
jól kifundált annak idején azt lehet, hogy tovább kellett volna fejleszteni és akkor nem lett volna
ilyen nagy ellentét a FIDESZ és Ön között. Lehet, hogy most már nem alkalmas a vidék arra,
hogy ezt megvalósítsuk. Lehet, hogy a nagyobb gazdálkodók, akik kevesebben vannak…
Csináljunk egy számvetést. Ebben az országban nagyvonalúan számítva van 3 millió 800 ezer
nyugdíjas. Ezek az emberek, akik nyugdíjban vannak már nem nagyon tevékenyek, munka
mellett dolgoznak, de 50-100 hektár földet nemigen lehetne rájuk bízni, hogy műveljék meg, még
akkor sem, ha lenne anyagi erejük, lenne hozzá gépük, gépesítve lennének. hogy meg tudják
művelni. 3 millió 600 ezer a mostani adatok szerint a foglalkoztatottak száma. Így már 7millió
400 ezer ember, ehhez adjuk még egy millió gyermeket. A gyermekek nem fognak földet
művelni. 3 millió 600 ezer embernek van munkahelye, ők biztosan nem fognak földet művelni.
Van egy millió ember, aki soha nem fog földet művelni ebben az országban, mert ahhoz a körhöz
tartozik, akik nem értenek a földhöz és soha nem is értettek.
Dr. Gémesi György polgármester: Kérem, ha lehetne kicsit rövidebben. Kérem, a témával
kapcsolatban kérdezzen.
Meizner Sándor Gödöllői Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke: 10 millió alá csökkent a
lélekszámunk. Ezt tudjuk és még biztosan van még pár millió ember, aki biztosan nem földet
művelni. Kivel akarjuk megcsinálni? A kérdésem az, hogy kivel fogják megcsinálni?
Szűcs Józsefné képviselő: Én Ángyán professzor urat mindig professzor úrnak hívtam. Engedje
meg nekem, hogy a képviselő úr mellett a professzor urat is említsem és elsősorban hozzá szól a
kérdésem. Ha Lengyel Szilvia is fel tudja vállalni, akkor ezt nagyon megköszönöm. Egy
történetet szeretnék elmondani. A föld törvény és a trafik törvény hogyan függ össze? Személyes
ismerős, konkrét eset. Közel ezer hektár földet szerzett meg egy ismerős igen magas szintű
támogatással. Munkanélküliek lettek az emberek, mindenét bezárta. Nagyon komoly több
milliárdos állami támogatással ugyanezeket az embereket mint munkanélkülieket felvette. Most
egy hatalmas, megyére kiterjedő területen közel 30 trafik pályázatot nyert meg kizárólag a
gyerekei testvérei, rokonai nyerték meg. Ezt azért mondom, mert a trafik törvény és a föld
törvény összefügg. Hogy mit lehet tenni, nem tudom. Ez lenne az első kérdésem, hogy ezt a
bizonyos második vonalat, ami most már 100%-ig első, ezt látják az emberek és látják
mindenhol, hogy egyáltalán van-e remény arra, hogy ebben bármit is lehet tenni és akkor ezt a
kardot fel kell emelni és vinni kell és oda fognak állni az emberek, mert ezt nagyon sokan látják.
A másik, amit el szeretnék mondani, hogy gazdaságos-e a kis családi gazdaság vagy pedig a nagy
állami vagy hát nem államik, de több száz ezer hektáros egy kézben lévők lesznek a
gazdaságosak. El kell mondanom, hogy még a 40-50 éves emberek között nagyon sok olyan van,
aki végzettségét tekintve vagy mezőgazdasági középiskolát vagy mezőgazdasági egyetemet
végzett és ott állnak a vártán és várják, hogy valamit tehessenek. Van hozzá tudás. Lehet, hogy
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termelőeszköz nincs, de meg fogják szerezni és igenis várják, hogy mit termeljenek és hogyan,
hova lehet ezt értékesíteni. A vidékkel kapcsolatban el szeretném mondani, hogy katasztrofálisan
szomorú a vidéki helyzet. Ugyanis munkanélküli életkedvüket elveszített emberek és ezeknek a
gyermekei és unokái várják, hogy történjen ma valami Magyarországon. Ennek érdekében össze
kellene fognunk. Köszönöm szépen.
Varga Árpád képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Meghívottak! Kedves Vendégeink!
Két kérdésem lenne Ángyán professzor úrhoz. Az egyik, hogy itt a feltett kérdésekhez egy kicsit
cáfolatként van olyan település tudomásom szerint, amelyik teljesen önellátó, élelmiszer
tekintetében és nem a TESCO-ból és nem a különböző nagy bevásárlóközpontokból szerzik be a
termékeiket. Nyilván van olyan, amit nem tudnak. Gyakorlatilag a másik kérdésem. Régebben
volt a hangyaszövetkezet, ami ha most megújulna, lenne realitása, ebben a tekintetben, ebben a
formában, ha az egyik település bizonyos terméket tud megtermelni, a másik gyümölcsöt tud
megtermelni, akkor közösen tudnának jobban dolgozni. Itt lennének, amit magát a professzor úr
említett, maguk a szövetkezések lehetnének állattenyészetési, akár mezőgazdasági jellegűek és
sokkal jobban ki tudnák egészíteni egymást. Egész más lenne az egész dolognak a lényege.
Pecze Dániel alpolgármester: Az előző témához kapcsolódva Varga Árpád képviselő úrhoz
Meizner Sándor szkepticizmusát szeretném picit elriasztani. Konkrét példát tudok.
Hernádszentandrás és Nyírlugos. El kell oda menni. Biztos több is van, de szerintem a professzor
úr fog sokkal többet mondani. Én Ángyán tanár úrtól szeretnék majd kérdezni, illetve ahogyan
Kovács Barnabás képviselőtársam is tette, egyben tenném fel ezt a kérdést a hozzászóláshoz. Én
azért hívom tanár úrnak, mert én 2001-ben a Környezetgazdálkodási Intézetben végeztem és a
kérdésem erre irányulna. Szeretném megkérdezni, hogy a szeretett intézetünk, amelyik az 1990es évek eleje óta működött és valamilyen szinten a Mezőgazdasági Karon belül meg tudta tartani
az önállóságát, most hogy áll? Én nem hallottam jó híreket. Lehet, hogy kísérteties az
összefüggés. A másik pedig, azt szeretném elmondani, hogy egy hónappal ezelőtt Tóth Tibor
alpolgármester úrral kaptunk egy meghívást a helyi KDNP szervezetének az ülésére, ahol tényleg
egy jó beszélgetésen vehettünk részt két-három órán keresztül. Baráti beszélgetés volt, mert nem
pártpolitikáról volt szó, hanem a helyi közösségről és hogyan tudjuk előrevinni a közösségünk
dolgait. Ott megkérdezték tőlünk, hogy – nyilván volt több baráti provokáló kérdés is – ki a
példaképünk. Elmondom, hogy miért fontos. Elmondtam, hogy természetesen a polgármester úr
után nekem Ángyán professzor úr is. Azért tartom fontosnak ezt itt elmondani, mert most
nyilván a politikában is 23-25 év után egy generációváltás fog bekövetkezni. Én naivnak tartom
magam és hiszek abban, hogy nemcsak a helyi politikában, de a nagy politikában is van
tisztességes politizálás. Lehetünk hűek az elveinkhez. lehet vállalni azokat a dolgokat, amiket
adott esetben ciklus elején elmondunk. Szeretném megköszönni a professzor úrnak. Annyira nem
volt tapasztalható az elmúlt 23 évben, úgyhogy köszönet ezért.
Pelyhe József képviselő: Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt
Képviselő Úr! Személyes példával kezdeném én is, amikor 2006-ban alakuló ülésen és az utána
való üléseken is részt vehetek a gödöllői közéletben ilyen módon, mindig azt tudom elmondani,
hogy minden képviselő-testületi ülés, hogy jól fejezzem ki magam egy ünneppé változik. Egész
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egyszerűen azért, mert azért a közösségért dolgozni, ahol az ember él, ahol itt vannak az
ismerősei, ahol leélte fiatalkorát, elmúlt éveit, ahol oly sok barát van, az mindig rendkívül
megtisztelő, ugyanakkor látni kell, hogy nagyon nagy felelősséggel jár lemondással és áldozattal
is. Látom azt, és ezt képviselő asszony és képviselő úr is elmondta, hogyha a természetesen a
jogszabályt nézzük akkor a képviselőknek a jogai és kötelezettségei itt azonosak, de azért
mindannyian tudjuk, hogy egy egyéni képviselő akkor végzi véleményem szerint jól a munkáját,
ha ezen egy kicsit túllép és úgy érzi, hogy ő nagyobb felelősséggel tartozik azokért az
emberekért, akik őt megválasztották, akik bíztak benne, akik azzal bízták meg, hogy az ő
érdekükben tevékenykedjen. Őszintén mondom, hogy megdöbbentő, amit itt az ülés elején
tapasztaltam. Az a levél is meghívólevél, melyet Vécsey László képviselő úrtól kaptam, ahol
leírja, hogy alkalmunk nyílik még azokat a várost érintő kérdéseket is, melyekkel a gödöllői
polgárok az elmúlt évek során hozzám fordultak. Én úgy gondolom, hogy egy egyéni
képviselőnek az lenne a feladata, hogy lehetőségei szerint rendezvényeken részt venni,
rendezvényeken megjelenni és azzal a megtiszteltetéssel eljönni a képviselő-testületi ülésére mint
ahogyan ezt most Önök tették, amit Önöknek szeretnék ezúton is megköszönni. Képviselő úrnak
köszönjük az őszinteséget. Azt az őszinteséget, amit megszokhattunk Tőle az elmúlt időszakban
is. Ugyancsak személyes véleményemet tudom elmondani, de gondolom, többen alá tudják
támasztani és meg tudják erősíteni, hogy rendkívüli öröm számomra, hogy ebből a városból ilyen
személy tagja lehet a Magyar Országgyűlésnek és kérjük, hogy a jövőben is ugyanilyen
egyenességgel, ugyanilyen kitartással, ugyanilyen gerinccel végezze tovább a feladatát.
Köszönöm szépen.
Guba Lajos képviselő: Mindkét országgyűlési képviselőnek szeretnék egy fontos ügyet a
figyelmébe ajánlani. Azzal a kéréssel, ha tudják, segítsék ezt. Nem véletlen, hogy erről beszélek.
Pedagógus vagyok. A pedagógus életpálya modell bevezetésének, kialakításának kérdése. Mint
tudjuk a nemzeti köznevelési törvény egyik rendelkezése szerint most szeptembertől a
pedagógusok óraszáma is módosul, felemelésre kerül. A korábbi elképzelések, tervek szerint
ugyanettől az időponttól kezdve a pedagógus életpálya modell bevezetésre került volna. Azonban
korábban ez módosításra került azzal, hogy későbbi bevezetésre kerül sor. Elhalasztásra került. A
pedagógusok itt is, szerte az országban várják ennek az életpálya modellnek a bevezetését,
továbbra is bizonytalanságban vannak. Kérem azt, hogy amennyiben lehetőségük van és tudnak
valamit tenni az ügy érdekében azt tegyék meg, hogy ez az életpályamodell bevezetésre
kerülhessen minél előbb. Köszönöm szépen.
Tóth Tibor alpolgármester: Én szeretném megköszönni, hogy elfogadták a testület meghívását
és szeretnék képviselő asszonynak gratulálni, hogy bekerült a törvényhozásba. Azt gondolom,
hogy Gödöllő szempontjából fontos, hogy a képviselet ilyen formán is meglegyen. A testületi
ülés elején lezajlott intermezzóból jól látható, hogy milyenek a viszonyok. Én egy kéréssel
fordulnék a képviselő asszonyhoz és a képviselő úrhoz, bár jobb lenne ezt a dolgot az egyéni
választott képviselőnek címezni, de most ezt nem tehetjük meg és nyilván tisztában vagyunk
azzal, hogy más a felelőssége, más a hatásköre és a számon kérhetősége a listás és az egyéni
választott képviselőnek, de mégis úgy gondolom, hiszen önök a törvényhozásban ülnek, akár
ellenzékben, akár frakcióban más szakpolitikai területen, mégis fontos, hogy tudjanak arról,
hogy mi az, ami Gödöllőt foglalkoztatja. Két témára szeretném felhívni a figyelmet. Az első az
elkerülő út kérdése, amely már régóta nyomasztja, egészen pontosan a nemléte nyomasztja a
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gödöllői közlekedést és ez ügyben, amennyiben lehetőségük van, kérem az önök támogatását,
hogy ez minél hamarabb megvalósuljon. A másik ilyen témakör a rezsicsökkentésből adódó és a
Gödöllői Távhő Kft.-nél jelentkező, közel 40 millió forintos veszteség, ami idénre
prognosztizálható. Azt lehet tudni, hogy a Gödöllői Távhő Kft. nem egy multinacionális
nagyvállalat, ami „profitszivattyúként működik, hanem egy önkormányzati tulajdonú, közel 0-s
profitú vállalat hosszú ideje. Most közel 40 millió forintos veszteséget tervez a kft. és abban
szeretném kérni az önök segítségét, amennyiben erre van ráhatásuk a saját területükön, hogy a
kompenzáció ügyében járjanak el. Kívánok a munkájukhoz sok sikert, köszönöm szépen.
Körösfői László Egészségügyi Bizottság tagja: Nagyon örülök, hogy képviselő asszony
személyesen tette tiszteletét itt és megismerhettük. Ne haragudjon rám, de most a professzor
úrhoz szeretnék két kérdést feltenni, ami engem nagyon érdekelne. Nagy tisztelettel és
érdeklődéssel hallgattam azt amit elmondott. Ezeket az őszinte szavakat csak magbecsüléssel
lehet hallgatni. Az első kérdésem az, hogy az egyetemen belül ezeknek a gondolatoknak,
terveknek van-e tere? El tudja mondani? Van érdeklődés? Kap erre fórumot? És különösen
érdekelne, hogy a több, mint 3 ezer hallgatónak milyen az affinitása? A második kérdésem nem
egészen szakmai, de mint gödöllői polgárt érdekel. Az egyetemen most már másodízben „dugába
dől a rektorválasztás. Én sajnálattal, de azt tapasztalom, hogy az egyetemen belül a szenátusban,
vagy azok között, akik erről döntenek, azoknak az ereje, összefogásra való hajlandósága, az nem
valakiért, valamiért, hanem valami ellen van. Ez nekem már nem tetszetős és egy csöppet sem
előrevivő és egy kicsit kapcsolódik azokhoz a gondolatokhoz, amelyeket a professzor úr
elmondott. Érdekelne, hogy ebbe mi a véleménye önnek professzor úrnak, hogy egy ilyen
városban, amelyik most már harmadik évtizede szépen fejlődő város és mellette itt van az ország
egyik legnagyobb egyeteme, meggyőződésem, hogy kellő összefogással - volt időszak, amikor ez
sokkal jobb volt, de jelenleg úgy érzem, hogy ebben nem a városi vezetés a ludas - hogy másfajta
összefogással az egyetemmel sokkal többet kellene és lehetne elérni. Van-e erre esély? Hogy
látod ezt, mint egyetemi tanár? Előre is köszönöm a választ.
Schalkház Miklós Jogi és Ügyrendi Bizottság tagja: Ángyán professzor úrhoz szeretnék
kérdést feltenni. Ennek a ciklusnak hallottuk a „disznóságait” a földügyekkel és trafiküggyel
kapcsolatban. Azt szeretném kérdezni, hogy az előző négy évben is voltak ilyen ügyek? A
képviselő asszonytól is kérdezném, hogy érez már valamit ebből a dologból. Ha ez így van mind
a kettő ciklusban, akkor van-e értelme a demokratikus választásnak? A pénz és a hatalom
mindent visz? Köszönöm szépen.
Solymos Viktor Nemzetközi és Turisztikai Bizottság tagja: Számomra drámai volt ezt
hallgatni élő szóban, hogy ez az ún. demokratikus rendszer hogyan működik, és hogyan válik a
választási ígéretekből, hiteles emberek felhasználásával valami egyéb dolog. Nem akarom ezt
tovább ragozni és minden tiszteletem a professzor úré. Egy dolog érdekelne még, hogy a
döntéshozó urak, ha ezeket a dolgokat szűkebb körben feltárja előttük ilyen őszinteséggel, akkor
hogyan reagálnak? Köszönöm.
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Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő: Kis Antal képviselő úr kérdezte, hogy megy az
együttműködés Vécsey László képviselő úrral. A történet onnan indul, és nem volt egy túl jó
indulás annak idején, de mást nem tehettem, mint a lelkiismeretem szerint el kellett mondanom,
hogy hogyan látom ezt a helyzetet. Polgármester urunk nem tudja megvédeni magát ebben a
helyzetben, mert én tudtam, hogy hogyan történt a dolog és én ezt lelkiismereti kötelességemnek
éreztem, hogy ezt nyilvánosságra hozzam, úgy amilyen formában történt. Ez válasz talán arra is,
hogy hogyan reagálnak ezekre az ügyekre belső körökben. Egy kihelyezett ülésünk volt utána,
talán Tapolcán, és két prominense a Fidesznek erőteljesen kampányolt az adott társaság mellett,
az itt lévő társaság ellenében, ha szabad így mondani. Kifejezetten zokon vették és név szerint
szóba hozták, hogy micsoda disznóság ilyen prominens, kormánypárti képviselők, nem akárkik a
kormánypártban kampányolnak egy adott személy mellett és én veszem a bátorságot, ugyanennek
a kormánynak az államtitkáraként, hogy leírom az igazságot. Ez volt az indulás. Ez föl sem
merülhet, hogy ne így csináljuk, mert akkor van jogunk bármit, bárkin számon kérni, ha magunk
abszolút egyenesek vagyunk. Ezt elmondtam Orbán Viktor miniszterelnök úrnak 2010. február
23-án Felcsúton, hogy gondolja meg kit választ, mert én nem fogok falazni semmiféle
„disznósághoz”. A disznóság az disznóság, az teljesen mindegy honnan jön. Azért mondtam ezt
el, mert innen indítva a kapcsolatunkat mondhatnánk, hogy hűvös. Úgy is mondhatnám, hogy
nem állunk szóba egymással a Parlamentben. Nem rajtam múlik egyébként, mert láthatóan ő
egyfajta távolságot tart, nincs gyakorlatilag semmiféle kapcsolatunk egymással. Megnéztem azt,
hogy milyen aktivitást mutat, mert az egy érdekes dolog. Miután nincs itt azt azért csak
elmondanám, hogy kíváncsiságból megnézi az ember, úgy készültem, hogy ő is itt lesz, hát
tudjam, hogy akikkel beszélgetek, hogy is állnak. Három éve van bent a Parlamentben Vécsey
László képviselő úr és ezalatt az idő alatt 2 önálló indítványa volt, 5 nem önálló indítvány és 12
felszólalása. Olyan nagy aktivitást nem mutatott a Parlamentbe és ezért szakmailag sem nagyon
kellett kapcsolatba kerülni, mert nem tudom, hogy mivel foglalkozik, megmondom őszintén.
Bocsánat, hogy ezt így mondom el, mert ugyanannak a frakciónak a tagja vagyok, de ha egyszer
így néz ki a dolog ez van, ennyit tudok mondani. Kovács Barnabás képviselő úr felvetése, hogy
nem jön el az egyéni képviselő az számomra teljességgel elfogadhatatlan. Ha egyszer meghívják,
akkor emberileg is kötelessége eljönni, ez intelligencia kérdése, ha valahova meghívnak
elmegyek. Ráadásul, ha az a közösség hív, akik hozzájárultak ahhoz hogy bekerüljek a
Parlamentbe. Gödöllő nem akármilyen módon segítette az úr bekerülését a Parlamentbe. Én ezt
böcsületbeli, tisztességbeli kötelességnek gondolnám. Amikor azt kérdeztétek, hogy milyen az,
hogy semmibe veszi ezt a fajta meghívást, az szerintem minősíthetetlen. Az ellenrendezvény az
elképesztő, elfogadhatatlan, én nem kaptam meghívást rá, nem is tudtam, hogy ellenrendezvényt
szerveznek, bár én is ugyanannak a frakciónak vagyok a tagja, Pest megyéből a megyei listából
kerültem én is be, ezért meghívhatott volna. Nem akarom ezt tovább ragozni, ezt én
elfogadhatatlannak tartom. Ez a munkamegosztás úgy működik, hogy mint képviselő szűkebb,
tágabb közösségeket képviselünk és az egyéni képviselőnek az a dolga, hogy az adott közösséget,
azt a választókerületet, az ő problémáikat vigye a Parlament elé és segítse a törvényeket. Ezért
sajnálatos az, hogy az egyéni képviselő úgy fogja fel a feladatot, mint itt ebben az esetbe
láthatóan felfogta, de én ezt nem akarom minősíteni. Amit én jeleztem az összefügg és ez a
válaszom, hogy nekem azért nincs Gödöllőn fogadóórám, mert nekem erre a bizonyos országos
feladatra szólt a mandátumon. Ez is egyfajta közösség képviselete, csak ez tágabb ez a közösség.
Én azért is veszem ezt az alkalmat nagyobb örömmel, mert én a munkámmal képviselem ezt a
közösséget és ez az ami fontos a listás képviselő esetében, hogy vajon szégyent hoz-e a
közösségre ahonnan kikerült és azt mondják, hogy „na ez a Gödöllő is olyan” vagy nem. Én azt
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remélem, hogy igyekeztem tisztességgel elvégezni a munkámat és talán nem hoztam szégyent
arra a közösségre ahonnan érkeztem. Ennyiben gondolom, hogy fontos a listás képviselőnek is
kapcsolatot tartani a közösséggel, mert a kontrollt abból a közösségből kell, hogy megkapja,
ahova tartozónak érzi magát és én idetartozónak érzem magam. El is sodort kicsit az élet
bevallom őszintén. Nem akármilyen menetben voltam az utóbbi időben és sajnálom, mindezek
ellenére amit elmondtam, többet foglalkozni a gödöllői ügyekkel. Még hátra van 1 év, örömmel
állok rendelkezésre, ha valamiben tudok segíteni. Ma talán nem én vagyok a legmegfelelőbb
személy erre, bocsássatok meg, hogy ezt mondom, de itt a kormánynál kell lobbizni, azok után a
miniszterelnök a kihelyezett frakcióülésen majd erre szeretnék mondani valamit, hogy a kisebb
közösség hogy is reagál, hogy ítéli meg az én tevékenységemet. Arra mondom ezt, hogy a
miniszterelnök maga azt mondta, hogy addig maradsz ameddig kibírod, ez nem az a helyzet,
amikor erős a lobbyerőd ebben a konstellációban. A gödöllői ügyekre ezt tudom nektek mondani.
A vidék stratégiában azon dolgoztunk, hogy a várost a vidékkel hogyan lehet újra összeépíteni.
Voltak közös rendezvényeink polgármester úrral és én nagyon köszönöm, hogy az
önkormányzatok megerősítették ezt a vidékstratégiát, mert valóban azon múlik, hogy mi lesz a
városokkal, hogy a vidékükkel mi lesz, mert a két terület annyira összefügg egymással, hátország,
visszavonulási terep, élelmezési biztonság, környezetbiztonságot ad az a környezet, ami
körülvesz. A vidéknek pedig szolgáltatásokat nyújt a városa. Régen így mondtuk, hogy város és
vidéke. Közvetve nem konkrétan Gödöllőnél ugyan, de igyekeztem a város-vidék kapcsolatok
építéséért tenni. Köszönöm hogy polgármester úr az önkormányzati szövetségen keresztül segített
bennünket abban, hogy jó irányba menjünk. „Trafik és az azzal kapcsolatos vélemény, mit lehet
tenni, ostobának néznek bennünket”, ezt én is így értékelem. Én a magam részéről azt tettem,
hogy sohasem szavaztam meg ezt a dolgot. Egy képviselő nem nagyon tud mást tenni, különösen
abban a helyzetben, ha a saját köreiben a lobbyereje nem túl nagy. Elmondom a magamét és
annyit tehetek, hogy nem szavazom meg. Négyen voltunk most legutóbb, akik nem szavazták
meg ezt a kibővítését a Trafik törvénynek, újabb és újabb profilokat emelnek be, és egyet értek
azzal, hogy ez egy elképesztő helyzet. Ráadásul végig kell hallgatni a Parlamentben, azt sem
tudja az ember hogy hova nézzen, amikor egy kommunikációs panel három oldalt felolvas valaki
a parlamentben, amibe az szerepel, hogy az ifjúságot akarjuk védeni és közben mosolyog a
képviselő is, aki felolvassa, mert maga sem hiszi el, amit olvas, de felolvassa, azokat a panelokat,
nem tud az ember hova nézni, a fagylalttal, meg ilyenekkel, meg a családoknak munkahely stb.
Én ugyanígy látom, mint ahogyan mondtátok, de annyit tudok tenni, hogy nem szavazom meg.
Én is látom, hogy a két dolog ráadásul összekapcsolódik. Egy dolog segíthet ezeken a dolgokon
és ez a teljes nyilvánosság, és ezt más ügyekben is így látom. Itt ha változást akarunk, akkor
teljes nyilvánosságot kell teremteni az ügyeknek. Még mikor államtitkár voltam és Szolnokon
éppen az egyik „maffia” központban volt szerencsém olyasmit mondani amitől nem voltak
boldogok. Szolnokon volt egy országos nagygazda gyűlés és azt találtam mondani, hogy, lehet
hogy erős és elnézést is kérek érte, nem volt ez egy akármilyen mondat: „ A patkánnyal nem
szabad megpróbálni megütközni a csatornában, mert ott ő van előnyben, ha elkezdünk alkudozni
a háttérben, „mutyizni”, végünk van. Meg kell próbálni kihozni a fényre, mert fél tőle,
visszahúzódik.” Ez egy durva hasonlat, de valahogy így tudom érzékeltetni a helyzetet, hogy
minden fórumon a nyilvánosság a legfontosabb. A koncesszió az ugyanolyan közvagyon , hogy
kinek adja az állam, mintha földet adna, vagy bármi más közös vagyonunkat. A közös vagyon
felhasználása csak teljes nyilvánossággal lehetséges, hogy a köz lássa, hogy mire használják ezt a
közös vagyont, itt más megoldás nincs. Ezt kell valahogy elérnünk, a teljes nyilvánosságot,
információt terjeszteni, vinni, kiteríteni a dolgokat. Ezért vagyok hálás Hadházynak Szekszárdról,
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mert vette a bátorságot és megtette, nem akármit kockáztatva, mert ezen a terepen, aki ilyet tesz,
annak nincs nagy jövője, de nem csak neki, hanem a családjának, gyerekének, unokájának sem,
ahogyan én látom. Az én munkatársaim sem tudnak elhelyezkedni semerre, pedig egy elég jó
csapatot szedtem össze magam köré a minisztériumban. A gondolat, a szó és a tett azonossága
nem szokás ezen a terepen, tehát azt mondjuk, amit gondolunk és azt tesszük amit mondtunk. Ez
nem stimmel. Ezért nehéz azt a helyzetet kezelni, amikor valami tényleg megvalósul, nincs rá
forgatókönyv, én úgy látom ezen a terepen. Mit lehet ezzel a helyzettel kezdeni? Ez egy érdekes
helyzet, nem erről szólnak a kommunikációs panelek. A hallgatás ilyenkor a szokásos módszer, a
teljes blokád, információ se ki se be. Mindenki mondjon amit akar, úgysem jut el sehova és
három nap alatt lecseng a dolog kb. ez a hozzáállás. Na következő téma, Meizner Sándor
felevetése, azzal kezdjük, hogy szétverték a Kisgazda pártot, én legalább négy kisgazdapárttal
találkoztam az elmúlt hónapban, mindenki szervezi újra itt-ott-amott, de a kisgazdák, akik
lélekben kisgazdák, ott vannak szétszórtan, nincs aki képviselje őket. Az a nagy bánatom, hogy
ez a politikai terep felemésztette azt a pártot, akinek az volt a hivatása, hogy a kis és közepes
családi gazdaságokat képviselje, nem a nagyokat, azokat soha sem képviselte, nem is szabad.
Andrásfalvy szépen leírja, hogy hogyan teszi tönkre a nagybirtok az országot és ez nem most
kezdődött ez a történelembe. Amikor az uraink export bevételek, extraprofit ügyében elterelték a
marhát Olaszországba, akkor elvették a nagy legelőket az emberektől, és tönkre mentek a
falvaink, onnan kezdődik a dolog, Mária Teréziától. Nem ma találták ezt ki, és ma megint azt
látom, hogy ugyanebbe az irányba próbálnánk tájékozódni, ez katasztrofális. Egyébként én is azt
gondolom, és köszönöm a megerősítést, hogy nincs igazán kontrollja, hogy mi történik akkor, ha
egy néppárti politika, olyan közeget teremt, hogy az emberek rájönnek, hogy érdemes ezzel
foglalkozni. Eddig menekülni kellett innen. Ott van a demográfiai földprogram. Mondok egy
példát erre, ami a generáció váltást segítené, meg a demográfiai lejtmenetünket is segítené
megoldani. Ez arról szól, és kihirdette az én kormányom, nemzeti program, csak semmi nyoma,
és a föld törvényben sincs szó se arról, hogy demográfiai földprogram lenne, pedig itt kéne a
földalapját megteremteni. Ez arról szól, és én ezt teszteltem fórumokon is, beszélgettünk a
fiatalok szervezeteivel és nagy lelkesedéssel nekiálltak, mert ez arról szólna például, hogyha egy
fiatal pár, hozzáteszem hogy különneműek, ezt ma már jó ha hozzáteszi az ember, mert már
olyanokat hall az ember a parlamentben, hogy elszégyelli magát, szóval egy fiú meg egy lány
vállalja, hogy letelepednek, gazdálkodnak és 2 vagy több gyereket tisztességgel világra hoznak és
felnevelnek, amit Kopp Mária kimutatott, hogy ez benne van a fiatalokba, hogy ezt szeretnék,
akkor mindenféle segítséget megadunk nekik. Állami földhöz hozzájuthatnak, állami inkubációt,
hitelprogramot kapnak, életkezdési támogatást, a miniszterelnökkel állapodtam meg, hogy 3
millió forinttal elindítjuk őket, vesznek egy tanyát, vagy van egy tanyája a családnak azt szépen
berendezik a körülötte lévő állami földeket megkapják és hang nincs róla. Mitől lenne lelkes
generációváltás a mezőgazdaságban? Vagy itt van a képzési programunk, népfőiskolai program,
ott vannak a nemzeti programok, persze kell ez is hozzá, de éppen most veri szét az én
kormányom Kishantoson a népfőiskolát, az ökológiai modellgazdasággal, 20 éve működik és
kihúzták alóla a földet és odaadják a környező haveroknak. Ez minősíthetetlen. Ilyen közegben
nem lehet. Ennek ellenére még mindig van szándék az emberekben, hogy csinálják, csak segítség
kellene nekik, ettől néppárti egy politika, hogy segíti a helyi közösséget, a szubszidiaritás erről
szól. Amit ő meg tud tenni azt tegye meg és a magasabb szintű közösség meg segíti, hogy meg
tudja valósítani, nem átgázol rajta. Nem a tőkével köt szövetséget, hanem ezekkel a szerencsétlen
emberekkel, közösségekkel, családokkal a kistelepülésekkel köti meg a szövetséget, erről szól a
program, ezt hirdettük. Én nem vagyok annyira szkeptikus. Például Lepsényben tudod mi a
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helyzet? Nyerges Zsolt barátunk az egyik oligarcha, aki a támogatásokból a második legtöbbet
vette ki, közel 4 milliárd forintot az agrárkasszából az érdekeltségeivel. Ennek az embernek a
Mezort Zrt. Dél-Balaton Agro nevű cége bérleti szerződése az állami földekre 3 éve lejárt. Ki
kellett volna írni pályázatot, de egyszer sem írta még ki a földalap. Ott vár 16 család a
gyerekeikkel együtt, hogy a gazdaságaikat kiegészítenék azzal a 600 hektárral ami ott van
Lepsény környékén. Átadnák nekik a gazdaságot és szépen fejlesztenének. Két havonta írnak az
NFA elnökének ebben az ügyben. Ezek kiváló földek, szántók, Nyerges nem megy a legelőre,
mert neki a legjobb földek kellenek, ezért nincs most a földtörvényben aranykorona érték, nem
tudom ezt mennyire tudjátok és nem tudom bevinni, hogy legyen föld érték, amikor a
földforgalomról beszélünk. Mert ha aranykoronában van meghatározva az esetleg Felcsúton a 40
aranykoronásból sokkal kisebb területet adna, mint amennyit szeretnének vinni. Itt a probléma.
Lepsényben ott várnak a földre, két havonta levelet írnak, hogy akkor velük kössenek szerződést,
itt van a család, csinálnák és legutóbb azt kapták, hogy elkéstek, mert megkötötték immáron
harmadszor ugyan azzal a céggel. Egy szolnoki ügyvéd cégével kötötték újra a szerződést. Hogy
lenne itt bármi előrelépés, ha ilyen közeg veszi körül ezeket a gazdálkodó családokat, a gyerekeik
ezt látják, hogy reménytelen itt küzdeni. Mi nem erre vállalkoztunk. Egy eredeti kisgazda
programot kellene végrehajtani. Ez nem csak azért tisztességtelen így mert nem erről beszéltünk,
bár ez is egy elég komoly probléma, hanem azért mert szakmailag hibás. Nyugat Európát, ha
megnézzük, Franciaországban 52 hektár az átlagos birtokméret. Miről beszél itt Raskó meg a
többi, hogy versenyképesség 3-5 ezer hektárnál kezdődik? Kinek a versenyképességéről
beszélünk? Úgy lehet versenyképes, hogy a terheket közben rányomja a közösségre, mert te
fizeted a munkanélküli segélyt az adóból, meg az egészségbiztosításnál azért kell annyit fizetni,
mert ezek a szerencsétlenek munka nélkül tönkremennek. Kinek a versenyképességéről
beszélünk? Zagyvaság amit a Raskó beszél. Szétprivatizálták az élelmiszer ipart, és neki most
van egy 3 ezer hektáros gazdasága és vett egy 800 állatból álló tehenészetet hozzá és az el is adta
azonnal egy bányának és a bánya most jelentkezik a földtörvény alapján, hogy neki meg föld kell
a 800 tehénhez. Így működik a dolog. Ebben a közegben hogyan lehetne más a következtetés,
mint amit itt általánosan el lehet mondani, hogy azt sulykolják, hogy nincs is esélyed ne is vágj
bele. Említettem már, hogy Franciaországban 52 hektár az átlagos birtokméret. A Raskó féle
szöveg az elkeserítés szövege, hogy nincs is értelme belevágni embereknek, mert úgy is
reménytelen. Tegnap Horváth János a korelnök a parlamentbe, nagyon jó mondatot mondott:”ami
megvalósult az lehetséges”. Ez a dolog megvalósult már nyugat-Európában. A nagybirtok
Franciaországban 274 hektár az átlagos területük, miről beszéltek, hogy versenyképtelen lenne.
Ki mondja ezt? Az államnak segítenie kell, hogy újra talpra álljanak azok a családok, aki
gazdálkodni akarnak és tudnak is és ott vannak a gyerekek és várják a lehetőséget. Akik itt az
egyetemen végeznek azok a fiatalok is várják a lehetőséget, munkájuk nincs ezért várják a
lehetőséget. Menjen polcfeltöltőnek? Vagy Londonba menjen ki? Kinek a hatékonyságáról
beszélünk? Én itt óvatos lennék, hogy mi az, hogy hatékony és mi nem hatékony. Az az egy
dimenziós, csőlátó hatékonyság az persze a tőkebefektetőnek jó, mert nagyobb lesz a profitja, de
amúgy az egész társadalom rosszul jár vele. Itt az összhatékonyságot próbáltuk keresni a
vidékstratégiában, szerintem ezt értették meg az emberek, sajnálom, hogy most nem ez működik.
Szűcs Józsefnének köszönöm szépen a megjegyzést ami erősíti, hogy nem vagyok egyedül a
véleményemmel, hogy itt a hatékonyság a lényeg. A Föld törvény és a trafiktörvény a fölügy és
trafikügy összefüggése számomra is világos, látom én ezeket a példákat. A trafikoknál amit én a
legtöbb elnyert pályázatot hallottam az Baja környékén 22 nyertes trafikja van egy családnak, de
lehet, hogy ennél még nagyobb játékosok is vannak, amelyek így előjönnek. Ha összeszeded a
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szálakat, amelyek így a földnél is előjönnek, hogy kik tartoznak össze, akkor látod az
érdekeltségeket mert ugyanaz a család. Azt is látom, hogy érdekes módon, akik földet kapnak
érdekes módon trafikot is kapnak hozzá. Ez így vagyok kénytelen mondani. A VM egyik
alkalmazottja az a hölgy, akinek az édesanyja talán a felcsúti Fidesz elnöke, az apja a miniszter
elnök feleségének az üzlettársa földügyekben, ők művelik közösen ezt a földet. Kaptak 300
egynéhány hektáros, 40 aranykoronás, az 3 méter humuszszintű föld, ha nem felejtesz el vetni
akkor ott 10 tonna kukorica úgy van mint a sicc, de azért vetni kell. A támogatás sem
akármekkora azokon a területen és most hallottam, hogy néhány trafikot is fognak üzemeltetni ott
a környéken. Én is úgy látom, hogy ez összefügg, és ez minősíthetetlen szerintem. Ez az amit én
próbáltam világossá tenni indulásnál, hogy akkor van jogunk bármit szóvá tenni, ha mi teljesen
tiszták vagyunk, mert különben hogyan. Attól, hogy a másik mit csinált az engem nem ment fel
az erkölcsi felelősségem alól. Én ezeket elítélem, és amit tudok én megteszek ellene, a
nyilvánosságot javasolom ezekben az ügyekben, én nem látok más módszert. A vidéki
munkanélküliség katasztrofális. Mondok én erre példát, hogy a hatékony mezőgazdaság mit
csinál ezzel, a legnagyobb nyomor közepén az Ormánságban, 3,5 milliárd forinttal felépít Csányi
Sándor egy 2400 tehenes zenélő tehenészetet, ezt szó szerint tessék érteni, azt hiszem Enya zene
van. Az 50-es években hallottam, hogyha a tehén zenét hall, akkor jobban tejel, de hogy ezt
valaki meg is valósítja arra nem is gondoltam volna. Bánná a fene, ha a saját pénzét költi, de
ebben nagyon sok közpénz van. A szóban forgó úr abban az évben 4 milliárd forintot vett fel a
közös kasszából, ebből 3 milliárd fejlesztési forrás volt, ennek egy része, közpénzből bele ment
ebbe a zenélő tehenészetbe. 2400 tehénről van szó, légkondicionált helységekben gumipadlón
vannak a tehenek stb. energetikailag egy teljes csőd, de a közpénz benne van. Úgy népesítette be
ezt a 2400-as tehenészetet, hogy 4 telepet megszüntetett. A multiknak is ez a módszere, mert
ahova betelepül, ott a kicsik tönkremennek. A négy telepen 150 munkahely megszűnt. A zenélő
tehenészetben 58 munkahelyet hozott létre, ugyan annyi állatra és felveszi a munkahely-teremtési
támogatást, mert ő munkahelyeket teremtett. Ráadásul bejelenti az úr, hogy neki tehenenként 2
hektár földre is igénye van, mert kell a takarmány az állatoknak, nem akar a közösséggel
alkudozni, az a jó, ha a föld is nála van. Ez 4800 hektár terület ott a környéken, mi lesz ott az
emberekkel. Kinek a hatékonyságáról beszélünk? Ki fog ezekkel az emberekkel törődni, van erre
is stratégia? Innen kell ezt a dolgot megnézni. A vidéki munkanélküliség az egyik legnagyobb
probléma, nem véletlen, hogy az egyik központi kérdésvolt a kormányprogramban, amikor
megindultunk, hogy munkahelyteremtés, munka stb. Varga Árpád képviselő úr említette az
önellátó települések problémáját, ami egy nagyon fontos dolog, itt is szerepel a programunkban,
hogy segíteni kell ezeket a településeket. Minden közösség, ami a történelemben is jól működött
Japántól-Amerikáig látom ezt. Az élelmiszer ellátását egy sikeres gazdálkodású ország belülről
kifelé szervezi meg. Előbb magunknak, majd a közeli városnak, majd a térségnek, aztán az
országnak és ami marad azt viszem exportra. Ma meg folyamatosan azt halljuk, hogy az export.
Ez ugyanaz, mint amit Andrásfalvy leírt, hogy az uraink exportálni akarnak marhát
Olaszországba és itt meg tönkremegy az ország. Én láttam egy olyan tervet, amikor bekerültem a
minisztériumba, és nem is akárki küldte oda, amit vidékfejlesztési tervnek hívtak és ez nem volt
más, mint a Bóna-farmnak az üzleti terve. Arról szólt, hogy hogyan lesz az alapanyag ellátása
ennek az expanziónak. Magyarország ebben a konstrukcióban a hátországa lesz és kiszolgálja
ezeket a nagy tőkeérdekeltségeket, „négermunkások” a saját hazájukban, azért, hogy az export és
az expanzió mehessen a ezekben a körökben. Nem hiszem, hogy ebbe az irányba kellene menni.
Sokkal inkább az az irány lenne jó, hogy a települések a saját élelmiszerellátásukat és az energia
ellátásukat ellátnák, ez egy közösség szuverenitásának kérdése, hogy mennyire tudja az
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alapszükségleteit maga biztosítani. Élelmiszer, energia, víz ellátás, leválasztani a nagy
hálózatokról. Látom azt, hogy a vízműveket is összevonják, nagy koncentrált rendszerekbe, én
nem gondolom, hogy ez lenne egy közösség biztonsága. A nagy központi hálózatoknál, akinél a
csap van az határozza meg, hogy mi történik a közösséggel, abszolút kézben tartja. Irakba sem a
demokrácia helyreállításáért mentek az amerikaiak, hanem az olajcsapért. Ez egy nagyon fontos
dolog, ez az önellátó település. Látom, hogy most csinálják a Balaton felvidéken,
Mosonmagyaróvár környékén, Sopronban, mert, ha visszatérünk a pénz eredeti funkciójához és
belső elszámolási egyen értékes lesz egy közösségen belül, akkor nem tudják onnan kivinni a
hasznot. A pénz forgása, most voltam egy ilyen konferencián 14 szeres a pénz forgási sebessége,
mintha a kamatgazdaságba forgatom és a haszon ott marad a közösségbe, nem tudják kivinni.
Átváltható konvertibilis valutára bármikor csak a munka eredménye bent marad a közösségbe.
Érdemes lenne megnézni, hogy hogyan működne, hogy azok a vállalkozások, lakosok egy
közösséget alkotnak és egymás között elszámolnak. Régen nem a spekuláció tárgya volt a pénz,
hanem, hogy a csizmát át tudjuk tojásra váltani. Az önellátás fontos dolog. Én a területi
összefogás híve vagyok, hogy több célra a közösség szövetkezik, régen így működött a hangya
szövetkezet. Van ennek egy másik változata a termékpályás szövetkezet, ahol meg egy célra
sokan jelentkeznek egy országban, a kettő nem zárja ki egymást. Közösségteremtő ereje és a
helyi gazdaságerősítő szerepe inkább a területileg szerveződő egységeknek van. Lehet sokféle
szövetkezeti forma, egy közösségen belül, gazdaságilag is erősítheti, de ez nem zárja ki azt, hogy
utána egy termékpályás, országos dolgot is létrehozzanak, ezt is látni mostanában. Én fontosnak
tartom, hogy egy szövetkezeti üggyel egy közösségen belül muszáj gondolkodni, és ez nem csak
a mezőgazdaságra vonatkozik, hanem egyáltalán a vállalkozásokra. Főleg Kelet-Magyarországon
lenne ez fontos dolog, ahol nagy a nyomorúság, és egy idő után rájön a közösség, hogy legalább
az élelmiszerünket termeljük meg, hiszen ott a földünk. Én Szócska Miklóssal, és Soltész Miklós
államtitkárral kapaszkodtam össze, mert a közétkeztetés fontos. Szócskával a kórházak
élelmiszerellátásával kapcsolatban, mert ez egy nagyon fontos kategória lenne, mert ez piacot
teremt a helyi gazdálkodásnak, a helyi termék értékesítési rendelet ezért született meg, hogy
lehessen egyáltalán beszállítani, de építeni kell a másik oldalát is a dolognak. A kórházak és
közintézmények ellátása, Pécsen látom, hogy olyan erőfeszítések vannak, hogy minél többet
helyben eladni. Ha meg is pályáztatja a közétkeztetést, de 40%-ban helyi terméknek kell lennie,
mert ez a térséget erősíti és az élelmiszerbiztonság is egészen más kategóriába kerül. Én olvastam
egy jelentést, hogy mennyit utaznak az élelmiszerek, elképesztő ez a holland elemzés. Én a
sárgarépát szoktam kivenni, mert ez államtitkártól felfelé is érthető és kormányülésen is el lehet
mondani, hogy egy átlag sárgarépa 1847 km-ert utazik, mire a földtől az asztalra kerül,
miközben, lehet, hogy a felhasználástól 5 km-re megy tönkre a helyi gazdának a répája, mert nem
tudja eladni. Ezen az őrületen kellene úrrá lenni. Az önellátó települések ezt tágabban is
értelmezhetik és nem csak egy település, hanem egy térség is törekedhet ezeknek az ügyeknek a
belső forgatására, mert szerintem ebben nagy lehetőségek, tartalékok vannak. Örülök, hogy
sokfelé látom a tanítványainkat, és örülök, hogy olyan helyzetben vagytok, hogy tenni tudok, és
nem kell magyarázni, hogy „hol a kályha”, ez egy nagyon fontos dolog. Több mint 2000 új típusú
diplomát adtunk ki az egyetemen, örülök, hogy látlak benneteket ilyen helyzetben. A KTI elég
rosszul áll, ami összefügg az én helyzetemmel, én voltam az igazgató és feladata van úgy látom
az egyetem vezetésének. Nem engem támadnak, mert abban veszélyt látnak, ha direkt módon
engem támadnak, hanem a környezetemet támadják. Ez volt a minisztériumban is, egy vákuum
veszi az embert körül, de ezt nem akarom részletezni, veszélyben vannak a kollégáim, sajnálom
őket, próbáltam elmenni onnan, de nem tudok hova menni, kénytelen vagyok ott maradni, ez
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pedig egy súlyos hendikep most annak a közösségnek, aminek én voltam valaha az igazgatója,
most már nem vagyok, de így is súlyos hendikepjük van. Ha úgy ítélitek meg, hogy amit én vagy
Gyuri csinálunk ez egyfajta példa lehet, vagy valami irányt ad az ember életében ennél nagyobb
dicséretet nem kaphatunk, ezt polgármester úr is így gondolja azt hiszem. Köszönöm, ha ezt
valóban így gondoljátok, próbálunk ezért tenni, hogy ez így is maradjon. Politikában, én azt
hiszem, hogy generációváltásnak kell történnie, mert nem csak korproblémáról van itt szó, hanem
maga az egész szisztéma elképesztő, tehát ahogyan ez a politikai rendszer ahogyan működik az
elképesztő. Egy példát mondok, megbüntettek azért, hogy nem szavaztam meg az Alaptörvényt.
Kötelező szavazás volt. Az Alaptörvényünk azt mondja, hogy a képviselő a tekintetben, hogy
hogyan szavaz az nem utasítható, így szó szerint, ezt a Szájer írta, nem akárki, és ez a kormány
fogadta el. Nem csak hogy utasítják a képviselőt itt kötelező szavazással, hanem ha nem szavaz
úgy megbüntetik, így működik ez a politikai rendszer. Kis körben „Lezsugázzuk” a dolgokat és
van egy demokratikus paraván a Parlament, ahol már előtte minden eldőlt. Ez működtethetetlen,
ennek a rendszernek össze kell dőlnie. Ez generációs probléma is, de a rendszer problémája is,
egyetértek azzal, hogy itt egy váltás kell, ezt nevezném én rendszerváltásnak. Ilyen értelembe
még nem volt. Az életpálya modellről annyit tudok, hogy az a szándéka a kormánynak, hogy
bevezetik mégis, legalább is a Balogh Zoli így nyilatkozott és a Rózsának a nyilatkozatai is ezt
mondják, és hát hogy ebből mi lesz, azt nem tudom. Szeptemberről van szó változatlanul, hogyha
úgy alakul a gazdasági helyzet, és most úgy látom, hogy úgy alakul, akkor ezt be kell vezetni, de
én utána fogok kérdezni, hogy akkor hogy áll ez a dolog. Ártani nem akarok azzal, hogy nagyon
„nyomulok” mert azzal ártok az egész életpálya modellnek, hogyha én vetem ezt a dolgot fel
ebben a körben. Ez egy nagyon fontos dolog, mert a pedagógusokon múlik, hogy mi lesz a jövő
generációkkal, mi lesz ezzel a néppel. Összehasonlíthatatlan az, hogy mi az amit erre költünk és
milyen hatása van az egész társadalomra. Megkérdezem az elkerülő utat is, majd közvetve olyan
képviselőktől, akikkel beszélő viszonyban vagyok, ez fontos lenne, én is úgy látom.
Rezsicsökkentés ügyben majd Bóka Pistával beszélek, mert ő belül van, vele érdemes, ő a füredi
polgármester. Fontos lenne ez a kérdés is, hogy itt mik a következmények, hiszen itt
önkormányzati, nonprofit cégek mehetnek tönkre. Körösfői úr felvetésére mondom, hogy van
tere az egyetemen belül az én mondandóm ha bár az intézettel kapcsolatban súlyos feladata van a
rektornak, és ez rányomja a bélyegét, de én tanítok, a főállásom az az egyetemen van. Én fizetés
nélküli szabadságot vettem ki, amikor államtitkár lettem és lemondtam az igazgatóságról és ha
megszűnik a kormányzati feladat, akkor visszajövök és most visszajöttem, 1 éve tanítok, óráim
vannak. A köztársasági elnök nevezett ki engem anno, tehát itt nehézségek lennének az
elbocsájtással. úgy látom, hogy a fiatalság fogékony, a generációváltás működik. Ez egy kicsit
nyűgösebb munka ez a pedagógiai munka, de alulról kell újraépíteni ezt a társadalmat és a
szemeket nyitogatni abban a körben, akik később döntenek a sorsunkról, hogy mi legyen ezzel a
közösséggel. Én úgy látom, hogy abban a körben ahol én tanítok, ott van befogadó készség. A
rektorválasztásból egy külön politikai játék lett és ez az egész ügy nagyon érdekes. Engem is
biztattak, hogy miért nem pályázok rektorságra, de nincs esély ezen a terepen. Aki nincs jóban a
kormánnyal abból nem lesz rektor. A felsőoktatási törvény is úgy módosult, hogy esély sincs
erre. Ilyen kalandba én végképpen nem akarok belevágni. Jó lenne, ha ez tisztázódna, mert kell
egy vezető. Az sem megoldás, hogy a mostani rektor megbízatását hosszabbítsák. Ez az ex-lex
állapot sem megfelelő és a várossal a kapcsolatokat sem lehet ilyen viszonyok között építeni.
Nem a városon múlik, hanem az egyetem belső viszonyain, egyetértek ezzel a felvetéssel. Az
előző ciklusban is voltak hatalmas disznóságok. Én egy 250 oldalas összeállítást csináltam
Gyurcsány-Bajnai „disznóságokról”,
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ahogyan most csinálom ezeket a jelentéseket. A”disznóság, az disznóság” ezt elmondtam.
Ugyanígy voltak a földkörül is disznóságok, meg más ügyek körül is voltak, hát nem véletlenül
jöttek fel ezek a szerencsétlen emberek tiltakozni. Hatalmas disznóságok voltak. Megkérdezték
tőlem, hogy mit szólok ehhez az Együtt 2014 Mozgalomhoz, én mondtam, hogy a „liba tolvajjal”
nem lehet mit kezdeni. Vannak etikai normák, ami a minimum követelmény. Megtehette volna,
hogy azt az 500 családot megmentse, ha mást nem a magánvagyonomból kifizetem. 9 ember
felakasztotta magát. Egy újságíró megkérdezte, hogy szóba hozták, hogy én majd velük, de hát
hogy gondolják ezt? Én tüntettem ellene! Hogy gondolja, hogy ennyire le lehetne az etikai
normákat nullázni, és össze lehet kapaszkodni azzal, aki már egyszer világosan megmutatta, hogy
kicsoda. Ez sajnos nem boldogít akkor, amikor a saját disznóságainkat látjuk. Jó lenne, ha mi
mások lennénk, mert én ebben hittem. Én azt hittem, hogy az új világ első kormányához
szegődtem, de most már nem vagyok ebben olyan biztos. A pénz-hatalomra egy példát szeretnék
mondani, hogy hogyan is működik ez a dolog, és ez teljesen párt független. Egy egyetemi rektor,
professzortársam, amikor 1994-ben a Horn-kormány került hatalomra, akkor berohant a rektori
titkárságra és azt mondta, hogy győztünk és 1998-ban amikor a Fidesz nyert, akkor ugyan az az
ember ugyanúgy berohant, hogy győztünk és teljesen igaza van, mert a család bent van
mindenütt. Ugyan ez a helyzet ezzel a gazdasági érdekhálóval, és az menedzseli a családnak az
ügyeit akinek az emberei éppen benne vannak a hatalomba. Pártok veszíthetnek ebben a
rendszerben, de a család a hálózat nem veszíthet, mert akkor mondjuk nem a Nyerges, hanem a
Reistinger menedzseli a hálózat ügyeit. Ez az ami rendszerváltásért kiált. Amikor mondod, hogy
visz mindent a pénzhatalom, azt világossá kell tenni, és le kell választani, hogy ezt a
miniszterelnök mondta. Hajrá miniszterelnök úr azt tudom mondani, adjon nekem is egy vasrudat
és induljunk, válasszuk le a politikát a pénzről. Egy dolog maradt, hogy belülről, hogy reagálnak
erre a dologra. Ez nagyon érdekes, van ennek egy pszichológiája, egy közösség hogy működik,
akik közül mindenkinek”életpálya modellje” van, mindenki tudja mi lesz, ha nagy lesz.
Képviselő, járási hivatal vezető stb. Lélekben érzi belül, hogy nem stimmel, mert mikor a
nagyfiúk nincsenek ott, odajönnek hozzám és beszélgetünk, és ő mondja el a problémáit, erősíti
meg amiről beszélek, és mégis képtelen arra, hogy ezzel szembeforduljon. Bencsik János is
lelkiismereti okokból mondott le az államtitkárságról, és beszélgettünk, hogy 10 ember csak
adódik ebben a nagy frakcióban, akivel össze lehet jönni. Most már 3-4-en vagyunk. Belülről egy
szigorú fegyelem működik azzal a fenyegetéssel a háttérben, hogy véged van. Kb. így lehetne
értelmezni ezt a dolgot, ami majdnem el is hangzott a kihelyezett frakcióülésen, amikor engem
bedöngölt a miniszter elnök úr, nem válaszolva a felvetett problémákra, hanem személyesen egy
erős támadás ért ezen a kihelyezett frakcióülésen. Jellemzően Gyulán volt a frakcióülés a
Leistingernek a szállodájában, akiről azt mondják, hogy inkább szocialista kötődésű szállodákat
szerzett meg Balaton körül, folyó vizek mentén. Amikor ez a dolog így megtörtént, akkor azt
éreztem, hogy egyfajta példa statuálás zajlik, egyfajta megfélemlítés zajlik. Ott el is hangzott egy
olyan mondat, ami vérfagyasztó volt, és ez a mondat az volt, hogy aki tisztességesen viselkedik
és megsérül a csatatéren, azt kihozzuk onnan, de aki nem arra mi is lőni fogunk. Ez a hozzáállás.
Ebben a közegben képzeld el, hogy bárki vállalkozik-e arra, hogy a saját és családja
egzisztenciáját veszélyezteti, különösen, ha neki a hátországában semmi nincs, akkor mi lesz
vele? Ebben a közegben ez elképzelhetetlen. Az ember a túloldalra nem visz mást, csak egy
egyszerű kis csomagot, sem vagyon sem semmi nem számít, és ezek nem tudnak visszatartani
attól, hogy úgy csináljam, ahogyan én gondolom. Így születtem és ezt én így fogom befejezni.
Igyekszem a tisztességemet, becsületemet megtartani, és ha ez másoknak is segít abban, hogy
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hasonlóan kiálljanak, akkor már nem volt hiába ez az egész. Köszönöm szépen, hogy
meghallgattak.

Dr. Gémesi György polgármester: Képviselő asszony a 7 hónap és a 7 év aránya a történések
tekintetében is így van, de azt gondolom, hogy ezt fontos volt végighallgatni. Így összefoglalva
még nem hallhattuk, ez nekünk is komoly információtartalommal bírt. Képviselő asszony kíván-e
valamit mondani?
Lengyel Szilvia országgyűlési képviselő: Köszönöm, csak egy kicsit kiegészíteném a dolgot a 7
hónap 7 év arányában. Vécsey László képviselő úrral tegnap együtt utaztam a parlamenti liftben,
ilyen szintű együttműködés van közöttünk. Talán kétszer beszéltünk mióta megkaptam a
mandátumomat, akkor gratulált, és kifejezte abbéli szándékát, hogy valamilyen típusú
együttműködést alakítsunk ki. Egyelőre nem történt ez meg. Én továbbra is nyitott vagyok,
remélem lesz erre lehetőség. Gondolkoztam már a fogadóórán itt Gödöllőn, de az elmúlt hónapok
pörgése miatt ez nem valósult meg, bár van itt a városban egy LMP-s irodánk. Volt arról szó,
hogy egy új típusú megyei kommunikációba kezdünk és emiatt több helyen fogunk megjelenni,
nem csak Gödöllőn, hanem Érden, Szentendrén, Vácott stb. és fogadóórákat hirdetünk. Reméljük,
hogy ez is elősegíti, hogy egyre több olyan helyi üggyel találkozunk, amit fontos felkarolni.
Ellenzéki képviselőként a kormánynál lobbizni valóban nehezebb, de ez nem gátol meg minket
abban, hogy ügyeket vállalunk. Én is csak azt tudom megerősíteni, hogy a nyilvánosság az, ami a
legnagyobb fegyver és eszköz bármilyen ügyben. Itt a trafik ügy és a föld mutyik egyezősége
kísérteties, és nagyon sok helyen látjuk ezt a módszertant. Erre egy ellenzéki képviselő semmi
mással nem tud reagálni csak kiáll egy sajtótájékoztatóra, vagy vannak más eszközeink is, ha
megvan ehhez a kellő információ. Én is partner vagyok bármi olyan ügyben, amit ez a közösség
szeretne nyilvánosságra vinni. Tóth Tibor alpolgármester úr és Guba Lajos képviselő úr által
felvetett témákra én is ugyanazt tudom mondani, hogy én is partner vagyok ezekben a dolgokban,
amit tudok és lehetőségeim engedik azt megteszem. Nagyon szívesen állok bármilyen típusú
egyeztetés elébe ha erről úgy érzi, hogy érdemes beszélni, nem csak egy ilyen ülés keretében,
akkor állok rendelkezésre. Köszönöm előre is. A hangulatról csak annyit mondanék, hogy
Ángyán képviselő úr kormányhoz „közeli” politikusként mondja jelen pillanatban, nem tudom,
hogy mit hoz a jövő, de ellenzékiként nekünk azt kell megélni, hogy mi beadjuk a módosító
javaslatainkat a legnagyobb jó szándékkal, megalapozott szakmaisággal, és gyakorlatilag azt
érezzük, hogy ránéznek, hogy ki nyújtotta be, aztán ha nem kormánypárti a benyújtó, akkor egy
tollvonással, tartalomtól függetlenül sikerül levenni a napirendről, vagy el sem jut odáig. Sokszor
előfordult viszont velem az ezalatt a rövid 7 hónap alatt, hogy az én indítványomat, módosító
javaslatomat leszavazta a bizottság majd szó szerint találkoztam kormánypárti oldalról benyújtott
módosító javaslattal. Az elején az ember nagy szemeket kerekít aztán megszokja. Sajnos ez van.
Örülni kell, hogy megvalósul, amennyiben az ügy fontos. Ez nem annyira elegáns. Szeretném
jelezni a különbséget, hogy az LMP képviselő csoportjában nincs kötelező és előírt szavazási
magatartás. Köszönöm szépen.
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Dr. Gémesi György polgármester: Képviselő asszony, képviselő Úr, köszönjük szépen a mai
megjelenést mindenkinek. Azt gondolom, hogy tanulságos volt. Sajnálom, hogy a területileg
illetékes országgyűlési képviselő úr nem jött el. Szerintem ez egyfajta kultúra kérdése is. Ezt csak
sajnálni tudom. Jelzem neki, ha bármikor el kívánja mondani a véleményét, akkor meg fogjuk
hallgatni. Köszönöm szépen azoknak, akik eljöttek, mert sok érdekességet hallottunk, amit
másként nem hallhattunk volna. Ezennel a Képviselő-testület rendkívüli ülését bezárom.
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polgármester
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