Döntések a márciusi testületi ülésen
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Március végén többek között a Vízmű elavult gépparkjáról, a Gödöllő Környéki Regionális
Turisztika Egyesületi tagság megszüntetéséről, és a közétkeztetésről döntött a testület. Az
ülésről ismét Berecz Gábor a Jobbik képviselője "tudósított" nekünk.

Március 28-án rendes képviselő testületi ülést tartottak a Polgármesteri Hivatalban. Nagyon
szeretnénk már egyszer eljutni egy testületi ülésre (na jó annyira nem), de amíg ez nem jön
össze, addig is Berecz Gábor Jobbikos képviselő volt olyan kedves és vállalta, hogy
időközönként összefoglalja nekünk az ülésen történteket (lásd még: Testületi döntések az év
végén
).

A második pontban egy sürgősségi előterjesztést vitattak a képviselők a Vízmű elavult gépeinek
értékesítéséről. A gépek eladásának "hátránya, hogy egy csomagban, a felsorolt járművek
mindegyikét el kell hozzá adni
". Berecz Gábor előnyként
említette ugyanakkor, hogy a 30 milliós bevételből fejleszthető a városüzemeltetés
eszközparkja. "
Ebből a
pénzből vásárolhatnánk a már meglévő Mercedes típusú konténermozgató gépjárműhöz
tolólapátot, útsózó egységeket, Így, ha váratlan havazást kapunk, nem kell várnunk a külsős
cégre, akinek már ebben az időszakban nincs szerződése az önkormányzattal. Ez a helyzet volt
most is, és állítólag ezért nem lettek rendesen takarítva most az utak."

A Péceli Roma Önkormányzat 5.730.000Ft támogatást kért az Önkormányzattól
rendezvényekre, programokra és egyéb működési kiadásokra. A testület ugyanakkor - még
március 13-án - 215.000 Ft-os támogatást hagyott jóvá. A 28-ai ülésen a Támogatási
Szerződést véglegesítették. Berecz Gábor beszámolója alapján kisebb vitába keveredett a
Roma Önkormányzat elnökével. "Magam részéről megpróbáltam ecsetelni Szajkó
képviselőtársamnak, hogy a mai gazdasági helyzetben senkinek nem tud az Önkormányzat
ennyi pénzt adni
... sajnos képviselőtársam úgy értelmezte,
hogy én kidobott pénznek vélem az ő általuk kért pénzt. Ezt ott azonnal visszautasítottam és a
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kijelentésének visszavonását kértem
Ennek ellenére én is megszavaztam azt az összeget, amit tavaly is kaptak
" - foglalta össze a képviselő a történteket.

...

A testület döntött a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület tagsági viszonyának
megszüntetéséről. "A két évvel még 100.000 Ft-al kezdődő tagdíj erre az évre 797.576 Ft-ra
emelkedett volna. Ennyi pénzért saját magunk is hirdethetünk és lehet, hogy nagyobb sikerrel.
" - mondta Berecz Gábor.

A képviselők szavaztak a közétkeztetés kiszervezéséről. "Nagyon sok érzékeny pontja van
ennek a javaslatnak. Az Önkormányzat a lehető legjobb megoldást próbálja kihozni ebből az
ügyből. Ha nem szervezzük ki, hamarosan 40 millió forintba kerülne a felújítása a konyháknak.
Ha kiszervezzük, arra kell törekedni, hogy minőségben ne romoljon az étel minősége, hisz
senki nem szeretné, ha rossz minőségű ételt kapnának gyermekeink. Viszont arra is törekedni
kell, hogy a meglévő dolgozóknak megmaradjon az állása. Ismét egy kényszerhelyzet előtt áll a
testület. Bízom abban, hogy olyan vállalkozót tudunk a pályázat során kiválasztani, aki olyan
emberekkel akar dolgozni, aki helybeli, hisz minden olyan váratlan helyzetben, mint például a
mostani havazások, előnyt élvez a helyi lakos, hisz ők be tudnak jönni dolgozni ilyen extrém
helyzetben is
."

Ezen kívül a testület meghallgatta a gödöllői rendőrkapitányság beszámolóját, elfogadták a
2013-as közbeszerzési tervet, módosították a Településrendezési Eszközökről szóló
szabályozást és döntöttek a Pest Megyei Kormányhivatallal kötött megállapodás szerinti közös
használatú helyiségek rezsi és bérleti díjának megosztásáról. Végül a testület elfogadta a
DuDance Táncegyesület közvetett támogatásáról szóló előterjesztést. A támogatásért cserébe
tíz ingyenes fellépést várnak el az Egyesülettől a képviselők.

Akit érdekelnek a további részletek, itt találja az előterjesztéseket .

{jcomments on}
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