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Vécsey László országgyűlési képviselő felé megfogalmazott felkérések

Dr. Gémesi György polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

Vécsey László József, mint a Pest megyei 06. számú egyéni választókerület megválasztott
országgyűlési képviselője tanácskozási joggal meghívott vendége valamennyi képviselő
testület ülésének. Állandó meghívottként a 2019. január 31-én megtartott képviselő-testületi
ülésen Gödöllő város 2019. évi költségvetésének tárgyalása során, felszólalásakor három
témában fejtette ki véleményét.
A Gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ helyzetével kapcsolatban rögzítette, hogy
az intézmény önkormányzati fenntartású és működtetésű, ezért nem tartja jogosnak, az
egészségügy helyzetével kapcsolatban azt a kijelentést, hogy a város vezetése állami
feladatként aposztrofálta a feladatellátást. Elmondta, hogy az egészségügy helyzete nem rossz
és javasolta fogadja el a város más település intézményének segítségét, valamint a
költségvetésből hiányolta az egészségügy támogatására fordítandó forrásokat.
Kifejtette álláspontját a Kormányhivatal és Gödöllő Város Önkormányzata közötti járási
hivatal elhelyezésével kapcsolatban megkötött szerződés tekintetében. Képviselő úr hiányolta
az önkormányzat 2019. évi költségvetésből a járási hivatal elhelyezésével kapcsolatban aláírt
szerződés betartásának pénzügyi fedezetét.
A közlekedéssel, úthálózattal kapcsolatban is jelzéssel élt a Képviselő - testület irányába a
2019. évi költségvetés megtárgyalása során. 2018. november 22-én megtartott képviselő
testületi ülésére képviselő úr önálló előterjesztéssel készült, amelyben 14 pontba szedve
fogalmazta meg a város felé a közlekedési koncepció aktualizálása kapcsán javaslatait.
Észrevételeit a tervezőknek eljuttattuk. A szakemberek a képviselő úr megvalósítható ötleteit
vagy beépítették, vagy konstatálták, hogy a koncepció már tartalmazza. Képviselő úr
elmondta, hogy a költségvetés nem alkalmas arra, hogy a gödöllői belső úthálózati
problémákat - vagy legalábbis egy részük - enyhítse vagy kezelje. A képviselő úr által
javasolt 14 ötletből 6 ötletet kiemelt, amiket a tervezők is megvalósíthatóknak minősítettek és
amelyek esetében kívánalmát fejezte ki, hogy a költségvetésben a megvalósításhoz szükséges
fedezetet biztosítani kellene. Elmondta, hogy a 6 ötletéből 1 ötlet megvalósítása tekintetében
biztosított fedezetet a költségvetési rendelettervezet, amit kevésnek tart. Képviselő úr a
Képviselő-testület figyelmébe ajánlotta, hogy az önkormányzat biztosítson fedezetet 2019. évi
költségvetésében ötleteinek megvalósítására tette ezt úgy, hogy az úthálózat fejlesztésével
kapcsolatos ötletei tekintetében szakemberek által elkészített terv dokumentáció nem áll
rendelkezésre és ennek hiányában a fedezet szükséges mértékének meghatározására sem
kerülhetett sor.
A költségvetést szó szerint így minősítette: „Ez a költségvetés nem készült fel arra, hogy
Gödöllő belső közlekedési nyomását, feszültségeit enyhítse. Közlekedés, egészségügy és a
Kormányhivatal elhelyezése, ez az a három dolog, amit én szeretnék viszontlátni a
költségvetésben. Nem tudom van-e mód még esetleg a módosításra, amennyiben van, azt jó
néven venném és úgy venném, hogy a gödöllői képviselő-testület, élén a polgármesterrel
hajlandó ezeket a beruházásokat a gödöllőiek érdekében végiggondolni ..... Arra van pénz,
amire a polgármester és a képviselő-testületi többség biztosítja."

Gödöllő

Város Képviselő-testülete a vita lefolytatása után, név szerinti szavazással elfogadta
város 2019. évi költségvetéséről és a gazdálkodással összefüggő egyes feladatokról
szóló 1/2019. (I.31.) önkormányzati rendeletét.

Gödöllő

A Képviselő- testület által elfogadott 2019. évi költségvetési rendelet, egy nagyon feszes
költségvetést határoz meg. A működési kiadások mellett fejlesztéssel is számol, melyre a
2018 évi áthúzódó tételekkel együtt összesen 2, 7 MFt került betervezésre. Azt gondolom,
hogy ez a fejlesztésre szánt keret a 2019. évi 8 725 574 EFt bevételi fő összeg mellett óriási
teljesítmény. A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében belső finanszírozású célú előző
költségvetési maradvány, valamint forgatási célú értékpapír beváltási bevétel került
bevonásra, hogy a jogszabályok értelmében a bevételek lefedjék kiadásainkat.
Tisztelt Képviselő - testület! Támogatom Képviselő úr minden fejlesztésre vonatkozó ötletét.
A Képviselő-testületnek és nekem, mint polgármesternek is nagy örömömre szolgálna, ha
minél több fejlesztést tudnánk a városban végrehajtani. Nem tartanám azonban átgondolt
döntésnek, olyan fejlesztések költségvetési tervezését, melyek mögött nem állnak
szakemberek által elkészített tervek. A 2019. évi költségvetésben meghatározott fejlesztéseket
hosszas előkészítés, előzte meg, melyek megvalósítása az idei évben vált aktuálissá.
Képviselő úr fenti három témában a költségvetési fedezet hiányát kifogásolta. Én biztonsággal

olyan fejlesztéseket, beruházásokat nem tudok a Képviselő-testület számára elfogadásra
bete1jeszteni, amelyek tervekkel nem rendelkeznek és ezért pontos költségvetési fedezeti
mérték sem kerülhet meghatározásra. Fontosnak tartom, hogy kizárólag olyan beruházás
kerüljön meghatározásra a költségvetésben, amely fedezeti mértéke tervek alapján
kalkulálható, és amely a kötelezően ellátandó feladatok, működés fenntartását nem
veszélyezteti.
Gödöllő

Város egy főre jutó iparűzési adóerőképesség 2019 évben 77 345 Ft/fő. A magas
adóerőképességből következik, hogy a város egyes a központi kormányzat által meghatározott
kötelezően ellátandó feladatainak ellátásra biztosított állami finanszírozás mértéke
folyamatosan csökken és a feladat ellátást az önkormányzatnak saját bevételi forrásaiból kell
finanszíroznia. Az állam elvonó szerepének egyik megtestesült mintája a szolidaritási
hozzájárulás jogcímen az önkormányzat által a központi költségvetésnek 2019 évben befizetni
rendelt 430 MFt. A hozzájárulás az önkormányzat saját bevételeinek terhére kerül teljesítésre
csökkentve, ezáltal a fejlesztésekre, beruházásokra fordítható források mértékét.
A szolidaritási hozzájárulás a kormányzat által adott indoklása alapján az iskolai köznevelési
intézmények működtetésével kapcsolatos feladatok teljes körű finanszírozásának fedezetéül
szolgál. A magas jövedelemtermelő képességgel rendelkező önkormányzatok (32 ezer forint
egy lakosra jutó adóerőképesség felett) a beszámításnál figyelembe vett számított bevételük
támogatáscsökkentéssel figyelembe nem vehető része után szolidaritási hozzájárulást
teljesítenek. Szeretném tájékoztatni a képviselő testületet, hogy a szolidaritási hozzájárulás
fizetési kötelezettség független az iskolák működtetésére fordított tényleges kiadástól.
Önkormányzatunk az iskolai közintézmények fenntartására azok államosítása, központosítását
megelőző évben 160 MFt fedezetet biztosított, amely kellő mértékű volt az iskolai
intézmények fenntartásához, épületeinek állag megóvásához és az oktatási tevékenység magas
színtű ellátásához. A központ kormányzat az iskolai intézmények működtetésének
fedezeteként a 2019. évben 430 MFt szolidaritási hozzájárulás megfizetésére kötelezi Gödöllő
Város Önkormányzatát. Az előterjesztésemben rögzített számok is igazolják, hogy az iskolai

intézmények működtetésének fedezet igénye nagyságrendekkel kisebb
figyelembevételével is-, mint aj elenlegi hozzájárulás mértéke.

mértékű

- az infláció

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy kérje fel Vécsey László József országgyűlési
képviselőt, hogy Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása során,
Gödöllő Város az iskolai köznevelési intézmények finanszírozására megfizetett szolidaritási
hozzájárulásának az iskolai intézményekre ténylegesen el nem költött fedezet mértékéig,
mintegy 250 millió forintig állami forrást kaphasson annak érdekében, hogy a képviselő testület által elfogadott, Vécsey László által felvetett és a közlekedési koncepcióba beépített
úthálózat fejlesztésekre fordíthassa.
Javaslom továbbá a tisztelt Képviselő-testületnek, hogy kérje fel Vécsey László Józsefet,
hogy minden rendelkezésére álló lehetőséget megragadva segítse Gödöllő Város Képviselő
testületének munkáját azzal, hogy minden fejlesztésre alkalmas pályázatnál segítséget nyújt,
továbbá mindent elkövet annak érdekében, hogy a város minél több fejlesztési forráshoz
juthasson.
Gödöllő,

2019. február „

HATÁROZATI JAVASLAT 1.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tisztelettel felkéri a Pest Megyei 06.

számú Országgyűlési Egyéni Választókerület országgyűlési képviselőjét Vécsey László
Józsefet, hogy minden rendelkezésére álló lehetőséget megragadva segítse Gödöllő Város
Képviselő-testületének munkáját azzal, hogy minden fejlesztésre alkalmas pályázatnál
segítséget nyújt, továbbá minden elkövet annak érdekében, hogy a város minél több fejlesztési
forráshoz juthasson.
Határidő:
Felelős:

a határozat továbbítására azonnal

Dr. Gémesi György polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT II.

Gödöllő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Pest Megyei 06. számú
Országgyűlési Egyéni Választókerület országgyűlési képviselőjét Vécsey László Józsefet,
hogy Magyarország 2020. évi költségvetéséről szóló törvény elfogadása során, Gödöllő Város
Önkormányzata - az iskolai köznevelési intézmények finanszírozására megfizetett
szolidaritási hozzájárulásának, az iskolai intézményekre ténylegesen el nem költött fedezet
mértékéig, mintegy 250 millió forintig - állami forrást kapjon annak érdekében, hogy a
Képviselő - testület által elfogadott, Vécsey László által felvetett és a közlekedési
koncepcióba beépített úthálózat fejlesztésekre fordíthassa.
Határidő:
Felelős:

a határozat továbbítására azonnal

Dr. Gémesi György polgármester

