Tisztelt Elnök úr!
Konkrét mondandónk előtt meg kell jegyeznünk, hogy a frakciónk alapvető
álláspontja az, hogy a Különleges Gazdasági övezetből származó adóbevételek teljes
egészében Gödhöz tartoznak. Nyilván látva a realitásokat, a módosítóinkat nem
ebben, hanem a kompromisszumkeresés szellemében terjesztjük az Elnök úr elé. A
Rendelet legelső változatában rögzített biztosítékot, miszerint a tervezett adóbevétel
legalább 50%-a Gödre érkezzen, tervezzük visszaépíteni a határozatok módosítása
során. Alapvetésünk, hogy Göd városa viseli a legtöbb terhet, amit a különleges
gazdasági övezetben lévő Samsung gyár okoz, így az adóbevétel allokációja is ezt
kellene, hogy tükrözze. A városi utak állapotát tekintve különösen nagy szükségünk
van az útfelújításokra szolgáló alapra, illetve a képviselőtestület által megszabott zöldfenntarthatósági szempontok is kiemelkedő prioritást élveznek, ezért ezt a két alapot
magasabb százalékra emelnénk.
Továbbá nem értünk egyet azzal, hogy a Gödi útfenntartási alapból kívánnak
93.034.740 forintot felhasználni, hiszen a megjelölt célok a kizárólag a Különleges
Gazdasági Övezet, és így a gyár fejlesztését szolgálják, nem a gödi utak fejlesztését.
Ezért javasoljuk a tételeknek megfelelő összeg allokálását a Településfejlesztési
alapba.
A Rendelethez tartozó módosítónk a civil alap szigorúbb szabályozását szolgálja, mivel
úgy látjuk, fennáll a veszélye annak, hogy bizonyos, erre a célra létrejött
szervezetekhez illetéktelenül kerülhetne az amúgy nemes célra félretett keretösszeg.
A Pest megyei Területfejlesztési koncepció esetében csatlakozunk a Demokratikus
Koalíció által kezdeményezett javaslatokhoz, továbbá azzal egészítenénk ki, hogy
szívesen látnánk a döntéshozatal előtt egy online prezentációt a koncepció készítőitől,
mivel ez egy fontos kérdés, ami meghatározhatja a következő évtizedeket.
Módosító javaslataink kialakítása során segítségül hívtuk a gödi képviselőtestületet, a
helyi civil szervezeteket, és a lakosságot, kéréseiket beleépítettük a következő
csomagba. Fontos számunkra, hogy egyeztessünk azokkal, akiket leginkább érint a
Különleges Gazdasági Övezet.

Konkrét módosító javaslataink:
ELŐTERJESZTÉS a gödi különleges gazdasági övezetből származó helyi
adóbevétel forráselosztásáról
I.

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben
foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének
elnökeként az alábbi határozatot hozom:
Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése a gödi különleges gazdasági
övezetből a 2021. évi költségvetésben tervezett 1 796 696 113 forint összegű
helyi adóbevételének az önkormányzati támogatásokról 14/2020. (X.5.)
önkormányzati rendelet IV. fejezetében meghatározott alapok közötti
felosztását az alábbiak szerint határozza meg:

a) Településfejlesztési alap: a tervezett adóbevétel 40 %-a,
b) Gödi útfenntartási és -fejlesztési alap: a tervezett adóbevétel 30 %-a,
c) Gödi zöld-fenntarthatósági alap: a tervezett adóbevétel 20 %-a,
d) Civil támogatási alap: a tervezett adóbevétel 10%-a.

II.

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben
foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének
elnökeként az alábbi határozatot hozom:
Pest
Megye
Önkormányzatának
Közgyűlése
az
önkormányzati
támogatásokról 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 32. § (2) bekezdése alapján a 2021. február 4. napján rendelkezésre
álló 608.931.113 forint adóbevételnek az alábbi alapok közötti forrásallokációját
jóváhagyja:

a) 93.034.740 forint a Településfejlesztési alap felhasználása céljából a
Rendelet 33 §-a b) pontja alapján
b) 300.000.000 forint a Gödi útfenntartási és fejlesztési alap felhasználása
céljából a Rendelet 38. §- a alapján;
a) 100.000.000 forint a Civil támogatási alap felhasználása céljából a Rendelet
40. § -a alapján;

c) 100.000.000 forint a Gödi zöld-fenntarthatósági alap felhasználása céljából
a Rendelet 39. §-a alapján;
d, 15.896.373 forint a következő forrásallokációról szóló döntéskor kerül
felhasználásra

III.

HATÁROZATI JAVASLAT
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendeletben
foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes
törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVII. törvény 46. § (4) bekezdésében
foglalt feladat és hatáskörömben eljárva Pest Megye Közgyűlésének
elnökeként az alábbi határozatot hozom:

Pest
Megye
Önkormányzatának
Közgyűlése
az
önkormányzati
támogatásokról szóló 14/2020. (X.5.) önkormányzati rendelete 38-39 §-a,
alapján jóváhagyja a Településfejlesztési alap és a Gödi zöld-fenntarthatósági
alap forráskeretének terhére a határozat mellékletben szereplő költségek
elszámolását.

ELŐTERJESZTÉS
módosításáról

az

önkormányzati

támogatásokról

szóló

rendelet

5. § A Rendelet 40. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„40. § (1) A Civil támogatási alap a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek
működésének, tevékenységének támogatására használható fel.
(2) A Civil támogatási alap forráskerete pályázati felhívás útján kerül felhasználásra.
(3) A pályázati felhívásban támogatást igénylőként az alábbi formában működő
szervezeteket lehet meghatározni:
a) egyesület,
b) egyesület jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége,
c) alapítvány,
d) alapítvány jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége, intézménye,
e) közalapítvány,
f) közalapítvány önálló intézménye,
g) sportszövetség,

h) sportegyesület,
i) polgárőr egyesület,
j) nemzetiségi egyesület,
k) vallási egyesület vagy
l) egyházi jogi személy.
(4) A pályázati felhívásban támogatást igénylőként nem határozható meg párt,
szakszervezet, munkavállalói, munkáltatói, tulajdonosi érdekképviseleti szervezetek,
kölcsönös biztosító egyesület, pártalapítvány és közérdekű vagyonkezelő alapítvány
formában működő szervezet.
(5) Támogatást igénylő a (3) bekezdés a-k) pontjában meghatározott szervezetek
közül az lehet, amelynek székhelye a (7) bekezdés szerinti települések valamelyikén
található, és támogatható tevékenységét a pályázati felhívásban meghatározott
település területén valósítja meg.

(6) Támogatást igénylő a (3) bekezdés a-k) pontjában meghatározott szervezetek
közül az lehet, amely szervezet tevékenységét a Különleges Gazdasági Övezet
kijelölése, vagyis 2020. április 18. előtt megkezdte.
(7) Egyházi jogi személy támogatást igénylő akkor lehet, ha támogatható
tevékenységét a (7) bekezdés szerinti települések meghatározott település területén
valósítja meg.
(8) A pályázati felhívásban meghatározott település kizárólag övezeti település.
(8) A Civil támogatási alappal kapcsolatban támogatónak a Megyei Értéktár
Bizottság minősül.”

Módosítóink szíves elfogadását és beépítését kérjük, egyéb esetben sajnos nem
tudjuk támogatni az előterjesztéseket.
Üdvözlettel,
A Momentum frakció nevében:
Vajda Viktória
Göd, 2020.02.15.

