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Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Balog Gyula Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Meizner Sándor Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Szabó László Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Havassy Marija Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke
Dr. Kálmán Magdolna aljegyző, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda vezetője
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Hargitai Zoltán Adóiroda vezető helyettese
Dr. Tamás Márta Népjóléti Iroda vezetője
Dr. Kiss Árpád Hatósági Iroda vezetője
Dr. Heltai Györgyné Költségvetési Iroda vezetője
Garamvölgyi Lajos Közoktatási, Művelődési és Sport Iroda megbízott vezetője
Mészáros Magdolna Lakosságszolgálati és Okmányiroda Iroda vezetője
Mészáros Judit Főépítészi Iroda vezetője
Vécsey László országgyűlési képviselő
Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő
Dr. Gémesi György polgármester: Tisztelettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy
jelen van 15 fő képviselő, így a testület ülése határozatképes. Egyebek napirendi pont keretei
között képviselők kérnek szót. A napirend ismertetésével nyitom meg az ülést. Van öt helyszínen
kiosztott anyag, amiknek javaslom a napirendre felvételét: „Javaslat a Gödöllő Város
Önkormányzata és a Gödöllői Kézilabda Sport Club együttműködési megállapodásának
jóváhagyására” „Javaslat támogató nyilatkozat kiadására a Máriabesnyői Római Katolikus
Egyházközség által benyújtandó pályázathoz” „Válasz Vörös István önkormányzati képviselő
interpellációjára” „Javaslat önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazására”
„Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására”
Aki az előbb ismertetett kiegészítésekkel elfogadja a napirendet, kérem igennel szavazzon.
NAPIREND:
1. Javaslat a Gödöllői VÜSZI Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
2. Javaslat a Kalória Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
3. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató
Megtárgyalja. Gazdasági Bizottság
Kulturális és Oktatási Bizottság
4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
5. Javaslat a Piac Kft. 2012. évi üzleti tervének koncepciójára
Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
6. Javaslat a G-Magistrátus Szálloda Zrt. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Varga Zsolt vezérigazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
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7. Javaslat Gödöllő város 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gödöllő Város Önkormányzat valamennyi állandó bizottsága
Meghívott: dr. Bendek József könyvvizsgáló
8. Javaslat Gödöllő város területén autóbusszal végzett menetrendszerinti személyszállításra
vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2012. évi módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Gyarmati István Volánbusz Közlekedési Zrt. forgalmi és
infrastrukturális főigazgató
9. Javaslat Gödöllő város területén a helyi közösségi közlekedés folyamatos fenntartására 2012.
január 1-jétől december 31-ig
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
10. Javaslat a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló
módosított 1994. évi 18.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
11. Javaslat a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről 2012. január 1-jétől kezdődő,
határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató
12. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak
kötelező igénybevételéről szóló 8/2009. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
13. Törvényességi észrevétel a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
29/2008. (X.27.)sz. önkormányzati rendeletre
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
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14. Javaslat a szennyvízcsatorna díjainak 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Vogel Csaba DMRV Zrt. vezérigazgató
15. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2011. (II.4.) számú
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Népjóléti Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
16. Javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
17. Javaslat a Prostyle Kft. közterület-használati díjának megállapítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
18. Javaslat a Deák Ferenc tér 1-2-3. szám alatti ingatlanok társasházakká alakítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
19. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc téri garázsok bérleti szerződéseinek meghosszabbítására,
valamint az üres, illetve év közben megüresedő garázsok hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
20. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális és Oktatási Bizottság
Meghívott: Gaálné dr. Merva Mária intézményvezető
21. Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratának
módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság
22. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Kézilabda Sport Club
együttműködési megállapodásának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
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23. Javaslat támogató nyilatkozat kiadására a Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség által
benyújtandó pályázathoz
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
24. Válasz Vörös István önkormányzati képviselő interpellációjára
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
25. Javaslat önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
26. Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására
Előterjesztő: Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
27. Egyebek

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 12.§ (4) bekezdés a) pontja
értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendet zárt ülés keretében tárgyalja meg:
28. Javaslat a „ GÖDÖLLŐ KULTÚRÁJÁÉRT” díj odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Kulturális és Oktatási Bizottság

Szavazás eredménye

Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00
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Futás Levente Szabolcs
Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-

A testület egyhangúan elfogadta a napirendet.

1.

Javaslat a Gödöllői VÜSZI Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Bokor Árpád ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Dr. Gémesi György polgármester: Szeretném megjegyezni, ami az összes gazdasági
társaságnál elmondható, hogy az üzleti terv koncepciót nem kell megszavaznunk, nincs határozati
javaslat sem. A véleményünket elmondhatjuk, hogy a végleges üzleti tervbe elfogadható számok
kerüljenek. A tegnapi együttes bizottsági ülésen jeleztem, hogy azok a számok kerültek most a
költségvetési koncepcióba a társaságok részéről, amelyek tavaly benne voltak, amit az ügyvezető
igazgatók jónak véltek. Először a VÜSZI Kft. ügyvezető igazgatóját hallgatjuk meg.
Bokor Árpád ügyvezető igazgató: Nagyon röviden szeretném kiegészíteni az anyagot, ami
véleményem szerint részletesen tartalmazza azt az elképzelést, amit a társaságunk 2012. évre
tervezett. A társaság felkészült a jövő évi munkára, végiggondolta és elemezte a várható
gazdasági körülményeket, amivel számolni kell, amit a város vezetésével is egyeztetett. Három
irányelvet szeretnék kiemelni a koncepcióból. Az egyik az, hogy a város vezetése felhívta a
figyelmünket a takarékosságra, hiszen az önkormányzati törvény változásai a társaságot is fogják
érinteni, ezért a társaság ennek jegyében a számviteli rendszerét át fogja formálni 2012-ben és
egyszerűsíteni fogja, azért hogy a felelősség és az ellenőrizhetőség tisztább legyen. A második
irányelvként említeném meg azt, hogy a társaságunk úgy állította össze az üzleti tervet, hogy a
város működésében elvégzett feladatokban minőségi, mennyiségi visszaesés ne következzen be
2012-ben. A harmadik irányelv az, hogy megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket is, hogy a társaság
tevékenységi körében vannak-e olyan feladatok, amelyek láthatóan hosszútávon
veszteségforrások lehetnek a társaság és a város költségvetési tekintetében. Ha ilyenek vannak,
akkor ezek megszüntethetőek. Találtunk ilyen tevékenységet, de ez nem a mi, hanem az Önök
döntése lesz, ha ezzel egyetértenek. Megvizsgáltuk azokat a lehetőségeket, hogy hol lehet esetleg
bevételt növelni a társaság tevékenységei közül. Ilyet is találtunk, és az üzleti terv kapcsán ezt a
döntést is Önök fogják meghozni. A tevékenység csökkentésére csak példáként mondom, hogy az
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egyetemi strand bezárása véleményünk szerint racionális döntés lehet, hiszen egy olyan felújítás
előtt áll a strand, ami 10 millió forintos nagyságrend. Az üzemeltetés is évek óta jelentős
önkormányzati támogatással működik. Bevételnövelés például a parkoló, ahol a parkolási ár
növelésével a parkolási bevétel növelhető. Ezek csak példák voltak, természetesen más döntések
is születhetnek. Az üzleti terv koncepciónkat a felügyelő bizottság tárgyalta, az üzleti tervben
leírtak tarthatóak és kivitelezhetőek lesznek. A társaságunk béremelést nem tervezett. A
minimálbér emelése a társaságunkat közvetlenül nem érinti, de hatása lesz a társaság
működésében.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta az üzleti terv
koncepciót.

-----Kérdések-----

Szűcs Józsefné képviselő: A 17. oldalon a temető fenntartás pontban két irány van a temetővel
kapcsolatosan. Az egyik magának a temetőnek a fenntartása és a karbantartása, illetve
temetkezési szolgáltatással való bővítés. Tudok róla, hogy a temető fenntartása sok pénzt igényel.
Szeretném, ha néhány mondatot mondana erről a temetkezési szolgáltatással kapcsolatban,
hogyan lehetne bővíteni, és ez számunkra miért lenne kedvező?
Futás Levente Szabolcs képviselő: Felolvasnék néhány sort az előterjesztésből: „takarékos
gazdálkodás, visszafogottabb pénzfelhasználás, fokozni kívánjuk a belső ellenőrzést, szigorítjuk
az anyagi és üzemanyagi felhasználást” Miért? Idáig nem volt elég szigorú, takarékos?
Vörös István képviselő: Én a parkolás témával kapcsolatban szeretnék kérdezni. Tudom, hogy
ez még csak egy koncepció, de talán az igazgató tudna nekem tájékoztatást adni, hogy a
Tűztorony alatti mélygarázsnak milyen a kihasználtsága? Én akárhányszor elmegyek ott, azt
látom, hogy 46; 48; 40 stb. üres parkolóhely van lent. A másik, hogy a 19. oldalon szerepel a
sportcentrum. Szeretném megkérdezni, hogy igazgató úr tudna-e információt adni arra
vonatkozóan, hogy milyen szolgáltatásokat, felújítási munkálatokat kellett elvégezni május után,
amikor Önök átvették ezt a sportcentrumot? Gondolom, készült egy állapotfelmérés, hogy
megtudjuk, mit kellett elvégezni a korábbi üzemeltetőnek, és mit kellett elkészíteni a folyamatos
üzemeltetés miatt a sportcentrumban.
Bokor Árpád ügyvezető igazgató: Első kérdés, a temető-fenntartás, karbantartás, üzemeltetés,
temetési szolgáltatás. A társaságunk a ’90-es évek eleje óta végez temető üzemeltetési feladatokat
az Önök megbízásából. A temető üzemeltetés, fenntartás egy tevékenységi kör, és teljesen más
jellegű tevékenység a temetkezési szolgáltatás. Tudni kell azt, hogy a Dózsa György úti temető
egyházi tulajdonban van, a római katolikus, illetve a református egyház a tulajdonos. Az
önkormányzatnak is vannak tulajdonai, elsősorban ingatlanok, tehát nem földterületben. A
társaság munkatársai azon dolgoznak, hogy az a helyzet, ami a temetőben jelen pillanatban
fennáll, az egyházi tulajdon önkormányzati üzemeltetése megoldódjon. Mivel az
önkormányzatnak közfeladata a temető ellátása, a temető köztemetőként működik. Ezt a mi
elképzelésünk alapján egy olyan helyzettel lehetne véglegesíteni, ha a város bérelné a temetőt,
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vagy használatba venné egy szerződéssel az egyházaktól, akkor ez a helyzet megoldható lenne. A
társaság azért tervezte be a koncepciójába koncepcionálisan a temetőnek egy nagyobb összegű
bevételét, mert ha ezek a tárgyalások eredménnyel záródnak, akkor szeretne temető-üzemeltetés
mellett temetkezési szolgáltatással is foglalkozni. Ez egy tevékenység bővítést jelentene. Ez
viszonylag nagyobb felkészülést igényel, de ezeket az előkészületeket megtettük, mert ha a
döntés megszületne, akkor mi készen vagyunk ezt a tevékenységet a cégünkbe bevezetni.
Amennyiben kérdése van még képviselő asszonynak, a testületi ülésen kívül szívesen állok
rendelkezésére. A második kérdés, takarékosabb gazdálkodás. Természetesen bármelyik
tevékenységet meg lehet nézni, mert takarékosan gazdálkodunk, de ezt képviselő úr is tudja, hogy
minden feladatban lehet találni vagy keresni olyan tartalékot, melyet fel lehet tárni. Amit mi
ebben a mondatban elképzeltünk, hogy a részlegek önállóságát növeljük felelősséggel együtt és a
menedzsment, illetve a gazdasági részlegnek a feladatát elsősorban ellenőrzéssel fogjuk
koncentrálni. A számviteli struktúrát úgy változtatjuk meg, hogy minél több költség, ami
megjelenik, azt közvetlenül a munkára, ne pedig egy ráosztott költségre kerüljön először gyűjtve
és utána ráosztásra kerüljön a tevékenységekre, hiszen a részterület ebbe kevésbé tud beleszólni.
Közvetlen költségeknek az arányát növeljük és a ráosztott költséget pedig minimálisra szeretnénk
csökkenteni azzal, hogy a gazdasági csoportok a tevékenységében az ellenőrzés szerepeit jóval
nagyobb mélységben hangsúlyozzuk. Az utolsó kérdés a tűztorony-mélygarázs kihasználtsága.
Való igaz, a tűztorony-mélygarázs kihasználtságával mi sem vagyunk megelégedve. 10% alatt
van a kihasználtság. Mi jóval több bevételre számítottunk, amikor ezt a tevékenységet
bevállaltuk. Az is igaz, hogy a parkoló üzemeltetésnek két iránya van. Az egyik az, hogy a
tűztorony mélygarázs mögött ott van a könyvtárnak a mélygarázsa. A könyvtár mélygarázsban
városi tulajdonban van 30 parkolóhely. Ha nem tettük volna meg ezt a lépést végképp
kihasználatlanul állnának ott. Ezzel a lépéssel lehetőséget adtunk a város polgárainak, hogy azt az
önkormányzati tulajdonban lévő parkolóhelyeket a köz számára megnyissuk, illetve a tűztorony
mélygarázsban lévő 28 szabad parkolóhelyet is a köz céljára megnyitottuk. Most tárgyalunk és
lassan befejezésre kerül, hogy a szálloda mélygarázsával is foglalkoznánk és a szálloda
mélygarázsa és a tűztorony mélygarázsa együtt ugyanazzal a bérlettel használható lenne.
Véleményünk szerint a szálloda sokkal jobban megközelíthető. A tűztoronynak van egy olyan
problémája, hogy a gyakorlatlanabb vezetők ki-be hajtása nagyobb rutint igényel. Aki egyszer
megpróbálja és nem sikerül, az másodszor nem biztos, hogy lemegy. Én bízom benne, hogy
jövőre sokkal nagyobb kihasználtsággal fognak működni. A sportcentrum kérdésköre. Július 1-től
vette át a társaságunk a sportcentrum üzemeltetését. Sokan láthatták, hogy a növényzet el volt
hanyagolva. Az igazi probléma a pályával volt, de a garanciális feladatokat kell elvégezni és ez
nem a mi feladatunk, hanem a kivitelezőé. Annyi történt, hogy a VÜSZI Kft. egy jóval nagyobb
cég, mint az előző kft, ezáltal szemmel látható lett a változás.

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Nekem van egy pár gondolatom. A temetkezési
szolgáltatásra visszatérünk majd. Ez egy koncepció, végleges döntést akkor tudunk hozni, amikor
a költségvetést meghúzzuk. A strand kérdésére is visszatérünk, hiszen hiányzik 10 millió forint,
amit Futás Levente képviselő úr ígért nekünk a kastély parkfenntartásához, ha ezt egyszer
megkapjuk, akkor a felszabadult összeget át lehet majd vinni az egyetemi strandhoz. Kérem
képviselő urat, hogy ebben a kérdésben tegye meg a lépéseket.
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2. Javaslat a Kalória Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató: Az elkészült koncepció a 2011. évi működés alapján
készült, mivel jelenleg konkrét más információk nem állnak a rendelkezésünkre 2012-re.
Ugyanakkor értesültünk arról, hogy a közigazgatásban jelentős változások várhatóak, különös
tekintettel a közoktatásban. A kérdés, hogy ezek a változások milyen mértékben fognak
megtörténni. Utalnék arra, hogy a működő konyháink, melyekkel ezeket a feladatokat ellátjuk, a
közoktatási intézményekben vannak, és mint önkormányzati tulajdon átkerülnek az állam
tulajdonába. Kérdés, hogy ez mennyiben fog bennünket érinteni. Ugyanakkor maga a Kalória
Kft. is önkormányzati tulajdon, és akár ilyen formában a Kalória is állami tulajdonba kerülhet.
Így tehát az sem biztos még, hogy ez a számunka ismeretlen tevékenység, változtatás 2012
szeptemberétől vagy 2013 januárjától fog megtörténni. Részleges választ kaphatunk már most
januárban is, hiszen a Madách Imre Szakközépiskola, mint megyei tulajdon, átkerül az állami
tulajdonba január 1-jétől. Van egy szerződésünk ami jelenleg 20 éve fennáll és a város ezer
diákjának az ellátását végezzük ebből a konyhából. Az a kérdés, hogy ezt az állam, mint jogutód
mennyire tudja számunkra érvényesnek tartani a továbbiakban. Jelentős változásnak tűnik a
minimálbér, amiről szintén nem tudunk még biztosat. Ez nálunk 60 dolgozót érint. Két okból ez
bizonytalanságot szül. Egyrészt azért, mert jelenlegi állásaink szerint 8 millió forintos éves
többletköltséget jelent, ami viszont nehezebb kérdés, hogy igen nagy bérfeszültséget fog okozni a
jelenleg kialakult béregyensúly, ami jelentős mértékben fogja befolyásolni. A vállalkozási
tevékenységünket jelentős mértékben befolyásolhatja a még nem ismert cafeteria változás, hiszen
most 540 közalkalmazottnak az étkeztetés-ellátását végezzük, valamint a városban működő
cégek, vállalkozások dolgozóinak egy része is nálunk étkezik. A cafeteriával változások lesznek,
de nem tudjuk milyen időintervallum alatt tudnak felállni, hiszen hallottuk, hogy az Erzsébet
Kártya fog működni, de szerződések ezreit kell megkötni most január 1-ig, vagy legalábbis minél
hamarabb, hogy ez a rendszer működni tudjon. Ebből a Kalóriának külön jelentős árbevétele van.
Kérdés, hogy a balatonlellei tábor esetében a ferencvárosi táborok étkeztetése, ami szintén
jelentős árbevétel, hogyan fog alakulni, hiszen őket ezek a változások szintúgy fogják érinteni,
mint bennünket. A minimálbéremelkedésnél el kell mondanom, hogy sok mindent ki tudunk
gazdálkodni –energiaváltozásokat stb – a következő évben. Ez a bizonyos minimálbéremelkedés,
a 8 millió forintos többlet kigazdálkodása számunkra lehetetlen. A tervezett főszámaink 772
millió forint nettó árbevétel mellett 239 millió forintos önkormányzati támogatás. A felügyelő
bizottság a koncepciót megtárgyalta és jó alapnak tartotta a 2012. évi elkészítéséhez.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta az üzleti terv
koncepciót.

-----Kérdések-----

Kovács Barnabás képviselő: Nyilvánvalóan a Kalória gyerekekkel foglalkozik és őket élelmezi.
Nagy fontosságú intézmény és kivételes helyzetben van a városban. Ezért kérdezem, hogy az az
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oka-e annak, hogy egyetlen társaságként az előterjesztésben a polgármester szerepel, a többiben
pedig az igazgatók.
Dr. Gémesi György polgármester: Elnézést kérek, elírás történt.
Vörös István képviselő: Mind amellett, hogy a Kalória Kft. valóban a város szempontjából egy
kiemelt tevékenységet folytat, és annyira szerteágazó és fontos ellátásban vesz részt, ettől
függetlenül vannak kérdéseim. Miért csökken az eredmény, hogy már két évben is rendkívül
alacsony, 1 354 ezer forintról 176 ezer forintra? Ezzel függ össze az a kérdésem is, amit már
2011-ben is feltettem, hogy van itt a táblázatnál egy olyan rovat – akár az alaptevékenység, akár a
vállalkozói tevékenységet nézzük – ,hogy konyha és rendezvény közös költség. Kérném, hogy
akkor, amikor véglegesítésre kerül a koncepció, legyenek szétbontva két különböző jogcímre,
annak érdekében, hogy átlátható legyen. Ha gazdaságtalan vállalkozási tevékenységet folytatnak,
akkor ez miért éri meg Önöknek? Javaslom a képviselő-testületnek, hogy ezt a tevékenységet
pályázati úton kellene meghirdetni, hátha lenne rá más vállalkozó, aki gazdaságosabban tudná
vezetni a Kft-t.
Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató: A tervezés szintjén, mivel nonprofit társaságról van
szó, az alaptevékenységet nulla eredményre illik kihozni, mert az ott felmerülő rezsi költségeket
az önkormányzati támogatásból fedezzük, a nyersanyagszükségletet pedig a szülők
befizetéseiből. Az önkormányzati támogatás 4 éve változatlan szinten van, ezért az eredményünk
terhére tudjuk a változó költségeket kompenzálni, például az 5-10%-os energia árváltozásokat.
Az elszámolási rendszerünkből adódik, ezzel egyben a harmadik kérdésre is szeretnék válaszolni,
hogy ezek a szétosztott költségek, ezek a bizonyos központi költségek, utalok itt a vállalkozási
tevékenységre és az alaptevékenységre, a felhasznált nyersanyagok arányába oszlanak. Például a
központi dolgozók bérköltsége is megoszlik a vállalkozás és az alaptevékenység között a
felhasznált nyersanyag mértékében, holott ha nem lenne vállalkozási tevékenységünk, akkor is
ugyanezzel a központi létszámmal dolgoznánk. Ez visszamenőleg ellenőrizhető. Ugyanez igaz az
energia, az eszköz és minden egyéb költségre. Az egyes konyhákon megjelenő vállalkozási
tevékenység során felhasznált nyersanyag arányában osztjuk a vállalkozási tevékenységre a
költségeket. Készítettünk két évvel ezelőtt egy olyan próba üzleti tervet, amelyben nem szerepelt
a vállalkozási tevékenység és ebből kiderült, hogy kb. 70 millió forinttal több támogatásra lenne
szükség abban az esetben, ha ezek a vállalkozási tevékenységek elmaradnának. Példakánt, az
Erkel Iskola konyhájában főzünk 1200 adagot a gyerekeknek, mellette kb 80-100 adagot főzunk
vállalkozási tevékenységben, a közalkalmazottaknak, illetve elvitelre. Ez nekem nem jelent egy
dolgozóval sem többet és könnyű belátni, hogy például gázban sem fogyasztanánk többet.
Viszont ennek a tevékenységnek a során felhasznált nyersanyagra ráosztjuk ezeket a költségeket,
amelyek egyébként is meglennének. Ez a nyereség, ami a vállalkozási tevékenységből képződik,
nem a vállalkozás rovatban jelenik meg, hanem a csökkenő mértékű, vagy stagnáló
önkormányzati támogatásban. Köszönöm.
Dr. Gémesi György polgármester: Azt szeretném kérni a képviselő úrtól, hogy azokkal az
anyagokkal kapcsolatban, amik az évek óta működő nonprofit kft.-k működésével kapcsolatosak,
keresse fel az igazgató urakat, és tájékozódjon, ennek semmi akadálya nincs. Így meg fogja
érteni, hogy miért éri meg az önkormányzatnak üzemeltetni ezeket a cégeket. A koncepció
tárgyalásakor nem azon kell vitázni, hogy megéri-e a kft.-t működtetni vagy sem, ez egy másik
döntés eredménye. Itt most az a kérdés, hogy hogyan lehet túlélni a következő esztendőt úgy,
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hogy a Pest Megyei Önkormányzat tartozik nekünk 8 millió forinttal. Semmilyen választ nem
kaptunk ebben a tárgykörben elküldött levelekre és egyelőre a Gödöllő Város Önkormányzata
által üzemeltetett cég, a Kalória Kft. tette be ezt a 8 millió forintot és próbálja kigazdálkodni, és
kompenzálni a vállalkozási tevékenységéből, de ez mind plusz energia, és munka. Ha egy mód
van rá, szeretném megkérni a képviselő urakat (Vörös István, Futás Levente), hogy járjanak el az
ügyünkben a Pest Megyei Önkormányzatnál, hogy fizessék ki nekünk ezt a tartozást. Annál is
inkább lényeges ez a dolog, mert a szülők fizetnek az iskolában az étkezésért, de ezt a pénzt nem
juttatják el az illetékesek a Kalória Kft.-nek, pedig ez fedezné a költségek kb. felét. Minden
fillérre szükség van, ennyivel is csökkenne a tartozás, mert ez nagyon sok pénz, ha már a szoros
elszámolásnál tartunk.

-----Hozzászólások-----

3. Javaslat a Művészetek Háza Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Kovács Balázs ügyvezető igazgató
Megtárgyalja. Gazdasági Bizottság
Kulturális és Oktatási Bizottság
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta az üzleti terv
koncepciót.
Guba Lajos Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta az üzleti terv
koncepciót.

Kovács Balázs ügyvezető igagzató: A 2011. évi bázisra alapoztunk a koncepció elkészítésénél,
ami 76 millió 180 ezer forint. Megfogalmaztunk egy minimális többletigényt, ami abból fakad,
hogy bizonyos feladatok hozzánk kerülnek, és ennek fedezete kerül át a mi költségvetésünkbe. A
felújítás során kikerült néhány olyan funkció, ami eddig bevételt hozott, de a továbbiakban nem
tudunk teret adni nekik, ezeket a kieséseket valahogy kompenzálni kell. Volt egy funkcióbővítés
is a pályázat kapcsán, nevezetesen az új konferencia termünk, aminek kihasználtságával egy
külön ember foglalkozik. Várjuk különböző cégek rendezvényeit, már van is néhány jelentkező
erre a szolgáltatásunkra. A pályázatokkal kapcsolatban több bevételre számoltunk, már volt erről
szó többször, de most is elmondom, hogy elég furcsa helyzetbe kerültünk, kvázi bankká váltunk
addig, amíg az önkormányzat segítséget nem nyújtott nekünk. Jövőre kb. 100 millió forintos
nagyságrendben számolunk a pályázati pénzekkel. Ez a koncepció akkor tartható, ha küldik
ezeket a pénzeket. Sajnos, jelenleg újabb 8 millió forintos tartozásról tudok beszámolni azóta,
amióta itt jártam a testület előtt, ennyi pénz nem érkezett meg hozzánk. A harmadik kérelmünk
ment be a napokban az illetékes hivatalhoz, és egyszerűen nem érkezik semmilyen válasz. Kérem
a tisztelt képviselő-testületet, hogy akinek van lehetősége, ismeretsége azokban a körökben ahol
erre a dologra ráhatása lehet, segítsen, hogy megkapjuk a már megnyert pénzt, mert az
önkormányzat sem tudja egy idő után finanszírozni ezeket a kiadásokat, közel 30 millió forintunk
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van „kint”, azzal együ, amit az önkormányzat adott, ez nyilván levonásra kerül belőle, mert
vissza kell fizetni. Egy kulturális intézmény nem tud ilyen mértékű plusz kiadásokat felvállalni,
de ez igaz az önkormányzatra is. A kiadásokat a lehető legnagyobb mértékben igyekeztünk
csökkenteni, a jövő évet át kell „vészelnünk” valahogy, ez a cél. Ezekben a nehéz időszakokban
az embereknek nem jut annyi pénzük kulturális programokra, így is egész szép, hogy teltházas
előadásokat mondhatunk magunkénak ebben a nehéz helyzetben. Valamelyest csökkentettük a
programkínálatunkat. Van egy tematikus évünk, a „nők” éve, amire van egy keretösszeg, amiből
különböző rendezvények, programok megvalósulnak a városban, igen színes lesz így is a
kulturális paletta a városban, hiszen itt van a Kastély, a Múzeum, a Zeneiskola és még
sorolhatnám. A 2012-es évre úgy állapodott meg az önkormányzattal a Művészetek Háza, hogy a
távhő, az elektromos, és a víz költségek az önkormányzatnál maradnak. Ennek az Európai uniós
elnökség fél éves időszaka az oka, mert az akkor kötött megállapodások most érnek véget. Nem
lehet úgy csinálni, mintha az október, november, decemberi időszakot átraknánk januárra. A
2012-es évet így fogjuk elkezdeni, ha bárkinek kérdése van szívesen válaszolok, köszönöm
szépen.
-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Kovács Barnabás képviselő: Az a javaslatom az igazgató úrnak, hogy amikor a végleges
költségvetést elkészíti, akkor készítsenek egy „B” tervet, arra az esetre, ha ezek a pályázati
pénzek nem érkeznek meg, mert erre is van esély az én információim alapján. Egyéni képviselői
indítvánnyal néhány nap alatt meg lehet ennek teremteni a jogi hátterét, és akkor nagy bajba kerül
az önkormányzat. Jó, ha van egy terv arra az esetre, ha nem fizetik ki a szóban forgó összegeket.
Dr. Gémesi György polgármester: Most tartunk a harmadik napirendnél és összegezve 8 millió
forint tartozás van a Kalória Kft.-nél, kb. 25 millió forintot számolhatunk a Művészetek Házánál,
ami állami tartozás, szerződés van rá, 33 millió forintnál tartunk, ami nincs kifizetve, így nem
lehet gazdálkodni. A kormánypárt helyi képviselőihez fordulok, hogy hassanak az illetékesekre,
ha van rá módjuk. Mi lesz így jövőre? A szóban forgó összegek szerződésben rögzített módon
kellene, hogy kifizetésre kerüljenek. Az önkormányzat helytállt most, hála a takarékos
gazdálkodásunknak, de ez nem fog sokáig menni. Nagyon sok helyen érezhető a kormányzati
döntések helyi hatása, például a távhőnél is, de sorolhatnám még, rengeteg objektív dolog van
még, de az a szörnyű, hogy itt megállapodások, szerződések vannak a kifizetésekre. Hogyan
biztassak én így cégeket arra, hogy pályázzanak, ha nem lesznek kifizetve? Ha az önkormányzat
finanszírozza például a kulturális pályázatot, mert most ez történik, akkor át kell írni, ennek
megfelelően a kulturális részt, mert akkor ez nem pályázati finanszírozásból megy. Amikor
kritikai gondolatokat fogalmazunk meg, akkor talán ezen a területen is körül kellene nézni. A
végleges üzleti terhez, valóban kell készíteni egy „B” tervet, ha tényleg nem kerülnek kifizetésre
a megnyert pályázati pénzek. Hallottuk itt előbb az ügyvezető igazgató úrtól, hogy 100 millió
forintot hoztak el, jól pályáztak, jók a referenciák, minden kritériumnak megfeleltek, de mi
történik, ha nem lesz ez az összeg kifizetve, ráadásul egy részük uniós pályázat.
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Kovács Balázs ügyvezető igazgató: Annyit szeretnék hozzáfűzni a pályázati témához, hogy ha
mi nem csináljuk meg a kifizetéseket, akkor szerződést szegünk és így elállnak minden további
kifizetéstől. Kényszerhelyzetben vagyunk, meg kell finanszírozni a projekteket, különben
esélyünk sem lesz, még bírósági úton sem, hogy a pénzünkhöz jussunk. Közel 150 millió
forintról beszélünk, csak a jövő évre 100 millió forint, amit mozgatnunk kell. Kulturális és
működési szempontból is a háznak nagyon ”ki van feszítve” a költségvetése, nincs ennyi
tartalékunk. Vagy azt mondjuk, hogy nem működünk, vagy levesszük a kulturális műsorokat a
programból, csak ez a „B” terv, nincs más lehetőség. 100 millió forint majdnem a teljes ház
költségvetése.
Dr. Gémesi György polgármester: A fő probléma, hogy senki nem válaszol semmire az
illetékes helyeken. Több levelet küldtünk már a Pest Megyei Közgyűlésnek és nem érkezett
válasz semmire, még annyi sem, hogy „Kedves Gyuri, az a probléma, hogy nincs pénzünk,
kérünk egy kis türelmet, és holnaptól a szülők által befizetett pénzt odaadjuk”. Nincs válasz, még
ennyi sem. A pályázatokat intéző hivatalnál is ez a helyzet, nem válaszolnak semmire és gyorsan
cserélődnek az emberek. Próbáljuk a finanszírozásokat úgy intézni, hogy az egyensúly
megmaradjon. A végleges költségvetésig eldöntjük, mi legyen a továbbiakban.
4. Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Geiger Tibor ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Geiger Tibor ügyvezető igazgató: A távhő-szolgáltatókra vonatkozóan megjelent már a
Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnak az 51/2011-es rendelete, ami alapján készítettük el a jövő
évi üzleti tervünk koncepcióját. Kimondja a rendelet, hogy a 2011. márciusi díjszabásokat kell
alkalmaznia minden távhő- szolgáltatónak. Ez meghatározta a jövő évre elérhető eredményeinket,
ez a bruttó eszköz állományunk 2%-a lehet, ami a Gödöllői Távhő Kft. esetében 5 millió forint.
Egyszerű matematikai számítás volt, mert megvannak a bevételeink, a kiadásaink és a kettő
közötti különbözetet támogatás formájában vehetjük igénybe, amit a MAVIR fizet ki a távhőszolgáltatók részére.
Dr. Gémesi György polgármester: Nem tudjuk, hogy önkormányzati feladat marad-e ez a
szolgáltatás a jövőben, mert a jelenleg ismert jogszabályban nincsen benne a távhőszolgáltatás
kötelező feladatként az önkormányzatok részére. Nem tudjuk mi lesz ezzel a feladattal az
elkövetkező hónapokban. Csak a főváros önkormányzatánál kötelező feladat.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta az üzleti terv
koncepciót.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----
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5. Javaslat a Piac Kft. 2012. évi üzleti tervének koncepciójára
Előterjesztő: Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató: A következő évre elkészített üzletpolitikai koncepciónkból
kitűnik, hogy a lehetőségeink szűkülésével számolunk, ehhez igazítottuk a takarékos
költséggazdálkodást. A táblázatokból kitűnik, hogy a bevételek fedezetet fognak nyújtani a
működési kiadásainkra, és egy szerény mértékű eredménnyel is számolhatunk majd. A
kötelezettségeinknek időben eleget fogunk tudni tenni. A rendelkezésre álló személyi, pénzügyi
és tárgyi eszközökkel a következő évben is biztosított a működésünk.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta az üzleti terv
koncepciót.

-----Kérdések-----

Vörös István képviselő: Két kérdésem lenne, ami valószínűleg csak pontosításra szorul. Az első
oldalon olvasom, hogy „pályáztatás útján meg kell találni a bérlőt” én úgy tudom, hogy ez a bérlő
már megvan. Ez az egyik észrevételem. A második oldalon találtam egy számolási hibát, ami az
52 millió forintos bevétel és a 49,1 millió forintos kiadás között, nem 2,8 millió forint, hanem 3,4
millió forint bevétel van, de lehet, hogy nem jól értelmezem.
Dr. Gémesi György polgármester: Amikor az anyag készült, még nem volt meg a bérlő. A
számolással kapcsolatban annyit mondanék, hogy az eredmény nem a kettő szám közötti
különbözet, szerintem az anyagban jól van, de visszatérhetünk rá később.

-----Hozzászólások-----

6. Javaslat a G-Magistrátus Szálloda Zrt. 2012. évi üzleti terv koncepciójára
Előterjesztő: Varga Zsolt vezérigazgató
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Varga Zsolt vezérigazgató: Szeretném jelezni, hogy az előttünk lévő anyagban a bázis évet
„tört” évként kell kezelni, tehát májustól indul. Korábban már felvetődött kérdésként, de most is
jelzem, hogy nálunk a bevételek szezonálisak, az első négy hónapban rosszabbnak mondhatóak,
és most pont azok a hónapok estek ki az anyagból, amik kevesebbet hoznak bevétel tekintetében.
Az épület bevételei meghaladják a működési költségeket, de az egyéb költségek olyan magasak,
hogy azok meghaladják a bevételeket, jelen pillanatban nem kitermelhetőek. A jövő évi áfa kulcs
emelés a szállodaiparra nem vonatkozik, mi 18%-os áfával adózunk. Keletkezni fog egy
visszaigényelhető áfa-tartalom, ez nem derült ki az anyagból, ezért mondtam el most.
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Dr. Gémesi György polgármester: Az a lényeg, hogy a működés kapcsán a bevétel meghaladja
a kiadást.

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság megtárgyalta az üzleti terv
koncepciót.

-----Kérdések-----

Futás Levente Szabolcs képviselő: Nem látom ebben az anyagban azt a törekvést, lehetőséget,
hogy a részvényvásárlásra megtermeli nekünk a hely a „patkányfészek” átépítéséből eredő
tartozásunkat.
Dr. Gémesi György polgármester: Nem is volt célja, képviselő úr.
Kovács Barnabás képviselő: Azt írja az anyag, hogy vannak olyan dolgok, amik
megváltoztathatják a koncepcióban lefektetetteket. Az egyik ilyen dolog a garázs átadása a
VÜSZI Kft. kezelésébe. Azért változhat ettől a koncepció, mert a társaság térítésmentesen adja át
a garázst, és majd visszabérel helyeket, mert egy szállodának mégiscsak szüksége van
parkolóhelyekre. Jól értem én ezt?
Vörös István képviselő: A konferenciateremmel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy miért
van szükség a termet felszerelni, illetve fejleszteni a megfelelő technikai eszközökkel, mikor úgy
tudjuk, hogy egy nevén nevezett konferencia terem épült meg. Az a kérdésem, hogy most akkor
ezt a termet csak „konferenciateremnek” hívták, de nem volt az, vagy eddig nem sikerült
felszerelni nevének megfelelően. Jó lett volna legalább utalást találni ebben a koncepcióban arra,
hogy hogyan vették át a szállodát, milyen volt a május előtti helyzet, hogyan üzemeltették és
milyen eredményei voltak. Köszönöm szépen.
Dr. Gémesi György polgármester: Képviselő úr ez nem a koncepció része, és az
interpellációjában ezt már megkérdezte és megkapta rá a választ. Térjünk rá a koncepció részét
érintő kérdésre, és ez a garázs témaköre.
Varga Zsolt vezérigazgató: Tárgyalásokat kezdtünk a VÜSZI Kft.-vel a garázzsal kapcsolatban,
mert az a célunk, hogy bekerüljön ez a terület is a város vérkeringésébe. A szállóvendégek ezt a
parkolási lehetőséget csak az esti órákban veszik igénybe, tehát a kihasználtsága csak este 6 óra
és reggel 8 óra közötti időszakban magasabb. Napközben van olyan időszak, amikor
gyakorlatilag majdhogynem üresen áll. Erre a helyzetre született egy olyan megoldási javaslat,
hogy a garázsunkat vonjuk be a város közparkolási rendszerébe, a részletek még kidolgozás alatt
vannak. Ez a dolog a VÜSZI Kft. kezelésében működne. A szálloda térítésmentesen adná át a
parkolót, a szállóvendégek díjfizetés ellenében vehetnék igénybe a garázst és a szállodának is,
ebben a konstrukcióban, költsége lenne a parkolóhelyeken, mert vissza kell bérelnie a helyeket. A
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konferenciatermünk a 2008-as állapotokhoz képest egy jól felszerelt teremnek számított, de a
technika rohamos fejlődése miatt fejlesztésre szorul, a versenyképességünk megőrzése
érdekében, és az új piacok megszerzése miatt, hasznos lehet ez a beruházás.
Dr. Gémesi György polgármester: Sok olyan tréninget sikerült idehoznunk, szerencsére,
aminek technikai kiszolgálása folyamatos fejlesztést igényel, mert még a tavalyi technika is
elavultnak bizonyul az igényekhez képest. Futás Levente képviselő úr felvetésére csak annyit
mondanék, hogy senki nem állította azt, hogy a jelenlegi bevételek és kiadások közötti
különbözetből fedezni tudjuk az összes törlesztő részletet. 2005-ben volt erre esély, de mások
voltak a gazdasági viszonyok, jelenleg még az állam sem tudja kifizetni a tapasztalatok alapján a
megnyert pályázati pénzeket, ha már itt tartunk. A vállalkozói szférában is érezhető a recesszió
hatása. Én nagyon pozitív dolognak tartom azt az összeget, ami jelenleg elő van irányozva
bevételként a koncepcióban és ennyivel is enyhíti a mi terheinket. Bízom benne, hogy
folyamatosan jobb lesz a helyzet ebben a tekintetben is, így a törlesztési időszak második felében
már nagyobb arányú lesz ez a hozzájárulás.

-----Hozzászólások-----

Kovács Barnabás képviselő: Arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy innentől kezdve a
szálloda és a VÜSZI Kft. kvázi kapcsolt vállalkozás, hiszen közös a tulajdonosuk. Számomra az
„biceg” egy kissé, hogy ingyen átadja a parkolót, majd visszabérli azt.
Dr. Gémesi György polgármester: Nincs még meg a konkrét megállapodás, de a lényeg az,
hogy ne veszítsünk, ha többletbevétel van, az mindenkinek jó. A parkoló egy része
kihasználatlan, ez tény. A lehetőségeket kell a jogszabályok által meghatározott kereteken belül
úgy beállítani, hogy ebből legyen hozadéka a városnak. A parkolási rendeletünkben igyekszünk
majd az új igényekhez alakítani a rendet, de ebbe most nem szeretnék belemenni, mert nagyon
szerteágazó téma és még lesz róla szó külön napirendi pontban.

7. Javaslat Gödöllő város 2012. évi költségvetési koncepciójára
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gödöllő Város Önkormányzat valamennyi állandó bizottsága
Meghívott: dr. Bendek József könyvvizsgáló

Dr. Gémesi György polgármester: Nincs még meg az ország költségvetése, és a kapcsolódó
törvények is hiányoznak, ami alapján pontosan látnánk a változásokat, de ezt már tegnap
végigbeszéltük az együttes bizottsági ülésen. A mi költségvetésünk most úgy készült, mintha
egész évben ugyanazokat a feladatokat kellene ellátnunk és ugyanazokkal a forrásokkal
számolhatnánk. Természetesen, ha év közben változás lesz ezzel kapcsolatban, akkor megtesszük
a szükséges változtatásokat. Az állami bevételeink tekintetében a központi költségvetés nem
tartalmaz normatíva növekményt. Komoly reálérték-csökkenés van, ami szűkíti a mozgásteret,
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hiszen reálért ékcsökkenés mellett kell az önkormányzatnak többlet kötelezettségeket vállalni,
gondoljunk csak a növekvő energiaárakra, üzemanyagárakra, és a növekvő áfára. A helyi adók
kérdésében stabilitás tapasztalható, köszönhető az ittlévő gyógyszercégeknek. A Lear
Corporationnál már nem olyan jó a helyzet és mindenki tudja, hogy a Sony meg elment
Gödöllőről. Az adóbevételeink nagyságrendje szerencsére nem csökkent az elmúlt évekhez
viszonyítva, ez egy komoly eredmény. Bízom benne, hogyha a Teva Zrt. fejlesztései
megvalósulnak, akkor további bevételeket tudunk generálni. Az már egy másik kérdés, ha
változik a költségvetési támogatásunk, milyen források kerülnek el tőlünk. A szolgáltatási díjaink
tekintetében és egyéb saját bevételeinkkel nagyon kíméletesen jártunk el, pl. a piacon két éve
nem emeltünk bérleti díjat. Sajnos az étkeztetés tekintetében rákényszerülünk majd némi
emelésre az emelkedő nyersanyagárak miatt. A működési bevételeink, a jelenlegi ismereteink
szerint, biztosan tervezhető összeget jelentenek. A kiadások tekintetében nagy tétel a bér. Nem
tervezünk változtatásokat, összevonást, elbocsátást, ami befolyásolná a források elköltését ezen a
területen, de hozzá kell tennem, hogy amennyiben változás lesz, pl. közoktatás átalakítása stb.
alkalmazkodni fogunk hozzá. Jelenleg benne vannak a tervezett összegben a járulékok, és a
tavalyi mértékben tudnánk biztosítani az étkezési hozzájárulást, ami több mint 6 millió forint
plusz költséget jelent az önkormányzatnak, mert megszűnt a 19%-os kedvezményes adózás és
30%-ot kell adózni ez után. A városi közalkalmazotti szektorban adható lesz még havi 5000 ezer
forint étkezésre, amit az úgynevezett Erzsébet kártyán lesz lehetőség adni, kifejezetten
melegétkeztetésre adható, évek óta ezt a gyakorlatot követjük, tehát ilyen formában kapják meg a
juttatást az arra jogosultak. A kiadási oldal működésével kapcsolatban az energia, dologi
költségek stb. nagyon visszafogott felhasználását kell megvalósítanunk, takarékos, visszafogott
gazdálkodás kell ahhoz, hogy a tavalyi összegek elegendők legyenek. Azt kértem az
intézményvezetőktől, hogy ez sehol ne menjen a működés rovására. Mindennek megy föl az ára
és a forrás nem változik. A feladatok között kell sorrendet felállítani, a helyi döntéseknek
megfelelően. Az intézmények fejlesztését, felújítását illetően az eddig is odarendelt karbantartási
költségek meglesznek a jövő évben is, ebből kell a kisebb karbantartási feladatokat elvégezni. A
takarékos gazdálkodásból adódó megtakarítások ott maradtak az intézményeknél és ebből többlet
feladatokat is el tudtak látni. Jó gazdája az intézményvezető az intézménynek. Koncepcionális
szinten nincs felújítási keret tervezve az intézményeknek, mert nem tudjuk, hogy elviszik-e az
intézményeket az önkormányzattól, vagy maradnak. A működőképesség és az életveszély
elhárítás a jelenlegi feladat az intézmények tekintetében. Lehetséges lesz egy központilag
tervezett vis major keret, aminek a nagyságrendje majd a végleges költségvetésben lesz látható. A
fejlesztéseket illetően nincsen új projekt betervezve. A szennyvíztisztító telep esetében kérdéses,
hogy önkormányzati tulajdonban marad-e vagy sem. Ha nem maradna önkormányzati
tulajdonban, akkor nem tudom mi lesz azzal a 300 millió forint hozzájárulással, amit ehhez a
fejlesztéshez adunk. Ezt végig kell gondolni, jelenleg változatlanul folyik az előkészítése a
közbeszerzésnek, a munka hamarosan elkezdődik és talán már a jövő évben véget is ér, ami azt
jelenti számunkra, hogy nem kell fizetni a továbbiakban a 100 millió forintos környezetvédelmi
bírságot. A sportlétesítmény fejlesztési programunkkal kapcsolatban még nem tudok nagy
eredményekről beszámolni. A recessziós időszak ellenére a Petőfi Iskolában tornaterem bővítésre
45 millió forint rendelkezésre áll. Az eredeti számítások alapján 90 millió forintba került volna ez
a beruházás, ebből az önrész 30 millió forint lenne. Ha tudjuk biztosítani a kiegészítő forrást,
akkor érdemes nekilátni ennek a munkának, mert 3X akkora lesz a tornaterem, mint jelenleg. A
mindennapos testnevelést jól fogja szolgálni ez a beruházás. Az első négy osztály vesz részt a
mindennapos testnevelés programban, ez változhat, ha az állam másként gondolja, ezt a
programunkat is nagyban befolyásolhatja az állami beavatkozás mértéke. A kulturális és sport
17

területről annyit mondanék, hogy a kiemelt sportágakban komoly támogatást nyertek el az
egyesületeink működési költségeikre. Ez azt jelentheti, hogy többlet forrás juthat az
átcsoportosítások kapcsán a többi sportágra. Kell egy új sportkoncepció, mert az új sporttörvény
alapján az általános sportoknál egy csomó új változás került be a mindennapi sportba. Át kell
gondolni a városi ernyőszervezet létrehozását, az alapítványi feladatok kiüresedését stb. szóval
mindezek a feladatok új koncepció létrehozását igénylik. Az év elején szeretnénk megtenni az
előkészületeket az érintettek bevonásával. Minél szélesebb társadalmi vita után szeretnénk a
képviselő-testület elé vinni az ügyet. A kulturális-műhely támogatásaink nominális értéken
maradtak, de ez még így is jó dolognak számít. Koncepcionális szinten is már beterveztünk 10
millió forintot a „Híres hölgyek Gödöllőn” kulturális év rendezvényeire az előzetes egyeztetések
alapján, ami nem fedezi a teljes programot, de a kulturális műhelytámogatások felhasználásával
nagyon színes, gazdag programot tud lebonyolítani Gödöllőn 2012-ben. Azért szükségesek ezek a
programok, mert ez az egyik „vivő” felülete a turisztikai programjaink fejlesztésének. A
városmarketing és a turizmus kapcsán biztosítunk „hátszelet” a gödöllői programok
látogatottságához és a szolgáltatások minél nagyobb arányú igénybevételéhez. A koncepció
lényege, hogy amennyiben nem változnak meg a külső körülmények, akkor ezekkel a
feladatokkal, és forrásokkal, ami rendelkezésre áll jelenleg, takarékos működés mellett,
visszafogott fejlesztésekkel igyekszünk túllenni a 2012-es esztendőn. Új elem a „kerékpárbarát
város” program megindításához javasolt 20 millió forint, a járdaépítésre 50 millió forintot
különítettünk el, de erre tavaly is volt már elkülönített pénz, de útépítésre most nem tudunk
elkülöníteni forrásokat. Összességében ennyi lett volna a kiegészítésem.
Kovács Barnabás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság 2 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Kristóf Etelka Népjóléti Bizottság elnöke: A Bizottság 2 tartózkodás, 1 nem mellett, 5 igennel
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Futás Levente Szabolcs Egészségügyi Bizottság elnöke: A Bizottság lokálpatrióta támogatással
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság 1 tartózkodás mellett elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság 6 igen és 1 tartózkodás mellett
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Guba Lajos Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke: A Bizottság 5 igen és 1 nem mellett
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Varga András Városfejlesztési Bizottság elnöke: A Bizottság 9 igen, 1 tartózkodás és 1 nem
mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Szűcs Józsefné Nemzetközi és Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A Bizottság 4 igen és 1
tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
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-----Kérdések-----

Futás Levente Szabolcs képviselő: Három kérdésem van, az első, hogy 540 millió forint a
tervezett hitelfelvétel. Ha jól emlékszem 300 ezer forint közbeszerzésre adott felhatalmazást a
testület. Hogy van ez? A második kérdésem…
Dr. Gémesi György polgármester: Nem értem a kérdést, kicsit konkrétabban fogalmazzon
képviselő úr.
Futás Levente Szabolcs képviselő: 300 ezer forintos volt a közbeszerzési hitel eljárásunk és
most 240 ezer forinttal több. Hogy alakult ez ki? A táblázat működési célú bevételeinél 828
millió 118 ezer forint lesz a várható bevételünk. Hova költjük azt a plusz 400 millió forintot?
Dr. Gémesi György polgármester: Hol látod ezt?
Futás Levente Szabolcs képviselő: 1-es táblázat, várható működési célú bevételek. Hova költjük
azt a 400 millió forintot? Valójában mennyi a 17 millió forint plusz devizaárfolyam növekedés
miatti hiteltörlesztés a 2014-es évre, mert az én számításaim szerint 6-700 millió forint között
lesz akkor is a teljes tartozás. Az 540 millió forinttól azért több, mert a ti számaitokkal számolva
600 valamennyi millió forint, nem 17 millió forint plusz. Ez hogy jött ki, ez a 17 millió forint?
Vörös István képviselő: A 8. oldalon látjuk a felhalmozási bevételeket. Valamennyi
önkormányzati intézménynek a bérleti díja szerepel ezen a soron, egyedül az Erzsébet Királyné
Szálloda bérleti díja nem. Mi az oka ennek, hogy ez innen hiányzik? Tegnap az együttes
bizottsági ülésen felvetettem valamit, és a kapott választ én nem fogadom el. Szó esett arról, hogy
„milyen jó ez az épület, hogy már nem patkányok járnak ott”, „milyen szép lett ez az épület”,
meg „nem jól emlékszem, olvassam el”. Mindenre kaptam választ, csak arra a kérdésemre nem
kaptam konkrét és egyértelmű választ- pedig erre nagyon egyszerű a válasz adható, hogy melyik
szerződés van érvényben. Történt-e szerződésmódosítás vagy pedig az eredetileg elfogadott
menedzsment-szerződés van érvényben, melynek van egy melléklete, A táblázat egyértelműen
leírja, hogy 2027-ig milyen bevétel lesz és milyen törlesztő részleteket kell fizetni, és ezek
egyenlő összegeket tartalmaznak. Mitől lesz 2012-ben 40 millió forint? Attól tartok, tisztelt
képviselő-testület, ha ezt a koncepciót elfogadjuk, ezzel ezt a szerződést hatályon kívül fogjuk
helyezni, és innentől kezdve az lesz a szálloda bevétele, amit a szálloda reálisan befolyó
összegként meg fog határozni évente.
Dr. Gémesi György polgármester: Futás Levente képviselő úr elfeledkezett a garázsra
felvehető hitelfelvételről, amit három éven belül meg kell tenni, mert ha nem vesszük fel a pénzt,
akkor is 540 millió forint a bekerülési költség. 300 millió forintos nagyságrendről volt szó,
remélem MFB hitelben felvéve, a szennyvíztisztító telepre, erről beszéltünk már. A mélygarázs
kérdése pedig, amennyiben a vállalkozás meg tudja csinálni, akkor tudjuk realizálni, de a forrása
a hitelfelvétel lesz adott esetben, és erre van szerződésünk azzal a bankkal, ami a legjobb
ajánlatot tette, ez a lényeg, ezért 540 millió forint. 2012-ben eredetileg a működési célú bevétel
483-828 millió forint volt, de ezt Heltai Kata, a Költségvetési Iroda vezetője el fogja neked
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részletesen mondani, de itt van a táblázatban alatta, nagyon egyszerű, a 483 millió forint alatti
részt kell nézni. A másik oldalon, pedig megvan egy kiadási rész. Tételenként kell áttekinteni,
mert ezek nem többletbevételek, illetve kiadások. Javaslom, külön foglalkozzatok ezzel a
Költségvetési Irodán. A hiteltörlesztéseket pontosan nem tudom megmondani, tudomásom szerint
ebben az évben a tervezettnél 1 millió forinttal volt több a kiadás erre a célra, a következő évre,
figyelembe véve az árolyam ingadozásokat és az egyéb lehetőségeket is a képviselő úr számításai
szerinti 600-700 millió forint kicsit túlzás, nincsen ilyen jellegű kötelezettség. A 7. oldalon le van
írva, hogy mennyi a tervezett összeg erre a célra. A szerződésmódosítás témakörével
kapcsolatban annyit mondanék, hogy kéttípusú szerződés van, a menedzsment-szerződés, ami
lejár 2012-ben, és van egy hosszútávú bérleti szerződés. A bérleti szerződést át kell írni, amikor
eljön az ideje. A 40 millió forint nem fejlesztési bevétel, hanem az a tőketörlesztés fedezete, azt
nem lehet fejlesztési bevételként odaírni. A társaságoktól beszedett bérleti díj, az fejlesztési
bevétel. Szeretném kérni, hogy használják ki a képviselő urak és hölgyek a vasárnapi egyeztető
lehetőségeket, mert az ülés nem a továbbképzés helye és ideje, hanem már a döntésé. Ha valaki
valamit nem ért, minden testületi ülés előtt van lehetőség egyeztetni. Itt vannak az
alpolgármesterek, „vigyázban állnak”, lehet kérdezni, ne a testületi ülésen húzzuk az időt már
agyonbeszélt dolgokkal. Mindig ugyanazokat a kérdéseket teszitek fel, mindig válaszolok rájuk
és újra, meg újra felteszitek a kérdést. Ez így komolytalan. Nem bántok én senkit, mert minden
képviselőnek joga van beszélni, meg kérdezni, de kérem, hogy vegyék komolyabban azt a
munkát, amit végzünk. Lehet engem piszkálni, de az a lényeg, hogy a számok rendben legyenek,
sokat dolgozunk ezen. Nem fog elfogyni a türelmem, bármennyire fogsz képviselő úr bosszantani
ezzel a kérdéssel, de el fogom mondani azt, hogy nem vagyok ”hülye”. A kérdések alapján úgy
tűnik, mintha az lenne a háttérben, hogy valami probléma van a polgármester felkészültségével.
Ismerem a dolgokat, semmi gond nincsen, és lesz türelmem elmondani százszor is, nem ez lesz
az első és egyben az utolsó eset. Az a kérésem, hogy ha az ülés előtt lévő vasárnap délután az
alpolgármester urak itt ülnek, és azért vannak itt, hogy elmagyarázzák, meg lehessen velük
beszélni a dolgokat, hogy érthető legyen. Időt és energiát biztosítunk bárki számára, aki kért
időpontot. A testületi ülés a döntések időpontja, a bizottsági ülések a műhelymunka időpontja, a
továbbképzés ideje az előkészítés, vasárnap délután. Jegyzőkönyv van róla, hogy ki kap meghívót
és ki jön el. Az elmúlt időszakban nem volt nagy aktivitás ezen a téren. Van, aki hónapok óta
nem jön el.

-----Hozzászólások-----

Vörös István képviselő: Az elhangzottakra szeretnék reagálni pár szóban, mert én minden egyes
bizottsági ülésen és a vasárnapi úgynevezett „megbeszéléseken” ott vagyok, kivéve az utolsó
alkalmat, csak pontosításképpen. Pintér Zoltán alpolgármester úrnak elmondtam már, hogy
ezeken a megbeszéléseken én semmilyen szakmai és érdemi választ nem kapok, csak
folyamatosan a kioktatás a részem, „a képviselő úr menjen haza” „tanulmányozza”, „olvassa” ,
„nem kellően felkészült” stb., én ezért nem vagyok hajlandó vasárnap délután bejönni.
Tévedésben van a polgármester úr, ha azt hiszi, hogy én ott szakmai kérdésekre választ kapok.
Néha kapok, Pintér Zoltán úr részéről, de mástól nem. Köszönöm.
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Futás Levente Szabolcs képviselő: A kormány áldásos munkájáról csak annyit, hogy egy olyan
adósságállományt kezel ma, melyet az előző ciklus „hozott össze”, aminek következménye az,
hogy most ilyen gazdaságpolitikát kell folytatni. Ez a rossz gazdasági helyzet ráadásul nem csak
Magyarországot, hanem egész Európát érinti. Pénzügyi támadások kereszttüzében vagyunk itt
Európa peremén. Az előző időszak terhét nem lehet még a magyar kormányra „rávarrni”. Nyilván
valóan azok a pályázatok, amelyek szerződéssel le vannak szerződve, -a római jog óta-, jogi úton
ki lehet kényszeríteni. Nem hiszem azt, hogy ezeket a pályázati pénzeket, amelyek jelenleg még
ki nem fizetett állapotban vannak, de leszerződve vannak, hogy a kormány ne fizetné ki. Vagy
nagyon nagy „krah” elkerülése végett nem fizeti ki, különösen, hogy Európai Uniós pénzekről is
beszélünk. Én emlékszem arra az időszakra, amikor az MSZP az áfát visszatartotta a
vállalkozóktól. Azoktól a vállalkozóktól, akik megtermelik azt a pénzt, amiből ez a közszféra,
köztük én is, fenntartja azt az alkalmazotti, tisztviselői állományt, ami a magyar állam és az
önkormányzatok fenntartásához szükséges.
Kovács Barnabás képviselő: Ez nem a politikai vita időszaka, de két apró megjegyzésem van.
Sok vállalkozó és önkormányzat örülne, ha csak az áfája lenne most visszatartva. Én nem voltam
az előző kormány tagja, túl távol sem voltam tőlük, de én olyan típusú utasításra nem emlékszem,
amit az előző kormány a mostani kormányra hagyott, hogy az 1%-os adókulcsra „dobjon ki” 600
milliárd forintot az ablakon vagy vegye el az 1300 milliárd forintos nyugdíj-megtakarításokat és
költse, hogy államadósságot csökkentsen vele. Most nagyobb az államadósság 1%-al, mint
mielőtt elkezdték csökkenteni. A koncepcióról annyit szeretnék mondani (ez egy neked szóló
kritika, polgármester úr), hogy amikor a bevezetését olvastam, végig az volt a fejemben, hogy az
előző 8 év bármelyik kormányainak egyike, vette volna a bátorságot erre a „pofátlanságra”, hogy
egy törvényben előírt koncepció- készítési feladathoz ilyen nullaszintű információs és jogszabályi
háttértámogatást ad, akkor is ilyen szelíd, rezignált, szomorú ténymegállapítással vette volna
tudomásul polgármester úr ezt a dolgot. Vannak kételyeim ez ügyben. Köszönöm.
Pelyhe József képviselő: Kíváncsi voltam, hogy a tegnapi bizottsági ülés után, a testületi ülésen
a hozzászólások és viták során lesz-e szó arról a néhány gondolatról, ami a határozati javaslatban
szerepel. Semmilyen jellegű utalás nem történt ilyesmire. Úgy gondolom, hogy akkor, ha valaki
felelősségteljesen szeretne dönteni egy előttünk fekvő előterjesztésről, akkor valójában arról kell
dönteni, ami az előterjesztésben van, amit tartalmaz. Természetesen meg kell és meg is lehet
állapítani az okokat, hogy melyik kormányhoz, kihez köthető az a felelősség, ami ebben az
országban kialakult, de szerintem nem feltétlenül ez kéne, hogy eldöntse, hogy támogatjuk-e a
koncepciót vagy sem. Végképp nem értem azt, hogy miért meghatározó az, hogy polgármester úr
melyik kormányt hány %-ban tette felelőssé az államadósság kialakulása miatt. Két dolgot kell
nagyon alaposan megvizsgálni. Megalapozottak-e azok a számok, amelyek a bevételi oldalon a
koncepcióban szerepelnek, és a másik, hogy ennek az elosztása milyen módon történik a város
lakossága részére. Hogy láthatja el a szolgáltatásokat Gödöllő Város Önkormányzata. Az elmúlt
évek alapján tapasztalt gyakorlatok szerint a Költségvetési Iroda mindig megalapozott számokat
tesz elénk, a jelenlegi ismeretek alapján. Amennyiben olyan jellegű változás van, itt a pénzügyi
bizottságnak és a Költségvetési Irodának is nagy szerepe lesz, hogy a jövő évben folyamatosan
végig kell kísérni, hogy teljesülnek-e azok a bevételek, amelyek előirányzatként szerepelnek,
mert ha nem hozzá kell nyúlni a költségvetéshez, és további lépéseket kell tenni. Továbbra is úgy
gondolom, hogy azok a kiadások, amelyek itt szerepelnek azok támogathatóak, mert az irány jó.
Lehet, hogy van egy-két tétel, ami vitára adhat okot. Én a lakosság körében azt tapasztalom, hogy
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jónak tartják azt az irányt. Biztosítani kell a lakosságnak, amennyiben lehetséges, azokat a
szolgáltatásokat, amiket eddig is kaptak. Sok városban sajnos nem az a kérdés, hogy tudnak-e
fejleszteni, vagy a kötelező feladatokat magasabb szinten el tudják e látni, hanem sok helyen az a
kérdés, hogy alapszinten, hogy oldják meg a kötelező feladatokat. Mindezek alapján szerintem ez
a költségvetési koncepció elfogadható és minden képviselőtársamat arra szeretném kérni, hogy
támogassa.
Futás Levente Szabolcs képviselő: Én más véleményen vagyok, mint Pelyhe képviselő úr.
Merőben más koncepciók alapján kellene csinálni ezt az egészet, de ez nem ötletparádé.
Szeretnék kiemelni egy számomra pozitív dolgot a költségvetés-tervezetből. A hosszú távú
belvárosi arculatterv készítésének egy mondata benne van a koncepcióban. Ez azért fontos,
véleményem szerint, mert ehhez lehet igazítani a későbbi beruházókat. Ezt én 5-6 éve mondtam,
hogy kellene egy ilyen, és ennek most örülök, hogy meg fog jelenni. Köszönöm.
Dr. Gémesi György polgármester: Nem tudom, hogy az arculatterv hogyan befolyásolja a
beruházókat. Az arculat más történet, mint a rendezési terv, ez két külön tétel. Az arculatterv egy
kommunikációs történet, míg a rendezési terv egy szerkezeti dolog, egy városfejlesztési kérdés.
Örülök és jól esik, hogy pozitívan szólsz képviselő úr, de jobban vártam volna tőled valami
olyasmit, amit Pelyhe József képviselő úr is elmondott, hogy konkrét érdemi észrevétel, javaslat
nincs, vagy nem hangzott el azok részéről akik hozzászóltak. Ha azt mondod, hogy a határozati
javaslat 3. pontjával kapcsolatosan az a véleményem, hogy ne adjuk oda az étkezési pénzt, vagy a
városi általános tartalékba ne tegyünk bele valamit, vagy a Híres hölgyek Gödöllőn az nem
fontos, vagy a járdaépítés helyett csináljunk mást, stb., akkor az egy érdemi vita, szakmai vita. Az
nem vita, hogy elmondod sokszor, hogy a hiteltörlesztésre kevésnek találod a 17 millió forintot,
mert szerinted 700 millió forintot kéne visszafizetni, de e mögött nincsen semmilyen számítás.
Ha nincsenek számok, nem tudok érdemben szakmai vitát folytatni. Vagy Vörös képviselő úr
sokadszorra elmondja, hogy a G-Magistrátus 40 millió forintja hol van elkönyvelve. Nem tudok
ezekkel mit kezdeni. Azzal tudok valamit kezdeni, ami a konkrét döntéshez kapcsolódik.
Javaslatot tesz, vagy módosít, vagy kritizál stb. Azért mondom ezt, mert ez a 2012. év városi
költségvetése. Igaza van Kovács Barnabásnak abban, hogy most én mondhatom azt, hogy ilyenvagy olyan gyalázatos ez, én ezt már jeleztem az országos médiumokon keresztül, elég
keményen, a költségvetéssel és az önkormányzati törvénnyel kapcsolatban is, meg lehet nézni, ott
vannak leírva. Minden megszólalásom szakmai volt és az is szakmai, hogy nincs itt a megfelelő
korrekt helyzet megteremtve arra, hogy a törvényben előírt kötelezettségeinknek megfeleljünk.
Ez nem „hiszem” kérdése kedves Levente, hogy az állam kifizeti a pénzt, ez tény kérdése. Meg
fogja tenni, hogy nem fizeti ki. Kihez forduljunk akkor, melyik bírósághoz? Nem válaszolnak a
levelekre sem. Pereljük be őket? A személyes a jó szándékú, normális megközelítésre „gyerekek,
mondjátok meg, hogy ha már idén nem, akkor jövőre mikor történnek meg a kifizetések?”, nincs
válasz. Nem akarom már elmondani a Pest Megyei Önkormányzat példáját, hogy utazik-e az
elnök vagy nem utazik, meg hol van kiszerkesztve stb. a lényeg, hogy 8 millió forinttal tartozik és
szóltam már szóban, írásban, nem mentünk a bíróságra, mert van egy partneri viszony. El fogunk
menni a bíróságra és kíváncsi vagyok megítéli-e. Átkerül a Pest Megyei Önkormányzat
feladatrendszere az állam kezébe, ki fizeti ki az adósságot? Hova megyünk „sorba állni”? Ezt
végiggondoltad? Nem mernek szólni a beszállítók a tarozásokról, mert félnek, hogy nem lesznek
kifizetve. Mi mertünk szólni, legfeljebb bukunk 8 millió forintot a költségvetésben, de nincs
szívünk ahhoz, hogy ne adjunk enni a gyerekeknek. Ha valaki beszedi a pénzt, és nem adja oda,
amire beszedte, az sikkasztás. Erről beszéljünk és ne arról, hogy kevés a 17 millió forint, mert ez
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az érdemi vita. Milyen formában, hogyan tudjuk a bevételeket biztosítani, hogyan tudjuk a saját
társaságainkat úgy egyensúlyban tartani ilyen időszakban, hogy működni és szolgáltatni tudjanak,
az emberek meg tudják kapni a megszokott szolgáltatásaikat. Vért izzadunk, hogy ez így legyen,
ha kell túlterheljük a csapatunkat, olyan kevés pénzt visznek haza a munkások a Kalóriánál és a
VÜSZI-nél is, amiért te képviselő úr, a tollat sem emeled fel. 1400 gyereknek főznek például az
Erkel Iskola konyháján, 40 fok melegben reggeltől estig. Menjen el egyszer oda képviselő úr. Ne
bántsuk ezeket az embereket, engem lehet bántani, de őket bántod azzal, ha megkérdezel
dolgokat arról amiről nem tájékozódsz, megszakadnak annyit dolgoznak. Pihenni, étkezni, a
megélhetést finanszírozni mindenkinek kell. Tudod képviselő úr hányan jönnek ide, hogy nem
tudják fizetni a megemelkedett törlesztőrészletet? Rengeteg szociális problémát kell ebben az
időszakban túlélni mindenkinek, ezért adtunk plusz juttatást azoknak aki „húzott”. Lehet, hogy én
vagyok túlságosan naiv, vagy túl nagyok az elvárásaim. Szívesen viccelődök, belém lehet rúgni
háromszor, nem érdekes, ennél már öregebb vagyok és régóta csinálom ezt a dolgot, de ez most a
2012-es esztendőről szól, amihez joggal várhat az ember szakmai véleményeket, hogy
megvitathassuk a dolgokat, mert azzal engem segítetek, mert lehet, hogy rosszul látom. Egy ilyen
nem hangzott el. Tőletek az elmúlt akárhány évben nem hangzott el semmi ilyesmi. Kovács
Barnabással tudunk szakmai kérdésekről vitatkozni, ha van értelme, de most a helyzet objektív. A
mostani helyzet egy véres verítékes kínlódás. Mit mondanál annak a köztisztviselőnek, aki ott
van az okmányirodán és megkérdezi, hogy lesz-e jövőre munkája? Senki nem keresett meg
minket a járási hivatalok miatt, de a médiából már hallani, hogy júniustól átalakítják a
közigazgatást. De hol és kivel? Mikor, és milyen körülmények között? Hogy tudunk gazdálkodni
így? Tisztességes, becsületes emberekről van szó, jó szakemberekről beszélünk. Pár forintért
dolgoznak és húzzák az igát. Igaza van Kovács Barnabásnak abban, hogy a tragikus helyzetet
százszor el kell mondani, hogy érezzük, hogy ebben a tragikus helyzetben mégiscsak tudunk
valamit csinálni. Nem írtuk bele az általános hiányosságokat és nem elemeztük azt, hogy nincs
egyezség a köznevelési törvényben, a közigazgatás átszervezésével kapcsolatos törvényről egy
szót nem tudunk stb. Mégis azt mondjuk, hogy csinálunk járdát, kerékpárutat, tornatermet,
embereknek teremtünk egzisztenciát stb. Erről szól ez az egész munka, és arról hogy itt vannak a
személyes kapcsolataim, barátságaim, és évtizedes munkáink az intézményvezetőkkel és a
társaságok vezetőivel. Szolgálnak minket hosszú ideje. Te döntéshozó vagy Levente, nem
játékos. Én azt gondolom, hogy vitatkozzunk a megfelelő szinten, de ez a testület itt a városnak a
legmagasabb döntéshozó szintje. Azt kérem, hogy viseljük méltósággal ezt a feladatot, ebben a
nehéz helyzetben is. Próbáljuk tolni ezt a szekeret, és megtenni mindent, hogy megteremtsük a
szükséges forrásokat. Rengeteg kintlévőségünk van, sokszor rá kell terhelni a szolgáltatói
tartozásokat a lakásokra, mert egyszerűen működni kell, szörnyű. A határozati javaslatról
vitatkozzunk tehát, ne az államadósságról. Tudom én is ezeket a dolgokat, mert mindennap
nézem a híreket. Az elkeseredettség szólt most belőlem, nem az érzelmek. Köszönöm
mindenkinek a munkáját. Ezzel a koncepcióval tovább tudunk dolgozni. Ha megmaradnak a
lehetőségeink és nem változnak az országgyűlésben a számok, akkor ezzel 2012-ben átjutunk a
„túlpartra” és még egy kis előrelépés is lesz a város fejlődésében. Aki támogatja a határozati
javaslatot, kérem igennel szavazzon.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Futás Levente Szabolcs
Vörös István
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka

Voks:
11
2
2
15
0
0
15

Szav%
Össz%
73.34
73.34
13.33
13.33
13.33
13.33
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Nem
Tart.
Tart.

-
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248/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület elfogadja a város 2012.évi költségvetési koncepciójáról szóló előterjesztést,
és a 2012.évi költségvetés elkészítéséhez a következő szempontokat határozza meg:
1./A Képviselő-testület az önkormányzati feladatok működési kiadásának mértékét a működési
bevételekhez igazítja. Ennek betartása érdekében úgy dönt, hogy
• A közalkalmazottak és köztisztviselők részére az adható juttatásokat a kedvezményes
adózási körben biztosítja.
• 2012.évben a városi óvodák nyitvatartási idejét változatlanul napi 11 órában határozza
meg a jelenlegi átfedési idővel.
• A különleges gondozásra, fejlesztésre szoruló gyermekek fejlesztése érdekében fenntartja
a túlórakeretet, melyet utólagos elszámolással biztosít az EPSZ részére.
• Nem tervezhető eredeti előirányzatként jutalom keret.
• A városi általános tartalék alap terhére kell tényleges tejesítés alapján finanszírozni a
Művészetek Háza új épületének energia költségét.
• A közoktatási feladatok ellátása körében szükséges fenntartói döntéseket az új
köznevelési törvény ismeretében hozza meg
• 2012. évben a jogszabályi változások ismeretében át kell tekinteni az intézményhálózat
irányítási, felügyeleti, gazdálkodási viszonyait és intézkedési javaslatot kell kidolgozni a
feladatorientált és költséghatékony működtetésre.
Kiemelten vizsgálni kell az energia felhasználás racionalizálásának lehetőségeit.
2./ A Képviselő-testület kiemelt célként támogatja
• a városi egészség és sportnevelési program folytatását, és
• a Híres Hölgyek Gödöllőn tematikus év eseményeit.
3./ A Képviselő-testület 2011.évben kiemelt fejlesztési feladatnak tekinti
• a szennyvíz projekt II. ütemének folytatását külső forrás bevonásával,
• az önkormányzati intézmények fűtési rekonstrukciója szűkített intézményi körben,
• a járda építési program, és a csapadékvíz elvezetési program folytatását,
• a kerékpáros közlekedés fejlesztését
• Az önkormányzati tulajdonban lévő középületek felújítási és rendkívüli karbantartási
feladatainak ellátására „vis maior” keret a 2011.évi szinten kell tervezni.
4./ A 2011.évi költségvetés tervezésénél a jogszabályi, gazdálkodási feltételek változását
érvényesíteni kell.
Határidő: 2012. február 28.
Felelős: Dr.Gémesi György polgármester
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8.

Javaslat Gödöllő város területén autóbusszal végzett menetrendszerinti
személyszállításra vonatkozó közszolgáltatási szerződés 2012. évi módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Gyarmati István Volánbusz Közlekedési Zrt. forgalmi és
infrastrukturális főigazgató

Dr. Gémesi György polgármester: Tárgyaltunk a vezetőkkel és változatlan formában
igyekszünk a szolgáltatást igénybe venni. A 2012. évi inflációs ráta növekményben állapodtunk
meg. Nem érdemes jobban belemenni a dologba, tekintettel a fővárosi közlekedés és a Volánbusz
Zrt. várható átalakítására, 24 társaságból lehet, hogy csak egy lesz stb. Nagyon sok kérdőjel van.
Egy korrekt tárgyalás után állapodtunk meg abban, hogy nagyobb változtatásokat nem csinálunk,
csak az infláció mértékével emelkedik az erre szánt összeg.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások----Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
12
2
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
85.71
80.00
14.29
13.33
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00
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Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Futás Levente Szabolcs
Vörös István
Kovács Barnabás

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

-

249/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a „Közszolgáltatási szerződés
módosítása” szövegét, annak mellékletét és a szerződésben foglalt keretösszeget a 2012 évi
költségvetési évben biztosítja, egyben felhatalmazza a Polgármestert a szerződés-módosításának
aláírására.

Határidő:
Felelős:

2011. december 30.
Dr. Gémesi György polgármester

9. Javaslat Gödöllő város területén a helyi közösségi közlekedés folyamatos fenntartására
2012. január 1-jétől december 31-ig
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

-----Kérdések-----
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-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye

Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Futás Levente Szabolcs
Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-
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250/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület Gödöllő város területén a helyi közösségi autóbusz közlekedést
közszolgálati szerződésben foglaltak szerint 2012. január 1-jétől december 31-ig folyamatosan
fenntartja.

Határidő: 2012. december 30.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

10. Javaslat a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló
módosított 1994. évi 18.(XI.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.

Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelettervezet elfogadását.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
rendelettervezet elfogadását.
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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
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Futás Levente Szabolcs
Vörös István

Voks:
13
0
2
15
0
0
15

Szav%
Össz%
86.67
86.67
0.00
0.00
13.33
13.33
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.

-
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
22/2011. (XII.8.) számú önkormányzati rendelete
a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló
1994. évi 18. (XI. 25.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 § (1)
bekezdésében valamint az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés díjának megállapításáról szóló 1994. évi 18.
(XI. 25.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) A Képviselő-testület a menetrendszerinti helyi autóbusz-közlekedés feladatainak ellátásával
2012. január 1-jétől 2012. december 31-ig a VOLÁNBUSZ Zrt.-t bízza meg.”
2. § A rendelet 2. § (1) - (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„A helyi autóbusz-közlekedés díjai:
2.§
(1) A menetrendszerinti helyi autóbuszjárat és a helyközi járat helyi menetdíjai:
a) Menetjegy ára:

elővételes

220 Ft

utazás során váltott

260 Ft

b) Egyvonalas havi bérletjegy ára:

3 150 Ft

c) Egyvonalas félhavi bérletjegy ára:

2 100 Ft

d) Összvonalas havi bérletjegy ára:

4 700 Ft

e) Összvonalas félhavi bérletjegy ára:

3 100 Ft

f) Tanuló, illetve nyugdíjas bérletjegy ára:

1 800 Ft

(2) Pótdíjak:
a./ 2750 Ft pótdíjat köteles fizetni az, aki csomagként, kézipoggyászként nem szállítható tárgyat
visz be a járműbe, ha az utas, vagy az általa szállított kézipoggyász vagy élő állat bepiszkítja a
járművet.
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b./ 4000 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki
- jegy nélkül,
- érvénytelen jeggyel, bérlettel, utazási igazolvánnyal kísérli meg az utazást,
- valamilyen kedvezményt jogtalanul vesz igénybe,
- kutyát külön érvényes menetjegy nélkül szállít.
c./ 7250 Ft pótdíjat köteles fizetni, aki a tartozást 30 napon belül nem egyenlíti ki.
(3) Egyéb díjak:
a./ bérletigazolvány kiállítási díj:
45 Ft
b./ kezelési költség:
35 Ft
c./ utólagos bérletbemutatási költség: 90 Ft”

3. § A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (1) A hatósági ár 2012. január 1-jétől érvényes.”
4. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.
Gödöllő, 2011. december 8.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző
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11. Javaslat a települési szilárd hulladék gyűjtéséről és kezeléséről 2012. január 1-jétől
kezdődő, határozott időtartamú közszolgáltatási szerződés megkötésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Gyenes Szilárd Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgató
Dr. Gémesi György polgármester: Köszöntöm Köles Krisztián urat, a Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. képviseletében, ha lesz esetleg kérdés, ő
tökéletesen tud rá válaszolni. Egy másik funkciómnál fogva, a Hulladékgazdálkodási Társulás
elnökeként én képviselek 105 önkormányzatot, tehát elég jól átlátom ezt a dolgot. Azt gondolom,
hogy az árak a tavalyihoz képest különösebben nem változnak. Vannak többletkötelezettségek,
pl. minimálbéremelés, adójóváírás kivezetése, 2%-os áfa emelés, üzemanyag-áremelés, rengeteg
szállítás van, ezért lehetnek többletköltségek. Nem profitorientált a társaság, ez nagyon lényeges.
A legmagasabb szinten végzi az újrahasznosítását a hulladéknak, ehhez képest nagyon korrektek
az árak. A gyűjtés, szállítás és az újrahasznosítás kapcsán a társulás egy bizottságot állított fel,
mert a polgármesterek szerették volna végignézni a költségek képzését. Ez egy nagyon érdekes
dolog, de nálunk ez nem jelentett problémát, mert a mi lakosságra háruló költségeink nem
különböztek, de más településen régen a lovaskocsi vitte a gödörbe a szemetet 3-4 ezer forinttért,
ott probléma volt az éves bruttó 30 ezer forintos nagyságrend. Elfelejtették a polgármester urak
szép lassan a 6 év alatt,( amíg ez összeállt), emelni a költségeket a lakosság teherbírása szerint.
Átvilágította a bizottság a költségképzést és mindent rendben talált, még két céget is felkértek a
vizsgálatra, de ott is rendben volt minden. A költségképzés minden tekintetben rendben van. A
bizottság ezzel kapcsolatos határozata elfogadásra került. Az is elfogadásra került, hogy az éves
30 millió forintos bérleti díj a város kasszájába fog kerülni, már ebben az évben.

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.

-----Kérdések-----

Kovács Barnabás képviselő: Kettő kérdésem van a cég képviselőjéhez. Az egyik az, hogy
veszélyes hulladékkal foglalkozik-e a cég, és ha igen, akkor Gödöllőn mekkora ennek a
mennyisége. A másik kérdésem az lenne, hogy az én tapasztalataim szerint, amikor elindult a
szelektív hulladékgyűjtés, akkor mindenki lelkesen állt ehhez a dologhoz és nagyon jó
színvonalon működött a gyűjtés az első időszakban, de most ez meredeken zuhan. A szakértők
szerint ez összefügg az általános közérzettel. Erre van valamilyen megoldási terve a cégnek, mert
közelíti az elviselhetetlen szintet. Például lezárni a kukákat, hogy csak akkora luk legyen rajta,
hogy az üveg beférjen stb.
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Köles Krisztián Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
képviselője: Veszélyeshulladék-gyűjtésünk pillanatnyilag nincs. Van egy külön engedélyezési
folyamat a veszélyes hulladék gyűjtésére vonatkozóan, ami egy 8-9 hónapos dolog. Mi a 3.
hónapnál tartunk, jövő év tavaszán indulhat a veszélyes hulladék gyűjtése. A 2011. évben már
volt külön elektronikai hulladék gyűjtésünk. Azok a lakosok, akik nem akarják a rossz tv-t,
mosógépet a hulladéklerakóra tenni, azoknak van egy ilyen lehetőségük, de az ökörteleki
hulladékkezelő központban is fogadjuk ezeket az elektronikai hulladékokat. A szelektív
gyűjtéssel kapcsolatban itt a gyűjtőszigetes gyűjtésről beszélünk, nagyon jól indult Gödöllőn is és
más településeken is. A lakosság sajnos lerak a szigetekre mindent, a kommunális hulladéktól
kezdve az állati tetemeken keresztül mindent találtunk már ezeken a helyeken. A „szigeteket”
próbálták már lezárni egy-két településen, de nem jártak sikerrel, mert azok, akik a fejükbe
vették, hogy kiszednek belőle üveget, azok megrongálják a láncot, kárt okoznak a konténerben.
Sokkal nagyobb költség a gyűjtőedények pótlása, javítása, mint ha esetleg más hulladék is kerül a
szelektíven gyűjtött hulladék közé. Egy egyszerű válogatással így meg lehet úszni kis költséggel
a dolgot. A lakosság fejében rendet kell tenni e tekintetben. A gazdasági válság és az
életszínvonal csökkenés az utóbbi években hozzájárul ehhez a magatartáshoz. Egy tudatos
képzéssel, PR-al, a nyugati országokban szerzett tapasztalatok szerint, az emberek
vátoztathatóak, de ez egy hosszú távú folyamat, Ausztria és Németország példája szerint kb 10
éves folyamatról beszélünk. Kísérleti jelleggel elindítottuk november 1-től a háztartásonkénti
szelektív gyűjtést, ami annyit jelent, hogy mindenkinek lehetősége van gyűjtőzsák igénylésére,
ami egy átlátszó zsák és kimondottan a papírt, műanyagot, fémdobozt lehet elhelyezni ezekbe a
zsákokba. A gyűjtési napokon ki lehet helyezni a háztartások elé, minden héten van ilyen gyűjtés
a kertvárosi övezetben. A társasházas övezetben nehezebb megoldani a szelektív gyűjtést, ott
gyűjtőszigetekkel szeretnénk áthidalni ezt a problémát, persze a lakosságnak meg kell tanulni a
használatot. Köszönöm szépen.
Dr. Gémesi György polgármester: A társasházi övezetben rendezettebbek a gyűjtőszigetek,
mert ott látják az emberek. Ahol nem látják, oda lepakolnak mindent. Ez egy társadalmi
tükörkép. Amit a sötétben meg lehet csinálni, azt megcsinálják. Javaslatot fogok tenni arra, hogy
5 mobilkamerával figyeljük a gyűjtőszigeteket. Ennek a költsége 5 millió forint ( 1 millió forint/
kamera), folyamatosan változtatnánk a megfigyelt helyeket. Nagyon érdekes tükörképet kapnánk
arról, hogy ki és milyen formában rakja le a hulladékát. Gödöllői lakos vagy sem. Jövő évben
szeretnénk ezt bevezetni. A háztartásonkénti szelektív hulladékgyűjtés jó megoldás lehet, a
kísérleti forma már elindult, Gödöllőn az elsők között kerül bevezetésre. Remélem jövőre ez már
nem csak kísérleti, hanem megvalósult tény lesz a városban. A problémák közé tartozik az a
folyamat is, hogy beindult az embereknél a papírgyűjtés, mert rájöttek, hogy pénzért le lehet adni.
Ez a nyomor, meg a kényszer hatása, de azért is probléma, mert a társaságnál bevételként
szerepel a begyűjtött papír mennyiségéből adódó pénz. A fém a műanyag és a papír együtt
gyűjthető, mert olyan berendezés van, ami pillanatok alatt szétszedi ezeket, külön. Jól állunk
abban a tekintetben is, hogy kevés szemét megy a föld alá. A hulladékgazdálkodási törvény
finoman szólva is „katasztrófa”, de most talán van esély, hogy önkormányzati kézben marad.
Furcsa lenne, hogy a 105 települést magába foglaló önkormányzati társaság által beruházott
hulladéklerakó átmenne az állam kezébe a teljes szolgáltatói infrastruktúrával. Ez egy nagy csata,
gazdasági kérdés és a háttérgazdasági erők mozognak a háttérben.

-----Hozzászólások----34

Kovács Barnabás képviselő: Az új hulladékgazdálkodási törvény 2012. január elsején életbe lép
és a mai napig lehet hozzá leadni véleményezéseket.
Dr. Gémesi György polgármester: Leadtuk, és a miniszter úrral és az államtitkár úrral is
tárgyaltam már.
Pintér Zoltán alpolgármester: A polgármester úr azt mondta, hogy ő könnyű helyzetben van,
mert tagja a társulásnak, de én annál nehezebb helyzetben vagyok, mert kb. hetente 3 olyan levél
érkezik a hivatalba, amelyekben fotókkal mellékelve dokumentálják, hogy milyen „balkáni”
állapotok uralkodnak a szelektív hulladékgyűjtő-szigetek körül. Az a meglátásom és
tapasztalatom képviselőként is, hogy általában el lehet mondani, hogy a lakótelepeken sokkal
kulturáltabbak ezek a helyek. Egyrészt mert figyelik az emberek, és jobban látják, hogy ki és mit
csinál, másfelől sokkal közelebb van a lakásokhoz, nagyobb az embersűrűség. Kettő évvel ezelőtt
Egerben jártam egy szakmai úton, és az ottani képviselők és közös képviselők megmutatták, hogy
ők megpróbáltak minden megoldást a szelektív hulladékgyűjtő tartályok védelme érdekében,
rácsszerű ketreccel zárták el a konténereket, és csak az adott közösség kapott hozzá kulcsot stb.
Nem a humorizálás a célom, de a „guberálóknak” volt legelőször kulcsa a rácsokhoz.
Magyarországon élünk, a fejekben kell legelőször rendet tenni. Köszönöm.
Dr. Gémesi György polgármester: Indul egy jó oktatási program ismét, a buszra már megvan a
keret, tavaly 7 ezer gyerek vett részt ebben a programban a területről. Tavaly benne volt még a
pályázati összegben ez a keret, de innentől a Zöld Híd régió Kft.-nek kell kitermelni a szükséges
forrást. Ezzel a busszal be tudjuk szállítani a gyerekeket, de a felnőtteknek is meg lehet mutatni a
létesítményt. Mindenkinek javaslom, mert érdemes kilátogatni, hogy tisztában legyünk azzal,
hogy hogyan történik a folyamat. Aki támogatja a határozati javaslatot, kérem igennel szavazzon.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
15
0
0
15
0
0
15

Szav%
Össz%
100.00
100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
100.00
0.00
0.00
100.00

35

Futás Levente Szabolcs
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251/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllő Város Önkormányzata,
valamint az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás és a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Kft. között kötendő „Települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási
szerződést”, mely a 2012. január 1-jétől 2012. december 31-éig terjedő határozott időtartamra jön
létre.
Határidő: a szerződés megkötésére 15 munkanap
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

12. Javaslat a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak
kötelező igénybevételéről szóló 8/2009. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság a módosító javaslattal együtt,
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.

36

Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság a módosító javaslattal együtt,
egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Kovács Barnabás képviselő: A reggel megkapott módosító javaslatban szeretnék kérni egy
pontosítást. Ha már nyelvi pontosítást csinálunk, és egy gyakorisági átlagot számolunk, akkor azt
mondja a matematika, hogy oda a nevezőt is be kell írni. Tehát nincs odaírva, hogy éves térítési
gyakoriság, vagy heti, vagy havi. Ott van, hogy ürítési díj és az edényzet ürítési gyakorisága
átlagszámát vesszük, ha időbeli gyakoriságot számolunk, akkor meg kell mondani, hogy heti,
havi vagy évesdíjat fizettetnek. Nincs benne, hogy milyen ürítési gyakorisággal szorozzuk meg
az ürítési díjat, hogy kijöjjön az ürítési díj.

Köles Krisztián Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.
képviselője: Azért nincs beírva a gyakoriság, mert minden egyes szerződés egyedi, tehát van
arra lehetőség, hogy heti három ürítés legyen pl. egy társasháznál. Normál esetben heti egyszeri
ürítést ír elő a jogszabály, az a minimum a bomló anyagok miatt. Ezért nincs a gyakoriság beírva,
mindenkivel külön szerződést kötünk.
Dr. Gémesi György polgármester: Szavazásra bocsátom a rendelettervezet elfogadását.

Szavazás eredménye
Tárgya:
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
23/2011.(XII.8.) számú önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 8/2009. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról
Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 § (1)
bekezdésében, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt) 21. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező
igénybevételéről szóló 8/2009. (III.27.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban: rendelet) 1.
§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (3) A TSZH kezelését, azaz összegyűjtését, elszállítását, ártalommentes elhelyezését,
valamint a szolgáltatás folyamatosságának biztosítását – Gödöllő Város Önkormányzattal
(továbbiakban: Önkormányzat) megkötött közszolgáltatási szerződés alapján – a kötelező helyi
közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató a Zöld Híd Régió
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) – mint az ÉszakKelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi
Önkormányzati Társulás tulajdonában lévő társaság – végzi.”

38

2. § A rendelet 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Gödöllő városban keletkező TSZH lerakására és ártalmatlanítására kijelölt lerakóhely a
Kerepes-Ökörtelek-völgyi Regionális Hulladékkezelő Központ.”
3. § A rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön:
a) a közszolgáltatás első igénybevételével, és a Szolgáltatónak a közszolgáltatás ellátására
vonatkozó rendelkezésre állási készségének bizonyításával,
b) természetes személyek esetén a kitöltött adatbejelentő lapnak a szolgáltató részére történő
kitöltésével,
c) Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatás igénybevételére irányuló szerződés
írásba foglalásával.”
4. § A rendelet 6. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adatlap szolgáltató által alkalmazható
formanyomtatványát e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza.”
5. § A rendelet 9. § (1) bekezdése a következő h.) ponttal egészül ki:
„h.) zöld hulladék gyűjtésre alkalmas biológiailag lebomló zsák”
6. § A rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A zsák a gyűjtőedény mellett kiegészítő megoldásként alkalmazható. A város belterületi és
külterületi üdülő és mezőgazdasági területein - jelen rendelet 1. számú mellékletében
meghatározott utak - az ingatlantulajdonos, akinek az ingatlan nem bejelentett
lakóhelyként, vagy nem állandó tartózkodási helyként szolgál, a választása szerinti
gyűjtőedényben vagy zsákban helyezheti ki az ingatlanon keletkező TSZH-t a március 1-től
október 31-ig terjedő időszakban, heti egy alkalommal.”
7. § A rendelet 9. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az (1) bekezdésben felsorolt gyűjtőedényeknek megfelelő mennyiségben történő
beszerzéséről – az ingatlantulajdonos megrendelése alapján – a felmerülő költségek
(beszerzési díj, szállítási költség, stb) megtérítése ellenében a közszolgáltató 60 napon belül
köteles gondoskodni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának,
vagy használójának a feladata.”
8. § A rendelet 10. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A gyűjtőedényt szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ki kell tisztítani és
fertőtleníteni. A gyűjtőedény folyamatos tisztántartása az ingatlan tulajdonosának, vagy
használójának a feladata.”
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9. § A rendelet 10. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(16) A zöldhulladék kizárólag a Szolgáltató által forgalmazott biológiailag lebomló zsákban
helyezhető ki. A zöldhulladékot tartalmazó zsák csak a szállítást megelőző nap 1800 órától,
a szállítás napján legkésőbb 600 óráig helyezhető ki. Egy szállítási nap alkalmával
maximum 10 db zöldhulladékot tartalmazó zsák helyezhető ki ingatlanonként.”
10. § A rendelet 10. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A zsákba nem helyezhető, vagy a nagy mennyiségű zöldhulladékra az ingatlan tulajdonosa
vagy használója szállítást rendelhet meg a közszolgáltatótól.
11. § A rendelet 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A nagydarabos hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról (lomtalanítás) évente egy
alkalommal a Szolgáltató az általa meghirdetett időpontokban és módon térítésmentesen
gondoskodik.
12. § A rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A lomtalanítás időpontjáról, valamint területi felosztásáról, módjáról a Szolgáltató három
héttel korábban értesíti a lakosságot.”
13. § A rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A naponta szokásosan keletkező háztartási hulladék biológiailag bomló része – e rendelet
szerinti zöldhulladék (falomb és kerti hulladék) – kertes lakókörnyezetben történő külön
gyűjtéséről a Szolgáltató tavasztól-őszig március 1-től december 15-ig gondoskodik. A
zöldhulladék gyűjtés időpontjáról, valamint területi felosztásáról és módjáról a
közszolgáltató három héttel korábban értesíti a lakosságot.”
14. § A rendelet 11. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A zöldhulladék gyűjtés során a Szolgáltató csak a biológiailag lebomló zsákban kirakott
hulladékot köteles elszállítani.”
15. § A rendelet 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Közszolgáltatási díj: az ürítési díj és az edényzet ürítési gyakorisága átlagszámának
szorzata.
Ürítési díj: a hulladék begyűjtésének, szállításának és kezelésének díja. A díjakat a rendelet
2. számú melléklete tartalmazza.”
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16. § A rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ingatlantulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának, valamint
zöldhulladékának elszállításáról, elhelyezéséről e rendeletben foglaltak szerint maga is
gondoskodik, azt csak:
a)

zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel rendelkező,
erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével,

b)

a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatás megrendelésével (pl.:
alkalmi konténer rendelés);

c)

közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, hirdetményben kijelölt helyre
történő kihelyezéssel gondoskodhat.”

17. § A rendelet 20. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az Ökörtelek-völgyi lerakóhelyen (a Repülőtéri úton közelíthető meg) a beszállított
szilárd hulladék kezeléséért Szolgáltató a 2. sz. melléklet szerinti díjat számítja fel.”
18. § A rendelet 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A komposztáló telepre beszállított zöld hulladék kezeléséért a Szolgáltató a 2. sz. melléklet
szerinti díjat számítja fel.”

19. § A rendelet 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A lerakóhely hulladékkezelő központ nyitvatartási idejét a szolgáltató a honlapján köteles
közzétenni.”
20. § Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Gödöllő, 2011. december 8.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

41

13. Törvényességi észrevétel a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő
ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló, módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt 29/2008. (X.27.)sz. önkormányzati rendeletre
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Dr. Gémesi György polgármester: Egy szót kellett kicserélni a rendeletben, ez megtörtént.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot és a rendelettervezetet is.
Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot és a rendelettervezetet is.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00
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252/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

Gödöllő Város Képviselő-testülete kinyilvánítja, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 30PM1600/1/2011. számú a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok
tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 29/2008. (X. 27.) számú önkormányzati rendelet
szabálysértési rendelkezéseinek tárgyában, a törvényességi észrevételben a kormányhivatal által
kifejtett állásponttal nem ért egyet, ezért a 29/2008. (X. 27.) számú önkormányzati rendelet 8. §-t
a törvényességi észrevételben foglaltaknak megfelelően nem módosítja.
A Képviselő-testület álláspontja értelmében a 30PM-1600/1/2011. számú törvényességi
észrevétel által meghatározott az Alkotmánybíróság a 77/2006. (XII. 20.) AB határozat
indokolásának III. 3.1 pont alatt megfogalmazott álláspontja, nem általában a szabálysértési
rendelkezést ítélte alkotmányellenesnek, hiszen az Alkotmánybíróság által bírált rendelete
szabálysértési rendelkezését nem is helyezte hatályon kívül, hanem az egyes rendelkezések (10. §
(1) és 14. § (4) bekezdés) tekintetében rögzítette, hogy az ott meghatározott magatartások a
norma címzettje számára nem egyértelmű, ezért ezen esetekben nem lehet a szabálysértés
megállapítása tekintetében alkalmazni a rendeletben foglaltak megsértése vagy az előző
bekezdésekben foglaltak megszegése kitételeket. Ezen álláspontot igazolja, hogy az
Alkotmánybíróság nem a bírált rendelet szabálysértést megállapító rendelkezését, hanem az
egyes nem egyértelmű magatartási szabályt tartalmazó rendelkezést helyezte hatályon kívül.
A fenti tény figyelembevételével a Képviselő-testülete álláspontja, hogy az Alkotmánybíróság
csak abban az esetben tartja jogbiztonságot sértőnek a rendeletben foglaltak megsértése vagy az
előző bekezdésekben foglaltak megszegése szófordulatokat alkalmazó szabálysértési
rendelkezéseket, amennyiben azt a jogszabály alkotó a címzett számára nem egyértelmű
magatartások esetében rendeli szankcióként alkalmazni. Tekintettel arra, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal a 29/2008. (X. 27.) számú önkormányzati rendelet tekintetében törvényességi
vizsgálata során nem állapította meg, hogy a rendelet bármely rendelkezése olyan magatartást
határozna meg - a norma címzettje részére -, amely nem egyértelmű, így a rendelet szabálysértési
rendelkezéseinek módosítását a Képviselő-testület nem tartja megalapozottnak.
43

A Képviselő-testület nem osztja a Pest megyei Kormányhivatal álláspontját abban a kérdésben,
hogy a 29/2008. (X.27.) sz. önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdésének zárójeles szövegrésze
törvénysértő. Tekintettel azonban arra, hogy a Kormányhivatal részéről eljáró Kormánymegbízott
úr a rendelkezést félreértette, a Képviselő-testület arra a következtetésre jutott, hogy más
helyzetben, mások számára is félreérthető lehet a zárójeles, példálózó szövegrész. Ezért a
Képviselő-testület a 29/2008. (X.27.) sz. önkormányzati rendelet 7.§ (3) bekezdése zárójeles
szövegrészének hatályon kívül helyezéséről dönt.

Határidő: a határozati javaslat Pest megyei Kormányhivatal részére történő megküldésére 5 nap.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester.

Dr. Gémesi György polgármester: Aki a rendelettervezetet támogatja, kérem igennel
szavazzon.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-
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Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2011. (XII.8.) számú önkormányzati rendelete
a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról,
állagának megóvásáról szóló 29/2008. (X.27.) számú rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében és a hulladékgazdálkodásról
szóló 2000. évi XLIII. tv. 31. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva következőket rendeli el:

1. §

A közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról,
állagának megóvásáról szóló 29/2008. (X.27.) számú rendelet 7. § (3) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ingatlan tulajdonosa, illetve használója köteles folyamatosan gondoskodni a
beépített és beépítetlen telkek tisztántartásáról és gyommentesítéséről, különös
tekintettel a pollen allergiát okozó növényekre. Tilos az ingatlanon hulladék tárolása,
kivéve hulladékkezelésre vonatkozó engedélyben meghatározott tevékenység és
hulladék típus. Az ingatlanon tárolt, későbbi felhasználásra szánt, hasznos anyagok
raktározását úgy kell megoldani, hogy a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű
használatát ne gátolja.”

2. §

Ez a rendelet 2012. január 1-én lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Gödöllő, 2011. december 8.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző
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14. Javaslat a szennyvízcsatorna díjainak 2012. évi megállapítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság
Meghívott: Vogel Csaba DMRV Zrt. vezérigazgató
Dr. Gémesi György polgármester: A helyszínen került kiosztásra egy módosító anyag, arról
fogunk tárgyalni.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A bizottsági ülésen Fekete Ferenc igazgató úr egy
módosító javaslatot terjesztett a Bizottság elé a rendelettervezet módosításával kapcsolatban. A
Bizottság az érvek alapján felfüggesztette az ülését, és a következő nap a város és a DMRV
között tárgyalások folytak. Ezután a megtartott rendkívüli bizottsági ülésen a Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a módosításra került rendelettervezetet.
Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság jogszabály-szerkesztési
szempontból vizsgálta a rendelettervezetet, tekintettel az előbb elhangzottakra. A Bizottság
egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendelettervezetet is.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Fábián Zsolt alpolgármester: Ismeretes, hogy kormányzati törekvés a költséghatékony
gazdálkodás. Ennek keretében befagyasztották a közszolgáltatások árait, a villamosenergia
árakat, gázenergia árakat, távhőt ( ezt mi is érzékeltük), vizet és a csatornát is. Ennek tükrében
kell az áremelésre vonatkozó javaslatokat tárgyalni. Ami az anyagból kiderül, hogy a gödöllői
szennyvíz- és csatorna ágazatban 42 fő dolgozik, és szippantott szennyvíz 0,6 fő. A 42 fő
átlagbére 260 ezer forint, ez is kiderül az anyagból. Csak összehasonlításul mondom, hogy a
Polgármesteri Hivatalban az átlagbér 170 ezer forint körül van, a pedagógusoké is ilyen összeg
körül mozog, a VÜSZI Kft. és a Kalória Kft. dolgozóinak átlagbére 100-110 ezer forint. A 42 fő
bérköltsége mellett, ami 200 millió forint, mintegy 150 millió forintnyi külső szolgáltatás
igénybevételét jelezték. Két tételt nem fogadunk el, és emiatt tértünk vissza az eredeti
ajánlatunkhoz. Az egyik a megnövekedett igénybevett szolgáltatási költségek, ami szerintünk
nem indokolt mértékben növekedett, és az eredetit fogadjuk el. Továbbá nem fogadjuk el a
személyeknek a megnövelt kifizetését sem. A 260 ezer forintos átlagbér jóval meghaladja a
városban kifizetésre kerülő átlagbéreket. Ezeket javasolom a döntésnél figyelembe venni.
Fekete Ferenc DMRV Zrt gödöllői üzem igazgatója: Nem tudom, hogy az átlagkeresetet hogy
nézték ki az anyagból, mert én nem érzékelem, hogy ennyivel többet keresnének a DMRV-nél a
munkatársak. Az való igaz, hogy a cégnél többen dolgozunk és még a központi létszámok is
hozzájönnek ehhez. Két dologban kértünk kiigazítást a beterjesztett javaslatunkban. Az egyik az
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igénybevett szolgáltatásokban( energiaköltség stb.), és ezt továbbra is kérnénk figyelembe venni,
mert felelősséggel nem lehet máshogy tervezni. Ha egy szolgáltató ugyanazokkal az árakkal
kalkulál a 2012. évre, mint a 2011. évre, az szerintem felelőtlenség, ezért tettük le a módosító
javaslatot. Továbbra is kérjük figyelembe venni a 2%-os költségnövelést ezen a soron. Szeretném
jelezni, hogy az igénybevett szolgáltatásoknál, amit indokként szerepeltettek az előterjesztésben,
ott egy számszaki hibát vettünk észre, ugyanis a 2009. évre jelzett 79 millió 596 ezer forintos
költség, az az általunk megadott adatszolgáltatás alapján 116 millió 113 ezer forint volt. Az
ebből számolt 157%-os 2012. évre prognosztizált emelés, az itt csak 108%. Ezt kérnénk
figyelembe venni. A személyi jellegű ráfordításoknál jeleztük, hogy ezen költségsorok között
olyan költség is szerepel ami az előterjesztésben elfogadásra került, mint bérdíj és az ezekkel
összefüggő költség, itt többek közt a táppénzt jelöltük meg, mint elsődleges kifogást. Különböző
járulékok kifizetéséhez is szükséges lenne ez az összeg, mert a bér alapján történnek a
kifizetések. Ezek is személyi jellegű ráfordítások. A ma reggeli egyeztetés alapján ezt a személyi
jellegű ráfordítássort el tudjuk fogadni, amit az előterjesztésben az előterjesztő megjelölt, de
továbbra is kérjük szépen a 2%-os igénybevett szolgáltatásnál a költségnövekedés elfogadását.
Köszönöm szépen.
Dr. Fábián Zsolt alpolgármester: Én úgy gondolom, hogy ez így ekkora létszám mellett nem
fogadható el. Ki kell gazdálkodni. Az egész országban mindenhol megszorítások,
költségtakarékosság van. Hallotta az igazgató úr a városi koncepció tárgyalását. A
megszorításokat a DMRV-nek is figyelembe kell venni. A miniszterelnök úr pedig azt
nyilatkozta, hogy a közszolgáltatások díjait nem kívánják emelni. Köszönöm szépen.
Dr. Gémesi György polgármester: Szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye

Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00
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Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-

253/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat
A Képviselő-testület felkéri a DMRV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2011. évi költségkalkuláció
tényadatait és a 2011. évi mérleget 2012. június 30-ig, tájékoztatás és a csatornadíjak
kalkulációját megalapozó számítások egybevetése céljából küldje meg Gödöllő Város
Önkormányzatának.
Határidő: (a felkérő levél kiküldésére) három munkanap.
Felelős: Dr. Gémesi György polgármester

Dr. Gémesi György polgármester: Aki a rendelettervezetet támogatja, kérem igennel
szavazzon.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00
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Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-

Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati rendelete
a 2012. évi csatornadíjról
Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló módosított 1990. évi
LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1. §
Gödöllő városban a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. által végzett szennyvízelvezetés és
szennyvíztisztítás-szolgáltatás 2012. évi díja az alábbi:
(1)

Közületi fogyasztó esetén 294 Ft/m3 + ÁFA,

(2)

Lakossági fogyasztó esetén 254 Ft/m3 + ÁFA.
2. §

Gödöllő városban a szippantott szennyvíz fogadás 2012. évi díja 1.055 Ft/m3 + ÁFA.
3. §
Záró rendelkezések
(1) Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a 2011. évi csatornadíjról szóló 32/2010. (XII. 17.) sz. önkormányzati rendelet
e rendelet hatályba lépésével egyidejűleg.
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4. §
Jogharmonizációs záradék
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Gödöllő, 2011. december 8.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

15. Javaslat a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2011. (II.4.)
számú önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Népjóléti Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Kristóf Etelka Népjóléti Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.

Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
rendelettervezet elfogadását.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Kristóf Etelka
Kovács Barnabás
Futás Levente Szabolcs

Voks:
12
1
1
14
0
1
15

Szav%
Össz%
85.72
79.99
7.14
6.67
7.14
6.67
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.
Távol

-
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
26/2011. (XII.8.) önkormányzati rendelete
a szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § /1/
bekezdésében, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. 10. §, 26 §,
32. §, 62. §, és 92. § bekezdésében, valamint az 1997. évi XXXI. tv. 131. § és 157. § /5/
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.
8.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális rászorultságtól függő, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2011.(II.4.) számú önkormányzati
rendelet 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép.
2.§ Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba és hatályba lépését követő napon hatályát
veszti.

Gödöllő, 2011. december 8.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző
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16. Javaslat a helyi adórendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Dr. Gémesi György polgármester: Mindenki kapott reggel egy módosító javaslatot ehhez az
anyaghoz. A törvénynek megfelelően kell átírni az adórendeletünket. Nem tervezünk a
korábbiakhoz képest újabb adót, de a külterületi ingatlanokkal kapcsolatban szükség van
módosításra az új jogszabályok szerint. Kíméletes javaslatot tettünk le az asztalra.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelettervezetet.

Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelettervezetet.

-----Kérdések-----

Kovács Barnabás képviselő: A módosító javaslat első pontja egyértelmű, mert az az eredeti
anyagban is benne volt. A második pontot nem tudom értelmezni, mit kell ezen érteni?
Dr. Gémesi György polgármester: A 2. pont a 2. § paragrafus második pontja. Ad rá
lehetőséget a törvény, hogy a külterületi ingatlanoknál, ha nagy területek vannak, pl. egy 50
hektáros területnél 100 forint esetén 50 millió forint, az befizethetetlen összeg. Ezek a területek ki
vannak vonva a mezőgazdasági rendeltetésből. Adott esetben lehetséges ezeken a területeken
valamilyen befektetés, sőt jó is lenne. Egyelőre nincsen, de ha lesz, abból az önkormányzatnak
lesz bevétele. Most nem terhelnénk meg egy olyan ingatlant, amire várnak befektetőt, de jelenleg
nincs kihasználva és még mi is megterheljük. Most ez az összeg ezért egy forint, ami így sem
kevés, mert 50 hektár esetében az 500 ezer forint. A bejövő észrevételek alapján módosítottuk ezt
a tételt.
Kovács Barnabás képviselő: A 100 forint is telekre vonatkozik, nem építményre? 100 forint/ m2
Dr. Gémesi György polgármester: Igen, területre vonatkozik.
Kovács Barnabás képviselő: Írásjel változást is látok az egyes bekezdésben, szövegszerűen,
tartalmilag ugyanaz, de az idézőjel le lett véve az eredetileg kiküldött és a most módosított
szerint. Az idézőjelek használatára vonatkozóan szeretném megjegyezni, hogy ilyen módon nem
használatosak, hogy mindkét oldalon alul van.
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Dr. Gémesi György polgármester: Korrigálni fogjuk. A dolog lényege, hogy az új
adótörvényekhez igazodtunk, de pluszterhet nem akartunk senkire hárítani. Szövegszerű átírás
történt. Aki a rendelettervezetet támogatja, kérem igennel szavazzon.

Szavazás eredménye

Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-
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Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének
27/2011. (XII.8.) számú önkormányzati rendelete
A HELYI ADÓKRÓL
szóló 31/2010. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Gödöllő Város Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§ (2) bekezdésében meghatározott eredeti
jogalkotói hatáskörében, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1)
bekezdésében, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1.§
A helyi adókról szóló 31/2010. (XII.17.) sz. önkormányzati rendelet (továbbiakban rendelet) 8.§a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.§

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek."
2.§

2.§ (1) A rendelet 10.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
100 Ft/m2”

„ b) Egyéb területen
(2) A rendelet 10.§-a a következő c) ponttal egészül ki:
„c) A külterületi kereskedelmi szolgáltató
övezetbe tartozó telkek esetében

1 Ft/m2”

3.§
A rendelet 11.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2)

Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott beépíthetőséget több tulajdonos
esetén a tulajdoni hányad aránya nem befolyásolja, azt a telek teljes mérete alapján
kell meghatározni."
4.§

A rendelet 16.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5)

Életkor miatti (18. életévet be nem töltött) adómentesség esetében a kereskedelmi
szálláshelyen
a
„Bejelentő
lap”,
fizető-vendéglátó
szálláshelyen
a
„Vendégnyilvántartó-könyv” születési dátum bejegyzésével és a vendég saját (vagy
szülő) aláírásával ellátva a (4) bekezdésben foglalt „Nyilatkozat” mellőzhető."
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5.§
A rendelet 2 sz. melléklete helyébe e rendelet 1.sz. melléklete lép.
6.§
Ez a rendelet 2012. január 1. napján lép hatályba, a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

Gödöllő, 2011.december 8.

Dr. Gémesi György sk.
polgármester

Dr. Nánási Éva sk.
címzetes főjegyző

17. Javaslat a Prostyle Kft. közterület-használati díjának megállapítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.
-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
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Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs
Kovács Barnabás

Szav%
Össz%
100.00
86.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
86.67
0.00
13.33
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

254/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület a Prostyle Kft. önkormányzati tulajdonú, gödöllői 1000/81 hrsz.-ú,
természetben a Kazinczy Ferenc körúti házak által bezárt 10.475 m2 alapterületű földrészlet 33
m2 nagyságú részére vonatkozó közterület-használati díjának megállapítására a földterületbérletek díjemelésére vonatkozó szabályokat rendeli alkalmazni, melyek szerint a díjat a
Képviselő-testület minden év végén felülvizsgálja, és legfeljebb a jegybanki alapkamat
mértékével megemelheti.
A Képviselő-testület a társaság közterület-használati díjtételét a 2011 és 2012 évre vonatkozóan
163 Ft/m2/hó + ÁFA összegben állapítja meg.
Határidő:
Felelős:

a közterület használatáról szóló szerződés módosítására 2011. december 31.
Dr. Gémesi György polgármester

57

18. Javaslat a Deák Ferenc tér 1-2-3. szám alatti ingatlanok társasházakká alakítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Dr. Gémesi György polgármester: Szétválasztjuk az ingatlant a garázstól, ennyi a lényeg. A
további hasznosítás indokolja ezt a lépést.
Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kristóf Etelka
Pecze Dániel

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

Szav%
Össz%
100.00
86.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
86.67
0.00
13.33
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-
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Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs
Kovács Barnabás

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

255/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Gödöllő Város Önkormányzata a tulajdonában lévő,
Deák Ferenc tér 1-2-3. szám alatti, 212/3 helyrajzi számú földrészleten lévő 3 db épületet
társasházakká alakítja, és dr. Gémesi György polgármester által 2011. október 28-án aláírt
társasház alapító okiratok szerint a változást ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése iránt kérelmet
nyújt be az ingatlanügyi hatósághoz, – a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 32. § (1) bekezdése alapján –az eljárás egyidejű
felfüggesztésének kérése mellett.
Határidő:
Felelős:

Az ingatlan-nyilvántartási kérelem benyújtására azonnal
dr. Gémesi György polgármester

19. Javaslat a Gödöllő, Deák Ferenc téri garázsok bérleti szerződéseinek
meghosszabbítására, valamint az üres, illetve év közben megüresedő garázsok
hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----
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Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye

Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs
Kovács Barnabás

Voks:
13
0
0
13
0
2
15

Szav%
Össz%
100.00
86.67
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
86.67
0.00
13.33
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol
Távol

-

60

256/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

1./ A Képviselő-testület a Gödöllő, Deák Ferenc téri garázsok meglévő bérleti szerződéseit 2012.
december 31. napjáig meghosszabbítja.

Határidő:
Felelős:

a szerződés-hosszabbításokra 2012. január 15.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző

2./ A Képviselő-testület elrendeli a Gödöllő, Deák Ferenc téri üres, illetve év közben megüresedő
garázsok bérbevételi lehetőségének nyilvános meghirdetését a Gödöllői Szolgálat újságban, a
www.godollo.hu weblapon, valamint a Városháza hirdetőtábláján. Bérleti szerződés 2012.
december 31. napjáig szóló időtartamra, a jelenlegi 9.000 Ft/m2/év díjtétel alapulvételével
köthető.
A bérbevétel feltételei:
-

-

-

Garázst magánszemély, vagy vállalkozás vehet bérbe kizárólag gépjármű tárolására,
miután bemutatta az eredeti forgalmi engedélyt, mely szerint gépjármű van a tulajdonában
és befizette az első háromhavi bérleti díjnak megfelelő összeget.
Gödöllői állandó lakos magánszemélynek, gödöllői székhelyű, telephelyű vállalkozásnak
a szerződéskötés feltételeként be kell mutatnia a Polgármesteri Hivatal Adóirodájának
igazolását arról, hogy semminemű helyi adótartozása nincs.
Gazdasági társaság képviselője a fenti dokumentumokon túl köteles bemutatni a társaság
cégbírósági bejegyzését tanúsító cégkivonatot.
Egy-egy garázs bérbeadására a bérbeadó azzal köt szerződést, aki időben elsőként teljesíti
a bérbevételi feltételeket. Egy magánszemély, vagy társaság több garázst is bérelhet.
A garázs kizárólag gépjármű tárolására használható, az ettől eltérő használat, valamint a
garázs albérletbe adása tilos. A bérleti jog el nem cserélhető, át nem ruházható.
Valamennyi eset a bérleti jogviszony felmondását vonja maga után.

Határidő:
Felelős:

a hirdetmény közzététele szükség szerint
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
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20. Javaslat múzeumi műtárgyak kölcsönzésére
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Kulturális és Oktatási Bizottság
Meghívott: Gaálné dr. Merva Mária intézményvezető

Guba Lajos Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke: A Bizottság elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen

-
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Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-

257/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület 2012. július 29-től 2012. november 05-ig engedélyezi a négy műtárgy
(Kriesch Laura: Hímzett mellény, 1909.; Kriesch Laura: Arabella királyné, 1911.;
Mihály Rezső: Bariék kalandja a Nagy Világban, 1910.; Vaszary János: Mézeskalácsos
szőnyeg, 1905.) és öt fotó kölcsönzését a New York-i kiállításra.
Felelős: Gaálné dr. Merva Mária
Gödöllői Városi Múzeum igazgatója

21. Javaslat a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító
okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság

Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.
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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
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-
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258/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

1./ A Képviselő-testület a Montágh Imre Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Készségfejlesztő
Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja:
A költségvetési szerv alapító okiratának 4. pontja helyébe az alábbi lép:
„4.A költségvetési szerv szakágazati besorolása és megnevezése: 852010 Alapfokú oktatás
(alapfokú művészetoktatás kivételével)
A költségvetési szerv törzsszáma: 685412”
2./ Az alapító okirat jelen módosítással, kiegészítéssel nem érintett rendelkezései változatlan
tartalommal hatályban maradnak.
3./ A Képviselő-testület az 1. pontban foglalt módosításokról és kiegészítésekről a módosító
okiratot az 1/a sz. melléklet szerint, a módosítással, kiegészítéssel egységes szerkezetbe
foglalt alapító okiratot az 1/b sz. melléklet szerint jóváhagyja.
4./ Az alapító okirat módosítása 2011. december 15. napján lép hatályba.

22. Javaslat a Gödöllő Város Önkormányzata és a Gödöllői Kézilabda Sport Club
együttműködési megállapodásának jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Megtárgyalta: Gazdasági Bizottság
Jogi és Ügyrendi Bizottság

Dr. Gémesi György polgármester: Amennyiben lesz lehetőségünk ezt a forrást megteremteni,
akkor válik érdekessé ez az együttműködési megállapodás. Ezt kérték a minisztériumból, ahol az
elbírálás történik. Mivel 500 millió forint feletti beruházás, a jogszabály alapján ezt már nem
tudja az előkészítő szervezet elbírálni a szövetségek javaslata alapján, a minisztérium bírálja el.
Az információink szerint a minisztériumban ott van az anyagunk. Nem tudjuk, mikor kerülünk
sorra, de ez az együttműködési megállapodás mindenképpen szükséges a továbblépéshez.

Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
határozati javaslatot.

Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-
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259/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat
A Képviselő-testület e határozat mellékleteként jóváhagyja a Gödöllő Város Önkormányzata és a
Gödöllői Kézilabda Sport Club együttműködési megállapodását.

23. Javaslat támogató nyilatkozat kiadására a Máriabesnyői Római Katolikus
Egyházközség által benyújtandó pályázathoz
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Dr. Gémesi György polgármester: Egy támogató nyilatkozatot kért a Máriabesnyői Római
Katolikus Egyházközség az általuk benyújtandó pályázathoz. Nincs többlet költség igény, viszont
ezzel segítjük őket és kell is a pályázat benyújtásához ez a nyilatkozat.

-----Kérdések-----

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye

Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Voks:
14
0
0
14
0
1
15

Szav%
Össz%
100.00
93.33
0.00
0.00
0.00
0.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00
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Dr. Gémesi György
Guba Lajos
Halász Levente
Kis Antal
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Távol

-

260/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

Gödöllő Város Képviselő-testülete támogatja a Máriabesnyői Római Katolikus Egyházközség
által benyújtásra kerülő ,,A családi közösségi kezdeményezések és programok megerősítése,,
című TÁMOP-5.5.1.B-11/1. számú pályázatot.
Határidő: Nyilatkozat kiadására 5 nap
Felelős: dr. Gémesi György polgármester

24. Válasz Vörös István önkormányzati képviselő interpellációjára
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester
Dr. Gémesi György polgármester: Vörös István képviselő úr megtisztelt minket azzal, hogy
interpellált, és írásban elküldte nekem az interpellációját, amit én írásban megválaszoltam.
Mindenkinek módjában állt elolvasni ezt. Tekintettel arra, hogy az ügyrendünk lehetővé teszi az
írásos beadást és az írásos választ, így csak annyit kell megkérdeznem a képviselő úrtól, hogy
elfogadja-e a választ vagy nem.

Vörös István képviselő: Köszönöm a választ, átolvastam, de sajnos nem tudom elfogadni.
Dr. Gémesi György polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben a képviselő-testület
elfogadja a választ, kérem igennel szavazzon.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Vörös István
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Futás Levente Szabolcs

Voks:
11
1
2
14
0
1
15

Szav%
Össz%
78.57
73.33
7.14
6.67
14.29
13.33
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Nem
Tart.
Tart.
Távol

-

261/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat
Gödöllő város Képviselő-testülete Vörös István képviselő „Milyen pénzek mozognak a
háttérben” címmel tett interpellációjára írásban előterjesztett választ elfogadja.
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25. Javaslat önkormányzati gazdasági társaságok ügyvezetőinek jutalmazására
Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester

Dr. Gémesi György polgármester: Korábban az volt a szokás, hogy amikor a társaságok
beszámoltak májusban, akkor döntöttünk arról, hogy hogyan tudjuk a munkájukat értékelni. Az a
javaslatom, hogy ezt most évvégén tegyük meg a többi intézményvezető munkájának
értékelésével, és a város dolgozóinak értékelésével együtt.

-----Kérdések-----

Kovács Barnabás képviselő: Nincs a fejemben a társaságoknak az összes alapító-okirata, de úgy
emlékszem, hogy a felügyelő bizottságoknak van javaslattételi joga…
Dr. Gémesi György polgármester: Van, de már meg is tárgyalták.
Kovács Barnabás képviselő: A társaságok közül háromnak nincs csatolva ez a dokumentum, ez
véletlen? Ők is megtárgyalták ezt?
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző: A társasági üzleti terv koncepciók mögött lévő felügyelő
bizottsági határozatok között vannak a hiányzó javaslatok, nem emeltük át külön. Ha visszanézi a
képviselő úr, ott vannak az FB állásfoglalások a koncepciók mögött.
Dr. Gémesi György polgármester: Korábban úgy volt, hogy az FB állásfoglalások alapján a
társaságok tettek javaslatot arra, hogy az eredményük kapcsán mi történik, előírták a
célprémiumot. Ezt megszüntettük, mert nem volt forrás már az utolsó esztendőben és kötelezően
megítélendő lett volna. Most a felügyelő bizottságok támogatásával ilyen formában kerül a
testület elé ez az anyag.

-----Hozzászólások-----

Dr. Gémesi György polgármester: Aki az I. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel
szavazzon.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
11
0
3
14
0
1
15

Szav%
Össz%
78.57
73.33
0.00
0.00
21.43
20.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

262/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Bokor Árpád ügyvezető igazgató részére 1 havi
munkabérnek megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre.

Dr. Gémesi György polgármester: Aki a II. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel
szavazzon.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
11
0
3
14
0
1
15

Szav%
Össz%
78.57
73.33
0.00
0.00
21.43
20.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

263/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Hatolkai Szaniszló ügyvezető igazgató részére 1 havi
munkabérnek megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre.
Dr. Gémesi György polgármester: Aki a III. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel
szavazzon.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
11
0
3
14
0
1
15

Szav%
Össz%
78.57
73.33
0.00
0.00
21.43
20.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

264/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Kovács Balázs ügyvezető igazgató részére 1 havi
munkabérnek megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre.
Dr. Gémesi György polgármester: Aki a IV. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel
szavazzon.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
11
0
3
14
0
1
15

Szav%
Össz%
78.57
73.33
0.00
0.00
21.43
20.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

265/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Geiger Tibor ügyvezető igazgató részére 1 havi
munkabérnek megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre.

Dr. Gémesi György polgármester: Aki az V. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel
szavazzon.
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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
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Voks:
11
0
3
14
0
1
15

Szav%
Össz%
78.57
73.33
0.00
0.00
21.43
20.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

266/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Képviselő-testület jóváhagyja, hogy Vilhelm Ferenc ügyvezető igazgató részére 1 havi
munkabérnek megfelelő jutalom kerüljön kifizetésre.

26. Javaslat a polgármester és az alpolgármesterek jutalmazására
Előterjesztő: Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke
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Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló
törvény lehetőséget ad arra, hogy meghatározott időszakban, a képviselő testület határozatban
elismerheti a polgármester és az alpolgármesterek által végzett munkát. Az SZMSZ alapján a
Jogi és Ügyrendi Bizottság tesz erre javaslatot. A Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és úgy
ítélte meg, hogy tekintettel a 2011. esztendőben végzett munkára, amit a város vezetői végeztek,
és arra, hogy a város biztonságos működéssel tudta ellátni a feladatait, és a különböző fejlesztési
feladatok is megvalósultak a rendelkezésre álló lehetőségek függvényében, továbbá a
szolgáltatások is biztonságos színvonalon működtek, javaslatot tesz a polgármester és az
alpolgármesterek jutalmazására. Az első félévben az uniós elnökség kapcsán jelentős
többletfeladatok hárultak a város vezetésére is. Összhangban a város intézményeinek
dolgozóival, illetve az ügyvezető igazgatók számára adott jutalmazási lehetőséggel, a bizottság
úgy döntött, hogy Dr. Gémesi György polgármester úrnak, valamint Pintér Zoltán és Dr. Fábián
Zsolt alpolgármester uraknak egy havi illetményüknek megfelelő jutalmat állapít meg.
-----Kérdések-----

-----Hozzászólások----Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom az I.
határozati javaslat elfogadását.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Guba Lajos
Halász Levente

Voks:
10
0
4
14
0
1
15

Szav%
Össz%
71.43
66.66
0.00
0.00
28.57
26.67
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen

-
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Kis Antal
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Dr. Gémesi György
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

267/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Jogi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület Dr. Gémesi György
polgármester részére 1 havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.

Dr. Gémesi György polgármester: Aki a II. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel
szavazzon.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos

Voks:
10
0
4
14
0
1
15

Szav%
Össz%
71.43
66.66
0.00
0.00
28.57
26.67
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen

-

77

Halász Levente
Kis Antal
Pecze Dániel
Pelyhe József
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Pintér Zoltán
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

268/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Jogi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület Pintér Zoltán
alpolgármester részére 1 havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.

Dr. Gémesi György polgármester: Aki a III. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel
szavazzon.

Szavazás eredménye
Tárgya:

Eredménye
Igen
Nem
Tartózkodik
Szavazott
Nem szavazott
Távol
Összesen
Megjegyzés:

Dr. Gémesi György
Guba Lajos

Voks:
11
0
3
14
0
1
15

Szav%
Össz%
78.57
73.33
0.00
0.00
21.43
20.00
100.00
93.33
0.00
6.67
100.00

Igen
Igen

-
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Halász Levente
Kis Antal
Pecze Dániel
Pelyhe József
Pintér Zoltán
Szűcs Józsefné
Tóth Tibor
Varga András
Varga Árpád
Kovács Barnabás
Kristóf Etelka
Vörös István
Futás Levente Szabolcs

Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Igen
Tart.
Tart.
Tart.
Távol

-

269/2011. (XII.8.) sz. önkormányzati határozat

A Jogi és Ügyrendi Bizottság előterjesztése alapján a képviselő-testület Dr. Fábián Zsolt
alpolgármester részére 1 havi illetményének megfelelő jutalmat állapít meg.

27. Egyebek
Vörös István képviselő: A gödöllői kis és középvállalkozók, valamint a gödöllői adófizetők
érdekében egy információval szeretném segíteni, tájékoztatni a képviselő-testületet, miszerint
mindenki előtt ismert, hogy az ELSZER-INVEST Kft.-vel kötöttünk egy együttműködési
megállapodást, illetve ennek az előszerződése alapján az ő részükre 25 millió forint + Áfa díjat,
úgy tudom, már át is adtunk. Érdekes módon kiderült, hogy ennek a cégnek a tulajdonosi köre
megegyezik a Gév-Huniter Kft. tulajdonosi körével, akik ellen felszámolási eljárás van
folyamatban, több száz millió forint összegben. Ezzel kapcsolatosan a felszámoló 2011.
december 2.-án a helyszínen folytatott egyeztető tárgyalást. Azt javaslom a tisztelt képviselőtestületnek, hogy az előbb említett gödöllői kis- és középvállalkozások, valamint az adófizetők
érdekében, vizsgáljuk meg ennek a két társaságnak a tulajdonosi körét. Ha ez valóban egyezik,
fontoljuk meg, hogy azzal a tulajdonosi körrel érdemes-e nekünk együttműködni és támogatni az
említett összeggel azt a projektet, ami 2-3 év múlva valósul csak meg. A gödöllői vállalkozások
vannak veszélyben az által, hogy nem fizetik ki a pénzüket, kárt okoz nekik ez a társaság.
Érdemes-e ezzel a vállalkozással nekünk együttműködni. Köszönöm.
Dr. Gémesi György polgármester: Érvényben lévő szerződésünk van egy gazdasági
társasággal, és semmilyen indok nincs arra, az ön egyéni hozzászólásán kívül, ami indokolttá
tenné ennek a beruházásnak, együttműködésnek a felmondását. Az önkormányzat nem támogatja
a beruházást, hanem vásárolunk, mégpedig parkolót vásárolunk tőlük, amit nekik kell
megcsinálni. Ennek van egy előlege, és a későbbiek során egy 240 millió forintos vételára. Az
önkormányzat ezt megveszi és mi a tulajdonunk lesz ez a parkoló. Nem mi csináljuk a fejlesztést,
csak szerződünk arra, hogy megvesszük ezeket a parkolókat. Nincs egyébként sem jogunk
vizsgálni társaságokat, megvan erre a megfelelő szerv, bíróság stb. Ez a szerv, nyilván,
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megvizsgálja mennyire jogos, adott esetben a kintlévőség kezelés, csődeljárás stb., nekem ezzel
kapcsolatban pedig olyan információm van, hogy az állam tartozik az említett cégnek, ami
csődbement. Nem kevés pénzzel tartozik nekik az állam, esetleg azt is érdemes lenne megnézni,
hogy mennyiben járult hozzá ez a dolog ahhoz, hogy csődbe kerültek és nem tudta kifizetni a cég
a tartozásait. De nem az én dolgom ezzel foglalkozni, vannak információim az esetről, de az
információk legyenek teljes körűek, mikor egy ilyen volumenű felszólalásra készül valaki, mert
könnyen eshetünk abba a hibába, hogy beavatkozunk egy olyan dologba, ami nem ránk tartozik.
Nincs döntési kompetenciája és ráhatása a testületnek.
Varga Árpád képviselő: Gödöllő város térképeiről szeretnék szólni, mert igen megfakultak és
oka fogyottá vált a kintlévőségük, mert rengeteg utcaváltozás történt, új utcák jöttek létre. Sok
helyen beázott, meggyűrődött stb., esetleg ki lehetne őket cserélni. A Tessedik Sámuel utca és a
3. számú főút kereszteződésénél a hév töltéséről lecsúszó levelek minden évben több alkalommal
elzárják az út alatti árkot és ezáltal az ott közlekedő járművek kénytelenek a megálló vízben
közlekedni. Ennek az átfolyónak a tisztítását kellene megoldani, nem azért mert a város feladata,
azért kellene ezt megoldani, mert a probléma itt van akkor is. Köszönöm szépen.
Pintér Zoltán alpolgármester: A 3. számú főút nem a város tulajdona, és nem is a város
üzemelteti, hanem a Magyar Közút Zrt. üzemeltetésében áll. Rigó Zoltán kollégámmal helyszíni
bejárást tartottunk kovács Ákos úrral, aki a Magyar Közút Zrt. vezérigazgatója, valamint Pásztor
Zoltán úrral, aki a Pest Megyei igazgatóságot vezeti. Számszerint 28 probléma mellett ezt is
megtekintettük. Nemcsak a töltésről leérkező falevelek és föld okoznak problémát, hanem
önmagában sem működik ott a vízelvezetés. Ígéretet kaptunk arra, hogy ezt a problémát orvosolni
fogják. Sajnos a jövő évi költségvetésben a Magyar Közút Zrt. meg sincs nevezve, tehát úgy
tettek ígéretet, hogy nem tudják, hogy lesznek e még 2012-ben vagy sem. Köszönöm szépen.
Pecze Dániel képviselő: Szeretnék tájékoztatást adni azokról a pályázatokról, amit a látványcsapat sportágakban működő egyesületek külön önállóan, de az önkormányzat segítségével, és a
létesítmények felújítása esetén közösen egy együttműködési megállapodás keretében adtak be. A
Gödöllői Kézilabda Sport Klub 16 millió 299 ezer 999 forintot, a Gödöllői Sport Klub 154 millió
353 ezer 441 forintot, a Bocskay Sport Egyesület pedig 54 millió forint támogatást kapott, melyet
a cégek a társasági adójuk terhére utalhatnak át a sportegyesületeknek. Sajnálatosan látom, hogy
ez már nem olyan érdekes témakör. Ez egy komoly pénzmennyiség, amit így behoztunk a
városnak, és ha Vörös István képviselő úr rákérdez a későbbiek során, hogy mi ez, akkor
elmondom megint, mert most nem figyel rám a képviselő úr. Összesen 224 millió 653 ezer 433
forint támogatást hoztunk be a városi sportba. Ez a városi sporttámogatásunk ötszöröse. Az
önerőkkel közel 300 millió forint ez az összeg. Szeretnék köszönetet mondani Dr. Nánási Éva
jegyző asszonynak, akinek az előkészítésben nagyon nagy szerepe volt. A pályázatokat közösen,
városi támogatással írtuk meg, egyik pályázatunkat sem küldte vissza az Országos szakszövetség
hiánypótlásra, azonnal elfogadták mindegyiket. A 4 éves fejlesztési koncepciót is elfogadták a
szakszövetségek, ami azt jelenti, hogy minden évben jogosultak ezek a szervezetek, amíg él ez a
lehetőség, a támogatásra. Ilyen nagyságrendű összegekre lehet számítani. Polgármester úr
említette a Petőfi Sándor Általános Iskola tornatermének bővítését. Az egy jó ötlet, hogy mivel
nem kapott teljes összeget, kiegészíti a város. A Gödöllői Sport Klub esetében 57 millió forint
utánpótlásra fordítható összeg mellett 92 millió forintot kaptunk egy új nemzetközi szabvány
méretű műfüves pálya kialakítására. Itt hívom fel a figyelmet arra, hogy ez a második üteme a
Táncsics Mihály úti Sportcentrum beruházásnak. Egy félkész állapotról beszélünk, de ez a
80

pályázati pénz megoldást fog jelenteni. Három pályával jól tud majd működni a gödöllői
labdarúgás. Az aránytalan mennyiség a két egyesület és a sportklub között annak köszönhető,
hogy a Gödöllői Sportklubban, jelen pillanatban, 273 utánpótlás korú labdarúgó sportol. Ezzel a
gödöllői sportklub utánpótlás labdarúgó szakosztálya Pest Megye legnagyobb egyesülete. Csak
összehasonlításképpen mondom, hogy a Miskolcon működő Diósgyőri Városi Torna Klub, amely
egy NB 1-es csapattal bír és nagy hagyományokkal rendelkezik, 250 utánpótláskorú sportolót tud
magáénak. Gödöllő kb. 31000-es lélekszámú város, míg Miskolcon 168 ezren élnek. Köszönöm
mindenkinek a segítséget. Kovács Barnabás képviselő társamnak mondanám, hogy ő említette, a
sport az általános közérzet javításában is szerepelhet a hulladéklerakás kapcsán. Ha jól
végigvisszük a hulladék koncepciót is, úgy, mint ahogy 5 év alatt a labdarúgásban megcsináltuk
ezeket a nagyarányú fejlesztéseket, vagy ha a mindennapos testneveléssel kapcsolatos
eredményeket említjük, példát mutathatunk az országnak. Köszönjük szépen.

Dr. Gémesi György polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény
12§ (4) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést rendelek el. Megkérem a meghívottakat,
vendégeket, jegyző asszony és Garamvölgyi Lajos a Közoktatási, Művelődési és Sport Iroda
megbízott vezetője kivételével, fáradjanak ki a teremből. Ezennel a képviselő-testület nyilvános
ülését bezárom.
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Dr. Gémesi György
polgármester

Dr.Nánási Éva
címzetes főjegyző
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