LAKOSSÁGI FÓRUM
2020. szeptember 22.

Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Hölgyeim és uraim, akkor folytatnánk a lakossági
fórummal. Ennek nincs felvezetője, hanem a kérdéseket várjuk egyenesből. Tessék
parancsolni.
Hlavács Judit: Köszönöm szépen. Egyrészt nagyon örülök, hogy van egy lakossági fórum, és
nagyon köszönöm a Samsungnak is, és önöknek is Pest megyéből, hogy erre lehetőséget adtak.
Az egyik szemem sír, a másik nevet, pont emiatt, a lakossági fórum miatt. Azt gondolom, hogy
sokkal több gödi lenne itt, ha ezt meghirdették volna. Ezúton szeretném kérni, hogy legyen
majd egy olyan lakossági fórum, amin mindenki részt vehet. Mert nyilván egy
katasztrófavédelmi engedélyezési eljárás, amiben már sokszor volt részünk és sok gödi föltett
volna kérdést és nem kapott választ rá, pont amiatt, hogy nem tartozik a tárgyhoz, az egy ilyen
fórumra eljönne. Azt szeretném még mondani, hogy én az elmúlt közmeghallgatások során
meg most azért azt látom, hogy egyre jobb a hangulat mindennek ellenére, de tényleg,
biztosan önök is így látják. Én azt gondolom, hogy ennek az a legfőbb oka, hogy egyre több
kérdésre kapunk választ, és egyre inkább úgy érezzük, hogy emberszámba vesznek minket.
Úgyhogy én azt gondolom, hogy azzal együtt, hogy nyilván nem lesz konfliktusmentes az
együttélésünk nekünk, gödieknek és a Samsungnak, szeretném megköszönni azt, hogy léptek
abba az irányba. És ez így a fölvezetés után akkor mindjárt barátságtalanabb vizekre evezek.
Most először a Pest megyét szeretném kérdezni, hogy tudom, hogy önök nemsokára tárgyalni
fognak arról, hogy a Samsung adója milyen módon jut vissza Gödre. Mivel van Pest megyei
képviselő a mi képviselőtestületünkben is, így láttunk rendelettervezetet is. Látjuk a szándékot
arra, hogy azért Gödre visszajusson ebből az adóból. De én azt gondolom, hogy az ördög a
részletekben bújik majd. Az első kérdésem, hogy lesz-e olyan összeg, amit Göd önkormányzata
nem pályázaton vagy kérvények alapján nyer el, hanem alanyi jogon, mivel a városban van a
Samsung, kap belőle, hogy olyan dolgokra fordítsa, amit a Gödön választott képviselők és
polgármester tart fontosnak. Hogy konkretizáljam. Például, hogy láttam ezeket a terveket,
amik jók, hogy gödi területfejlesztés, gödi közútfejlesztés, vagy civil szervezetek támogatása,
vagy környezetvédelmi feladatok, de azt gondolom, hogy egy városban lehetnek olyan ügyek,
amiket pont a Samsung itt léte miatt kell kezelni, és nem egy projekt, hanem mondjuk
szükségünk van még egy emberre a városházán, aki foglalkozik bármilyen szempontból,
mondjuk egy katasztrófavédelmi referensre, vagy egy kapcsolattartóra, vagy bármire. Tehát,
hogy Pest megye gondolkodik-e ilyen összegben, amit Göd megkaphat. Köszönöm.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Köszönöm szépen. Biztos voltam benne, hogy ez
lesz az első kérdés. Készítettünk egy tervezetet arra vonatkozóan, hogy bennünket köt a
jogszabály, amely előírja, hogy mire használhatjuk föl, milyen arányban marad a megyénél, a
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többit pedig milyen körben használhatjuk fel. Ebben nevesít négy települést a törvény. Sőt,
nem zárja ki azt, hogy ezen felül is, máshová is kerüljön a megyében, de nyilván elsősorban ezt
az elsődleges kört fogjuk támogatni. Nem terveztünk alanyi jogon járó forrást. Azért nem, mert
a négy tevékenység, amit belőttünk, mint támogatandó terület, az valamilyen módon
mindenképpen kapcsolódik akár a Samsunghoz, akár a település fejlődéséhez, fejlesztéséhez.
Nyilván Göd nem szegény település. Így is egy embert tud foglalkoztatni, hogyha ilyen
szándéka van. Ez a forrás egyébként Pest megyéé. Igaz, hogy a gödi Samsung által fizetett
forrás, de ettől ez még Pest megyéé. Én kérem önöket, hogy ezt így tekintsék. Úgy Pest
megyéé, hogy ebből csak 3% marad ott a kollégáink működésére, hiszen nekünk is működtetni
kell ezt a rendszert, a többit pedig vissza fogjuk ide hozni. De olyan módon, ahogy mi azt
elgondoltuk. Pest megye az elmúlt három évben 80 milliárd forintnyi forrást helyezett ki a
kompenzációs keretből. És ezt a 80 milliárdot úgy meg tudtuk oldani, hogy azokat az igényeket
elégítettük ki, ami éppen fontos volt, ami a közösségnek fontos volt. Most ebben a kérdésben
nem pályáztatni fogunk. Nem az lesz az esetleges, hogy akkor kiírunk pályázatot, hanem az
lesz a metodika, hogy leülünk tárgyalni a településekkel, Göddel, Csomáddal, Sződdel,
Dunakeszivel, és megbeszéljük, hogy milyen projekteket szeretnének megvalósítani. Ezt
követően ezek a projektek kidolgozásra kerülnek. Akkor fogjuk látni, hogy mekkora forrást
igényelnek. Amikor megvan, akkor ehhez a projekthez fogjuk hozzárendelni a forrást.
Polgármester úrral majd leülünk, ő elmondja, hogy mire van szüksége a településnek.
Megnézzük, hogy van-e rá pénz. Mert most úgy beszélünk erről a történetről, hogy fogalmunk
sincs arról, hogy mekkora összeg fog megjelenni a NAV számláján. Tehát én addig nem osztok
pénzt, amíg nem tudom, hogy mekkora az az összeg, és mire lehet felhasználni. Úgyhogy ez a
válasz.
Hlavács Judit: Köszönöm, hogy ennyire őszintén válaszolt. Próbálom higgadtan fogadni azt a
tényt, hogy az az adó, ami itt keletkezik, és mi hallgatjuk a zaját, mi vagyunk veszélyben, hiszen
ez a katasztrófavédelmi közmeghallgatás is ezért jött létre, hogy ez Pest megye pénze. Én
értem, ön azzal kezdte az egészet, hogy úgy kerültek ebbe, mint Pilátus a krédóba. Látom,
hogy azóta elég otthonos szerep ez a Pilátusé.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Nagyon nehéz. Messze nem volt úgy.
Hlavács Judit: Értem. Nagyon örülök annak, hogy így teljesen világossá vált, hogy ön azt
gondolja, hogy majd Pest megye, ahol összesen kettő képviselő van, aki Gödön lakik, majd
okosabban el fogja dönteni azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Tudom, mi van a
törvényben, meg a rendeletben, mert elolvastam jó párszor. Nyilván nem jó az, akit most
címezek, mert nem ön hozta a törvényt. Az a képviselő, akit ez a választókerület választott
meg, az megint nem tisztelt meg minket, mert nyilván PR videókra van bátorsága idejönni,
meg nem tudom, hogy van-e. Én azt gondolom, hogy Pest megyének igenis van lehetősége
arra a törvény alapján, hogy megfontolja, hogy hogyan osztja el azt a pénzt. Hiszen a
törvényben az szerepel, hogy 3% az önöké, azokra az adminisztratív feladatokra, amit önökre
ró az, hogy most önöknek kell beszedni a Samsung adóját. Nyilván ez bőven elégséges lesz,
különben nem vitték volna le egy százalékra az iparűzési adót rögtön első döntésként, ami
önöket illette ezzel a területtel kapcsolatosan. Tudom, hogy ha sokat ugrálunk, akkor
járhatunk ám még rosszabbul is, mert önök kezében van az a döntés, hogy ebből hány százalék
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jut Gödre. Én azért apellálnék egy kicsit a jó érzésükre, hogy gondolják végig, hogy mennyire
gazdag település Göd, hogy mennyire kell mindent a saját erőnkből megoldani, ami nem
projekt és nem megbeszélik polgármester úrral kettesben, mert hogy itt választottak saját
képviselőket az emberek. Nem csak egyébként ellenzékieket, meg nem csak ilyen
pampogósokat, és nekik is lehetne beleszólásuk. Itt van még Pintér úr is, ő is képviselője
Gödnek. Ő is szavazhatna arról, hogy mire költsük azt a pénzt. Ami hát azt gondolom, nem
azért illet meg minket mert, hogy mi dolgoznánk meg érte, hiszen a Samsung termeli meg ezt
a bevételt, de mi szenvedjük el ennek az egésznek a hatásait. A helyi iparűzési adót nem arra
találták ki, hogy valahol nagyon távol tőlünk, akik nem tudják, hogy mivel jár az, hogy egy ipar
ideköltözött, azok döntsék el, és azt mondják nekünk, hogy gazdagok vagyunk ahhoz, hogy
annyi embert vegyünk föl, amennyit gondolunk. Köszönöm.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Nem azt gondoljuk, hogy mi tudjuk, hogy mi kell
Gödnek. Azért mondtam el, hogy a polgármester úrral fogjuk ezt a kérdést megvitatni. Ő
valószínűleg önöket is meg fogja kérdezni. Valószínű, hogy eldöntik egy testületi ülésen, hogy
mi az a projekt, amit szeretnének megvalósítani. Mi csak azt tesszük meg, hogy a bizottságunk
nem is én, nem is a közgyűlés, megnézi, és azt mondja, hogy jó, rendben van. Ez az eljárás.
Hlavács Judit: Ez egy csomó adminisztráció.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Ez semmi adminisztráció. Bocsánat, még mielőtt
elkezdené. Önnek akartam válaszolni, hiszen ön tette föl az első kérdést. Az, hogy a képviselő
úr itt van-e, vagy sem, ez nem az én kompetenciám. Én a képviselő úrnak jeleztem, hogy lesz
egy ilyen. Rajtam nem illendő dolog számon kérni, hogy itt van-e vagy sem. Ez az ő
kompetenciája. Amit elmondott, őszintén remélem, hogy nem magára gondolt.
Andrejka Zombor: Ezt egy kicsit bőven kifejtené, hogy értette, hogy nem magamra gondoltam.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Mit mondott? A politikusok, hajlamosak elfelejteni
azt, amit ígértek, és kihátrálni mögüle. De ön is politikus.
Andrejka Zombor: Nem tudom, hogy politikus vagyok-e. Hogyha ez az ismérve, hogy szépeket
ígérget, és amikor a számonkérés van, akkor gyakorlatilag a jog mögé bújik, akkor ilyen alapon
én nem vagyok politikus.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Milyen számonkérésről beszélünk?
Andrejka Zombor: Az a számonkérés, hogy amikor egy veszélyhelyzet alatt a kormány hozott
egy döntést, és a lakosságnak a jelentős része, akire ez a döntés hat, azt mondja, hogy ez a jog
valójában a joggal való visszaélés. Persze a jog az biztosít egy keretet hozzá, hogy ez így
működhet. Tudjuk, hogy nem tudunk igazából ellene tenni semmit, mert megtehette. De akkor
legyen valakiben annyi gerinc, hogy odaáll az emberek elé, és azt mondja, hogy tessék. Nem
önnek címezem, mert ön itt van, és nem ön hozta a döntést, de akkor valaki legyen, aki
felvállalja ennek a felelősségét.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Mi a konzekvencia?
Andrejka Zombor: Nagyon egyszerű.
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Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Én itt vagyok, főjegyző úr itt van.
Andrejka Zombor: Göd városon belül vagyunk most, a vendégszeretetünket élvezik, remélem,
hogy jól érzik magukat. Itt különböző politikusok hoztak döntéseket, a lakosságnak adtak
ígéreteket, amiket nem tartottak be. Az a minimum, tehát egy gyereknél is egy 3 éves gyerek
is, ha valamit megígér az apjának vagy az anyjának, és nem tartja be, akkor ott valamilyen
retorzió van. Ugyanígy a polgármester úr is sajnos belekerült abba, hogy a veszélyhelyzet alatt
hozott döntéseket, mert ez volt a dolga. És mi történt? Vége lett a veszélyhelyzetnek és a
testület rengeteg döntését, határozatát visszavonta. Hol van itt a lakosságnak az a lehetősége,
nem mondom, hogy joga, mert joga nyilván nincsen, de hol van lehetősége arra, hogy azokat
a döntéseket, amit a feje fölött hoznak meg, arra legalább véleményt mondjon annak a
személynek, vagy azoknak a személyeknek, akik képviselik annak a döntésnek a
következményei? Vagy van-e valaki, aki a következményeket tudja olyan szinten felvállalni,
hogy odaáll az emberek elé, és válaszol a kérdéseikre. Miért jött létre, és ki hozta, és miért?
Azért, mert a polgármester a Samsunggal nem tudott normálisan kommunikálni? Bocsánat,
ha félreértettem az önök kommunikációját. Én úgy emlékszem, hogy a Samsung is azt mondta,
hogy pozitív változások történtek, amióta a Balogh polgármester úr van itt a városban, mint
polgármester. Én úgy gondolom, hogy volt katasztrófavédelmi referensünk is, akivel szintén jó
kapcsolata volt a Samsungnak. Mi maximum a különböző közösségi médiából értesültünk a
különböző kormányzati politikusoknak a szubjektív véleményéről, hogy ez az egész helyzet ez
miért alakult ki. Miért alakult ki? És miért nekünk kell kuncsorogni azért a pénzért, ami már be
lett ígérve? Az itteni lakosságnak az volt ígérve, hogy igen, vállalják a következményét annak,
hogy itt egy világcég fog fölépíteni egy kiemelt beruházást, amibe nincs komolyabb
beleszólásuk, végig asszisztálják a hatóságok, ezt is lenyeltük, és amikor jön az, hogy ami be
volt ígérve, hogy mit fogunk kapni érte, azt meg elveszik, és akkor mi kuncsorogjunk, és majd
ha Pest megye úgy gondolja, megkapjuk. Nem. Azt gondolom, hogy az lenne ebben az esetben
a fair, ha azt mondjuk, hogy igen, kap Pest megye 3%-ot, és még lehet arról beszélni, hogy
azok a települések, akik ebbe a választókörzetbe tartoznak, bár a hatásterületre nem terjed ki
rájuk, azok is esetleg valamit részesülnek a különböző okokból kifolyólag, mint a munkaerő, az
infrastruktúra és egyebek. Ön például személyesen ezt jogosnak érzi, hogy mi kell, hogy azért
kuncsorogjunk, hogy mit fogunk abból kapni, amit beígértek nekünk? És aki megígérte, az még
arra se veszi a bátorságot, hogy idejöjjön és az emberek szemébe nézzen? Mert ha ez a
politikus, én nem vagyok az. Köszönöm.
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Elnézést, hogy a kérdésére én sem válaszolok.
Azért nem, mert nem tudom, hogy hol született a döntés, és hogy miért. De én köztisztviselő
vagyok 22 éve, és 30 éve dolgozom a közszférában, és nekem két dolgom van. Az egyik az,
hogy elmagyarázzam jogilag, amit mondott az elnök úr. Kettő az, hogy említette, hogy a joggal
hogy lehet élni, meg visszaélni. A köztisztviselőségben én egy dolgot tanultam meg nagyon,
hogy a jogot élettel kell megtölteni. Életszerűen kell alkalmazni. Amit megenged a jog, azon
belül a lehető legtöbb olyan megoldást kell választani, ami humánus, az együttműködésekre
alapul, stb. Ebből következik az, hogy ezen az estén nekünk az a célunk, hogy a dialógusnak
egy olyan közegét megőrizzük, amiben még meg tudunk egyezni. Tehát magyarul az, hogyha
az emberben van sértettség, vagy jogos felháborodás, azt gondolom, hogy most próbáljuk
háttérbe szorítani, mert nem mi vagyunk, akik ezt a helyzetet okozták, nekünk viszont olyan

5

megoldást kell találni, ami mindenki számára kielégítő. És erről beszélt az elnök úr, - ha
megengedi, végigmondanám. Erről beszélt az elnök úr. Arról, hogy nem abból a pozícióból
akarja Pest megye megoldani a helyzetet, hogy hatalmi szóval elosztja, hanem szervezett,
intézményes kapcsolatot akar létrehozni, és ez a rendelet, ez a Pest megyei rendelet
keretszabályozás. És akkor, amikor ezt a pénzt fel kell osztani, és tudjuk majd, hogy mennyi a
pénz, mert nem tudjuk most még, mert jelenleg az adóhatóság nem adta még tudtunkra azt,
hogy mennyi lesz a helyi adó. A konkrét összeget, ami szeptemberben fog befolyni,
szeptember végével, azt csak októberben fogjuk megtudni. Ezért ez a jogszabály, ami most
születik, ez egy keretszabályozás, aminek a konkrét tartalmát, céljait, azt, hogy mik azok az
itteni prioritások, amikre kéne költeni a pénzt, ezt mondta el az elnök úr, hogy partnerségben
akarja az önkormányzatokkal, mindenekelőtt Göddel megbeszélni. A projektgyűjtés - ezt így
hívják - magyarul azokat a dolgokat, amikre szüksége van a településnek, összegyűjti,
rendszerezi, stb. Ezt nyilván nem ők fehér asztal mellett, zárt szobában csinálják, mert azt nem
engedhetjük meg a jegyző kollégámmal, hogy így mondjam, mert ezek fölött a helyi testületek
döntenek. Egyik oldalról a megyei önkormányzat, akinek ezt az egészet le kell bonyolítani,
döntenie, és azt, hogy mi legyen ennek a tartalma, ezt sem polgármester úr egyedül fogja
kitalálni, hanem a helyi testületnek kell ezeket a dolgokat elhatároznia, hogy mik azok a célok.
Nyilván megvan a helyi testületnek az a kapcsolatrendszere, hogy azon kívül milyen társadalmi
szereplők vannak a döntés előkészítésben bevonva helyben, kik azok az egyesületek, klubok,
stb. akik még ebben részt vesznek. Gyakorlatilag egy tervezési folyamattal ezt el kell kezdeni,
és ki kell alakítani azt a dolgot, amiben ezeket az egyébként érzelmi motivációkat figyelmen
kívül hagyjuk, és tudunk olyan partnerek lenni hivatali szinten, és a politikusok egymás között
- már bocsánat, hogy ezt mondom, de ön is döntéshozó, tehát politikus -, gyakorlatilag olyan
közeget kell teremteni, amiben konszenzus tud születni. Mert van egy ilyen helyzet, és ezt a
helyzetet csak úgy lehet megoldani, hogyha nem tekintjük egymást ellenségnek, hanem
partnernek tekintjük. Éppen ezért az elnök úr nem úgy értette, csak elmondta, hogy ez a
pozíció most. Magyarul, hogy a megyei önkormányzat rendelkezésébe adták ezeket a
bevételeket. De az nem azt jelenti, hogy átláthatatlanul, ellenőrizhetetlenül és olyan módon
kerül ez vissza a településekhez vagy Gödhöz, hogy az valami érzelmi hozzáálláson múlik.
Magyarul az, hogyha valami rosszat mondanak a megyének, akkor a megye nem ad. Ez nem
lehetséges, mert erre kell olyan rendszert kiépíteni, ami átlátható, és igenis figyelembe veszi
a gödi érdekeket is. Ez a dolog lényege.
Andrejka Zombor: Az is lehetséges volt, hogy az iparűzési adót egy tollvonással elviszik a
várostól. Akkor bármi lehetséges.
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Mire mondtam azt, hogy nem lehetséges? Csak
azt mondtam, hogy jogilag ezeket meg kell alapozni, és meg kell ezt a jogi együttműködést
azzal elősegíteni, hogy egyébként erre konstruktívak vagyunk, és tárgyalunk egymással, és
partnernek tekintjük egymást. Ez a dolog lényege. Minden jogszabálynak az a valódi tartalma,
ahogy a szereplők azt működtetik, ahogy a szereplők együttműködnek benne. Tuzson
képviselő nem dönt az adóbevételekről. A megyei közgyűlés fog dönteni.
Andrejka Zombor: Bocsánat, de én a tárgyalást úgy képzelem el, hogy mielőtt döntést hoz
valaki erőből, előtte meghallgatja a másikat is, vagy kikéri a véleményét.
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Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Nem az elnök hozta ezt a döntést.
Andrejka Zombor: Nem, én nem őróla beszélek. Hanem, hogy ki, és miért. Egész egyszerű
kérdések. Ki és miért? Szerintem erre egy ilyen horderejű dolognál simán megérdemli a
lakosság azt, hogy valaki, aki döntéshozó vagy jogosult arra, hogy válaszoljon. Nem azt
mondom, hogy a Szabó úr kell, hogy válaszoljon. Valaki. Hogy miért? Ez egy egyszerű kérdés.
Miért? Akkor az emberek azt mondják, hogy úgyse tudnak ellene tenni, igen, hát akkor ezért.
Akkor le lehet vonni egy konzekvenciát, és a megfelelő időpontban, a konzekvenciának
megfelelően reagálni rá. Köszönöm.
Hlavács Judit: Én most csak arról a döntésről szeretnék kérdezni, amit a Pest megyei közgyűlés
hoz. Én azt gondolom, hogy az első körben az a kérdés, hogy tervez-e Pest megye csak úgy
alanyi jogon Gödnek pénzt adni? Én azt gondolom, hogy egy konstruktív javaslatként is
fölfogható. Engem tényleg fölhúzott az, hogy az elnök úr azt mondta, hogy ez a pénz Pest
megyéé.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: De jure.
Hlavács Judit: De jure. Én azt gondolom, hogy akkor most ezt egy nagyon tiszteletteljes
kérésként szeretném előadni, hogy fontolják meg, hogy kaphat-e Göd ebből alanyi jogon.
Nemcsak azért, mert majd összeállítjuk a pályázatot, a támogatást kifizeti Pest Megye
Önkormányzata, és a támogatással el kell majd számolnunk. Egy csomó olyan
adminisztrációval fog járni, amit hogyha miénk lenne a döntés, nem kellene megtenni. Mert
egyébként nyilván amúgy is számlák befolynak, meg nem tudom én micsoda. Ebben a
rendeletben önrészek szerepelnek. Én nagyon könnyen el tudom képzelni ezt a helyzetet,
amikor Göd nem tud pályázni, mert a saját bevételeiből nincs annyi önrésze. Van, amiben van,
és van, amiben nincs. Olvastam ezt a szót. Ha nincs, nem lesz, akkor örülök neki. Jó, akkor
tévedtem elnézést. Mégiscsak azt gondolom, hogy különbség van, és döntéseket erről a
pénzről önök fognak hozni. Nyilván lehet, hogy mindegy, hogy mi a véleménye a gödieknek
erről, de ha meghozzák azt a döntést, ha tudják, mennyi pénz van, így osztják el, úgy osztják
el. Azért gondoljanak arra, hogy Gödnek lehet, hogy nem csak erre a négy jellegű dologra van
szüksége. És ha szeretnénk egy konstruktív viszonyt, akkor mégsem úgy kéne hozzáállni
esetleg, hogy Göd elég gazdag ahhoz, hogy ezt megoldja saját forrásból. Mert biztos a maszk
miatt érzem szörnyűnek, ahogy rám néz egyébként, és valójában tényleg, elnézést kérek,
folyamatosan. Nem azért nem nézek a szemébe, mert nem akarok, hanem mert annyira nem
akarok olyat gondolni, amit önt se. Az ön gondolatait nem akarom így a maszkon át. Szóval ez
a döntés ez nem máshol fog megszületni, hogy mi lesz ezzel a pénzzel, ami befolyik a Samsung
adójából, hanem a Pest megyei közgyűlésben. Az a rendelettervezet, ami van, a tervezés során
nem kérdezték meg Göd városát, amennyire tudom, hogy mi a véleménye az egészről. Én
javaslom, hogy konzultáljanak a gödi képviselőkkel, gödi polgármesterrel, képviselő
testülettel, esetleg kérjék ki a gödi polgárok véleményét valamilyen módon arról, hogy az
elosztásnak mi a keretrendszere, mert azért az is fontos, és ez most nem az országgyűlésben
fog eldőlni, hanem abban a közgyűlésben, amiben ön az elnök.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Alapvetően válaszoltam.
Oláh Katalin, Samsung SDI: A Samsunghoz bármilyen kérdés van még?
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Kecskés Krisztina: Nekem lenne. Én Im Kwanghyun urat szeretném megkérdezni, hogy akkor,
amit januárban ígért Göd lakosságának a közmeghallgatáson, hogy februárban prezentálják a
2-es gyár bővítésének a terveit, hogy azt ha most nem hozta, akkor mikor láthatjuk? És
tisztában vagyok vele, hogy nem ön az illetékes, mint HR vezető, de mivel a Samsung önt
küldte ide legmagasabb képviselőként, öntől tudom megkérdezni, és ön is ígérte ezt meg
nekünk.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Bocsánat, a biztonsági dokumentáció bemutatta a kettes gyárat
látványtervvel, objektumokkal. Ez azóta megtörtént.
Kecskés Krisztina: Akkor az volt az ígéret, mivel teljesen átláthatatlan volt és áttekinthetetlen,
vitatkoztunk azon, hogy most egyes gyár, kettes gyár, melyik telek, hiszen belógnak az
épületek, mint ahogy most is, és az volt az ígéret, hogy megtudhatjuk, hogy mit tervez a
Samsung. Ezt azóta várjuk és szeretjük, ha az ígéretek teljesülnek.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Jeleztem, hogy az elektrolit tárolóról Szabó úrnak szóltam, hogy
máshova kerül. Tehát változtak a tervek.
Kecskés Krisztina: Nem is láttuk teljesen. Látványterveket láttunk. Nem tudjuk soha
beazonosítani az épületeket, a különböző tárolókat, mert egyik az EVD-ben van, a másik
önöknél, de nem úgy van, mint kiderült.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Volt egy szintén ehhez hasonló építési engedélyezési,
katasztrófavédelmi eljárása a 2-es üzemnek, és azon volt egy terv, elrendezési terv.
Kecskés Krisztina: Igen, de azt nem hozzák a lakosság elé.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Ez része volt a biztonsági dokumentációnak. Nem az EVD-ről
beszélek, hanem a katasztrófavédelmi engedélyezésről.
Kecskés Krisztina: De mi az építési engedélyt nem látjuk, vagy titkosítva vannak azok a részek.
Tehát nem kérdeznénk olyat, amit láttunk.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Azokban voltak ábrák a tervezett elhelyezésről. Nyilván nem
tudom rá lerakni a nagy esküt, hogy ez pontosan ugyanígy lesz megépítve, hiszen az egy építési
engedélyhez kapcsolódó terv.
Kecskés Krisztina: Igen, és mi nem építési engedélyhez kapcsolódó, vagy az építési engedély
vonalat már nyilván nem követjük, tehát nem tudjuk, mi épül pontosan.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Mindjárt megkeressük az ábrákat arról.
Bodnár Zsuzsanna: Miért hangzott el a lakossági fórum szükségességének megtartása a
Samsung képviselői részéről? Miért tettek ígéretet, ha most azt hangzik el, hogy ja, de hát
lehet látni az ábrákat.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Ha fennállt valami, amit ígértem és nem történt meg, azért
elnézést kérek. Őszinte leszek, pontosan nem emlékszem, hogyan fogalmaztam az ígéretben,
de az tény, hogy a gyár építési terve folyamatosan változik a körülmények miatt.
Kecskés Krisztina: Növekszik, úgy látjuk, erőteljesen és folyamatosan.
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Im Kwanghyun, Samsung SDI: Januárban még azt terveztük, hogy az új területen építeni
fogunk egy új gyárat. Januárban az új területen a nem meglévő gyár, hanem a mellette lévő
elektrolit területen egy új gyár hogy fog megépülni.
Kecskés Krisztina: Erről szólt a közmeghallgatás.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Januárban azt ígérhettem, ha meglesznek a tervek, hogy az új
gyár hogy megépülni, mik a tervek, akkor annak a tervezetét szeretném majd megosztani és
bemutatni önökkel. Bár az üzlet, tehát az üzleti tervek, nemcsak a corona miatt, hanem maga
az autóiparág alakulása miatt, változik, és folyamatosan módosul, hogy épülni fog-e oda,
milyen formában? Ezért végső döntés még nem született a kettes gyárnak a megépítésével
kapcsolatban. Tehát, most egyelőre úgy változott meg, amiről most szó is van, hogy a meglévő
gyárt bővítik ki egyes funkciókkal, területekkel, ahol még további termelésnövekedést
szeretnénk elérni. Jelenleg ide módosult a terv. És nem csak ilyen helyeken szeretnénk ezekről
beszélni, pont emiatt van most már teljes értékű tagja, aki a külső kapcsolatokért felel a
cégben, és ő rajta keresztül szeretnénk még inkább aktívvá tenni a kommunikációt a
lakossággal.
Kecskés Krisztina: Köszönjük szépen. Viszont szeretném azt is megkérdezni, hogy Gödön az a
hír járja, hogy a Samsung egyébként újabb 60 hektárt vásárolt egészen Dunakesziig. Legyenek
szívesek ezt megerősíteni, avagy cáfolni.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Új terület vásárlása nem történt. A már önök által láthatott
tervek alaprajza határon túli, Dunakesziig 60 hektár, ilyen vásárlás nem történt. De még
felülvizsgálni se volt ilyen, hogy vásárlást megvizsgáljuk, hogy venni akarunk.
Kecskés Krisztina: Köszönöm szépen! Akkor most ehhez tartjuk magunkat és reménykedünk
a 2-es gyárra vonatkozó információk miatt is, vagy annak kapcsán is. Eszembe jutott egy
mondás, amit a gödi lakosok kínjukban mondogatnak egymás között, hogy az előző témához
visszatérve egy kicsit, hogy vigyék az adót, de vigyék innen a Samsungot is. És ez annak kapcsán
is eszembe jutott, hogy a négy település között, ahogy szétosztják, akkor a terheket is ajánljuk,
felajánljuk a 6000 munkavállalót, aminek minimum a fele külföldi. A városunk szerkezetének
a teljes megváltozását. Sok lehetőséget tudunk kínálni azoknak a településeknek, akik még
részesednek a bevételből, és különösen szeretettel küldeném a hűtőtornyokat Szijjártó úrnak,
meg Tuzson úrnak is az ablaka alá. De elég, ha egy kilométerre van tőle, mert pont ugyan olyan
zajhatást tud generálni. Szeretném Szabó úrnak még egyszer megerősíteni, - bár többen is
mondtuk már, - hogy a lakossági fórumot úgy képzeljük el a nagyon közeljövőben, hogy
minimum két héttel előtte, - nem az Önök honlapján,- hiszen a gödi lakosok nem ahhoz vannak
szokva, hogy Pest megye honlapján nézegessék, hogy történik-e ott valami újdonság, hanem
a Göd honlapot és a Göd kommunikációs csatornáin is meghirdetve, és online közvetítve.
Tehát ez számomra teljes döbbenettel ért fel, hogy a mait nem nézhették azok, akik otthon
vannak, hiszen egyébként itt ez a szokás. Úgyhogy kérem, hogy szíveskedjenek. Mi ehhez
vagyunk szokva, hogy ők nézik, és utána megbeszéljük, és meghallják élőben, egyenesen. Az
is a kérdésem, hogy esetleg jegyzőkönyv fog-e készülni, és azt felteszik-e az önök honlapjára.
Mit mondhatunk annak a sok száz gödinek, hogy nyugodtan maradjanak otthon, hiszen most
itt eljátszunk egy gyakorlott színjátékot, hogy mi is elmondjuk, önök is elmondják, nyugodjunk
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meg, és hazamegyünk. Tehát, hogy itt direkt mondtuk, hogy úgysem lehetnek más kérdések,
mert ez volt az eddigi gyakorlat.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Nem gondoltuk, hogy műsort szeretnének csinálni.
Ahogy itt elmondta, hogy eljátszunk egy műsort.
Kecskés Krisztina: Hát, ez egy ilyen előre megírt forgatókönyv.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Eddig nem használtuk ezt a technológiát. Az előző
közmeghallgatás azért volt olyan módon megcsinálva, mert a pandémia miatt nem lehetett
más. Kötelező attrakció volt.
Kecskés Krisztina: Igen, de januári élő közvetítéssel ment.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Nekünk nincs ilyen rendszerünk, nem
rendelkezünk vele. Ha önöknek ilyen igénye van, jelezzék, és mi megoldjuk. De ahhoz tudnunk
kell, hogy milyen vágyaik vannak.
Kecskés Krisztina: Igen, akkor azt most szeretném jelezni. A múltkor is megírtuk, és akkor
teljesültek ezek a vágyaink, igen.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Most nem írták meg.
Kecskés Krisztina: Szeretnék mást.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Most kaptunk egy felszólítást, hogy márpedig
követeljük. Ezt egy kicsit…
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Bocsánat, hogy közbeszólok. Filmfelvétel készül,
a felvételt föl fogjuk rakni. Hozzáférhető lesz a hanggal együtt. Magyarul, aki vissza akarja
nézni, visszanézheti. Tehát nem idegenkedünk a nyilvánosságtól. És most is ez a dolog fönn
lesz.
Kecskés Krisztina: Köszönjük szépen, és nagyon várjuk az időpontot, amit időben a város
csatornáin is közzétesznek. Köszönöm szépen.
Bodnár Zsuzsa: Vízzel, földgázzal, elektromos árammal kapcsolatban szeretnék majd kérdezni.
Szeretném pontosítani, amit a Krisztina mondott. Tehát regisztrálni kellett erre az eseményre,
ugye?
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Így van, a pandémia miatt.
Bodnár Zsuzsa: Tehát a pandémia miatt regisztrálni kellett, tehát nem tudtak annyian eljönni,
ahányan szerettek volna. Szeretnénk, ha legközelebb megkérni a vírus, nem fog véget érni.
Lesznek még események. Ez a bizonyos lakossági fórum is lehet, hogy úgy fog zajlani, hogy
nem tud rajta mindenki részt venni. Tehát valami azért közmeghallgatás és lakossági fórum,
hogy a köz és a lakosság értesülhessen róla. Ha polgármester úrral egyeztettek volna, akkor
tudnák, hogy minden képviselő-testületi ülés, minden közmeghallgatás közvetít Göd városa,
tehát megoldható lett volna, de erre nem gondoltak. Úgyhogy legközelebb akkor majd mielőtt
írunk, most elmondom a lakossági fórumot, amit várunk szeretettel, azt szeretnénk, ha a város
segítségével tudnák közvetíteni, és tudnák követni azok, akik veszélyeztetettek, nem tudnak
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eljönni, és nem került sor regisztrációjukra. A másik dolog az, hogy mi azért hivatkozunk a
döntéshozóknak a felelősségére, mert láttuk azokat a térképeket, amiket önök Szabó úr és
Tuzson úr együtt nézegettek a különleges gazdasági övezetről. Mi is szeretnénk látni ezeket a
térképeket, hiszen itt élünk Gödön. Tehát kiteregették már nem ezt, hanem egy óriási nagy
térképet.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Ennek egy másolatát.
Bodnár Zsuzsa: Így van. És a tárgyalások eredményéről, hogy mik voltak azok a problémák,
amiket megbeszéltek, talajcsere, zajvédő fal és egyebek, azokról szeretnénk egy részletes
beszámolót, hiszen július 6-án jelentették be, hogy tárgyalni fognak róla, aztán bejelentették
egy videóban, hogy megtörtént a tárgyalás, de az eredményéről még semmit nem tudunk.
Tehát jogos az igényünk, gondolom, egyetért ön is azzal, hogy mi történt ezen a tárgyaláson,
mi az, ami minket illet, mi az, ami minket érint, hiszen folyamatosan azt hallottuk, hogy a gödi
emberek érdekében zajlik. A gödi emberek szeretnének valamit róla hallani. Az előbb az
hangzott el, hogy odafordulnék a Samsung vezetőségéhez, szóval nem jól értettem, tehát a 2es gyárnak még nincsenek meg a végleges tervei? Nincsen még végleges döntés a kettes
gyárról, mert az előbb a magyar képviselők a Samsung részéről azt mondták, hogy de hát ők
már bemutatták a kettes gyárnak a terveit, és nincs ahhoz képest semmi újdonság. Most meg
azt halljuk, hogy a Samsung az egyes gyár bővítésére koncentrál most, és a kettes gyárnak
nincsenek meg a végleges tervei, ezt egy picit tisztázzuk már.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Bocsánat, akkor egy-két gondolat erejéig én próbálnám tisztázni
a részben általam tett kijelentést, hogy a kettes gyárnak a katasztrófavédelmi
engedélyeztetése ez egy lépésben történt meg, egy építési engedélyezéshez kapcsolódó
eljárás keretében. Ott azon a szinten, ahogy az egy építési engedélyezési eljárás keretében
elvárható, hogy ez bemutatásra került, milyen épületek lesznek, hol lesznek a veszélyes
anyagok, nagyjából milyen kapacitás lesz, milyen anyagokat, mekkora mennyiségben, hol
kívánnak tárolni. Ami már akkor is tényként volt kezelve, hogy maga az építési engedélyeztetés
több ütemben történt. Tehát addig, amíg a katasztrófavédelmi engedélyeztetés az egy
ütemben történt, az építési engedélyeztetés több ütemben. Ebből az következett, hogy
jogerős építési engedély kevesebb objektumra vagy kevesebb épületre van, mint ahány
megépítését a meglévő katasztrófavédelmi engedély lehetővé teszi. Ebből az következik, hogy
ha a Samsung úgy dönt, akkor ő több ütemben tudná megépíteni ezeket az épületeket. Ami
jelenleg tényként kezelhető, hogy ennek a beruházásnak az ütemezése időben egészen
biztosan elcsúszott. Ez az ominózus déli bővítés megelőzte a 2-es gyárnak a tervezett
fejlesztését, sőt azt is látjuk, hogy vannak olyan elképzelések, ami szerint nem pont úgy, és
nem abban a formában valósulna meg a 2-es gyár, mint ahogy az eredetileg engedélyeztetve
lett. Ebből, ha ez így lesz, és ez nem csak koncepció, hanem döntés születik erről, akkor
természetesen ez azzal jár, hogy a katasztrófavédelmi engedélyeztetést a megfrissített
elképzeléseknek megfelelően újra le kell folytatni.
Bodnár Zsuzsa: Köszönöm szépen, értem. Az ütemezése az építésnek és ez többször
elhangzott az online közmeghallgatáson és levélben is kaptuk, úgy zajlott, hogy azokat a
létesítményeket, amiket úgy ítélt meg a katasztrófavédelem, hogy nem veszélyes
létesítmények, azokat elkezdték építeni. Meg is épült, itt elhangzott ez a két nagy tűzivíz
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tartály. Gondolom, hogy ezeknek az építményeknek a méretezése aszerint történik, hogy
mekkora lesz a gyár, hogy milyen lesz a kapacitás. Biztos, hogy valami változik, de azért az a
jogos kérésünk, hogy mekkora lesz ez a gyár, merthogy mi itt élünk, és erre azt mondani, hogy
sajnos nem tudjuk, mert most éppen az elsőt bővítjük, és akkor majd kiderül, hogy akkor
mekkora lesz a következő gyár. Szóval azért, hogy mondjam, meglehetősen bizonytalan dolog.
Az egyik az, hogy a veszélyes üzem, ami törvény szerint katasztrófavédelmi engedély köteles,
arra azt a választ kaptuk, hogy azért kezdett el épülni, mert nem veszélyes létesítményeket
építenek ott. Ezek már meg is épültek. A veszélyes építményeket pedig majd eldöntik, hogy
mekkora lesz.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Félre érti.
Bodnár Zsuzsa: A méretek ezek szerint nem fognak változni, hanem amit önök bemutattak, az
lesz, csak az ütemezése tolódik el.
Korda Eszter, Generisk Kft.: A megépült infrastruktúrát lényegében jelenleg is részlegesen
már használja a gyár, hiszen ott van a Modul Pack nevezetű üzem, ennek a tűzoltórendszerét
ki kellett építeni. Tehát a megépült tűzi víztartályok, sprinkler víztartály alapvetően ahhoz is
szükséges volt, hogy az ott megépült 1-es gyárhoz kapcsolódó Modul Pack üzem az tudjon
működni. Sőt, itt a déli bővítés kapcsán lehet látni, hogy például ezen új területen…
Bodnár Zsuzsa: Ne haragudjon, de én ezt nem értem! Tehát a második gyár területén épült
építményeket fogják az egyes gyárban használni, de ez mégsem egy katasztrófavédelmi eljárás
része, hanem külön csinálják? Most azt mondta, hogy amit a második gyár területén építettek,
azt már használni fogják az egyes gyár bővítéseként. Akkor ez miért nem egy üzem? Miért
beszélünk itt két különálló üzemről, hogyha egyszerűen nem lehet ezt érteni.
Korda Eszter, Generisk Kft.: A 2-es gyárban tervezett termék egy teljesen más megrendelés
kiszolgálására volt elképzelve, tehát különálló, teljesen különálló.
Bodnár Zsuzsa: De nem ez volt leírva. Ott az egységként kezelték a második gyárat, és annak
a részeit kezdték el építeni. Most meg azt halljuk, hogy az egyes gyárhoz majd kellenek azok
az építmények, amik a 80 hektáros területen megépültek már. Ez azért nagyon furcsa.
Egyszerűen kezelhetetlen az egész, hogy miért nem egybe kezelik ezt az egészet. Miért külön
eljárásokban kap egy engedélyt egy felső küszöbértékű valami áprilisban, aztán utána.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Bocsásson meg, de biztos bennem van a hiba, de én ennek nem
látom a jelentőségét. A lényeg, hogy veszélyes anyaggal foglalkozó létesítmény,
katasztrófavédelmi engedély nélkül nem építhető meg.
Bodnár Zsuzsa: Nem is erről beszélek, hanem a gyár méretéről beszélek, arról, hogy mit
tudunk, meg végül, valamikor.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Ezek a műszaki infrastruktúrák, amelyekre rákérdezett, ez
azoknak az épületeknek a kiszolgálására készült, amelyek a 2-es gyár katasztrófavédelmi
engedélyeztetése során be lettek mutatva. Ezek ahhoz vannak méretezve, annak a
kiszolgálására létesültek és képesek.
Bodnár Zsuzsa: De képesek lesznek az 1-es gyár bővítésének a kiszolgálására is.
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Korda Eszter, Generisk Kft.: Így van.
Bodnár Zsuzsa: Köszönöm szépen. Mégsem egy gyár ez, hanem mégis külön két gyár. Más
teljesen más. Teljesen érthetetlen. Sose fogjuk megérteni.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Tessék kérdezzen.
Torma Andrea: Én már tudom, hol lakik. Itt laknak a szüleim és a testvéremék. Ön hol lakik?
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Érden lakom.
Torma Andrea: Mi lesz az elkövetkezendő 3-5 évben a totál összes dolgozószám?
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Most kb. 3800 dolgozónk van. Jövő évben talán 500-1000 fő
között nő létszám. De azt követő évekre nincsenek még növekedési terveink. Most csak a
létező épületünk van meg, amit néhány gyártósorral bővítünk. De ezen felül nincs több terv.
Egy másik (szem)pont, hogy a magyarországi munkaerőpiacon nagyon nehéz felvenni – (a
kérdező közbevetése) a környező országokból? – igen, ez fontos szempont a vállalat
bővítésénél.
Torma Andrea: Mennyi a fizetése egy fizikai dolgozónak, mennyi az órabére? Mi az ön
pozíciója a cégnél?
Oláh Katalin, Samsung SDI: Munka- tűz- és környezetvédelem. És ön cégénél.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Erre a kérdésre most nem tud válaszolni, ez összetett kérdés.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Én ügyvezető vagyok, a cégnek a tulajdonosa.
Torma Andrea: Szuper. Akkor magyarul kérdezem. Szuperül beszélsz, egyszerűen hihetetlen.
Mennyire mérgező a gyár? Tizenkét éve költöztünk ide, az egész család. Egyre jobban, egyre
kevesebb a fa, vágják ki, egyre kisebbek a telkek, mennyire mérgező a gyár? Mennyire lesz
mérgező a gyár? Elköltözzünk?
Korda Eszter, Generisk Kft.: ne költözzön el.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Minden termelő üzemnek, a Samsungnak is van
környezetterhelése. Nagyon sok igény érkezett azzal kapcsolatban, hogy ezeket mutassuk be,
mennyi hulladékot termelünk, milyen légköri kibocsátásaink vannak? Mennyi szennyvizet
termelünk, mennyi vizet használunk föl. Hogy ezekre válaszoljunk, bár még nincs egységes
környezet használati engedélyünk és részletes környezeti hatástanulmányunk, korábban
említettem, hogy elkészítette a gyár a 2019-es évre vonatkozó környezeti jelentését, és ezek
az információk ebben megtalálhatók. A 2019 bázis évre vonatkozóan. Minden évben el fogjuk
készíteni az előző évet, amikor lezártuk. Utána tudjuk, hogy mennyi van.
Torma Andrea: Jó, tehát nem előre terveznek, hanem visszamenőleg mondják el, hogy
mennyit szívtunk be.
Oláh Katalin, Samsung SDI: A jelentés mindig visszamenőleg készül el, mert akkor tudom
ténylegesen megmondani, mert becsléseket tudnék mondani, de aztán meg lehet, hogy nem
az lesz. Attól függ, hogy alakul.
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Torma Andrea: Elnézést a kinézetemért, de épp erre bicikliztem.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Megbocsátana, de egy gondolatot még hozzátehetek. Kizárólag
biztonsági szempontból. Én azt többször hangoztattam már ezeken a fórumokon, és az azóta
sem változott, hogy mi a legjobb tudásunk szerint mindent igyekszünk megtenni annak
érdekében, hogy ez a gyár maximális biztonsággal működjön.
Torma Andrea: Ön hol lakik? Megkérdezhetem?
Korda Eszter, Generisk Kft.: Én Budapesten jelenleg.
Torma Andrea: Hányadik kerület?
Korda Eszter, Generisk Kft.: XXII. De országszerte dolgozunk, Kisvárdától Győrig.
Torma Andrea: Csak, hogy hány órát, hol tartózkodik, és a cég, tehát hol dolgozik effektív?
Tehát 8 órát hol tartózkodik naponta?
Korda Eszter, Generisk Kft.: Jellemzően az irodánkban tartózkodom.
Torma Andrea: És az hol van helyileg?
Korda Eszter, Generisk Kft.: Budapesten, a XXII. kerületben. Alapvetően a feladataink jelentős
részét teszi ki jelenleg a Samsung, illetve a vele kapcsolatos engedélyeztetés, illetve biztonsági
kérdéseknek a megvitatása.
Torma Andrea: Akkor az elkövetkezendő 10 évben biztos munkahelye van.
Korda Eszter, Generisk Kft.: Bízom benne.
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Én Érden lakom. Ugye Érd nem arról híres, hogy
nem éri el például a Százhalombattának a hatása. Nem biztos, hogy olyan jó az ivóvíz ettől,
hogy ott van az olajfinomító. Minden hónapban biztos, hogy van olyan, amikor nem lehet
kirakni a száradni a ruhát stb. És Érd ezért egy fillért nem kap.
Torma Andrea: Miért nem lehet kirakni?
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Ha már itt tartunk, hogy ön azt akarja kihozni,
hogy én itt könnyű szívvel beszélek, mert nem itt lakom. De higgye el, hogy ezek az emberek,
akik itt vannak az önkormányzattól és más szervezetektől, van nekik felelősségük és vannak
érzéseik.
Torma Andrea: Persze, természetesen.
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Nem fogunk mi ezen szenvtelenül túlmenni, hogy
önök itt mit mondanak. Higgyék el nekem, hogy azért, mert én, mint háromgyerekes apuka,
gyerekeim már felnőttek, Érden tapasztaltam, hogy milyen az, amikor a szél odahozza az
olajfinomítónak... Hadd mondjam végig, most nem versenyezni akarok önökkel. Csak a hölgy
azt mondta, hogy hol lakom.
Torma Andrea: Nem azért kérdeztem.
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Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Nem ilyen szenvtelenül teszem túl magam ezen.
Ne haragudjon, én is érzelmeket viszek bele, csak higgye el, hogy mi felelősséggel
gondolkozunk erről a dologról, nem mi akartuk ezt, ebbe a helyzetbe kerültünk, és
felelősséggel gondolkozunk erről a dologról. Én tudom azt, hogy milyen, mert Érden ezt
tapasztaltam az ivóvízzel, a százhalombattai olajfinomítónak a szagával, hogy odajött egy
hónapban legalább egyszer van olyan este, amikor olyan szinten érezzük, hogy nem lehet
kirakni a száradni a ruhát. Az V. kerületben dolgozom, ahol szintén a környezeti terhelés nem
kevés. Mikor bemegyek hétfőn, a szememből folyik a könny, és felsőlégúti allergiám van.
Torma Andrea: Azért kérdeztem, mert Balatonalmádiban születtem és ott nőttem fel, és
mellette volt a Nitrokémia Vegyiművek és az Nikecell Kft. nem jut még eszembe a harmadik,
és belefolyt a Balatonba mindennek a vize. Biztos, hogy képben vannak, hallottak róla. Nem
azért költöztünk el, a munka miatt az egész család. Most itt vagyunk. A kérdés, hogy hova
tovább? Nyitva hagyom ezt a kérdést. Még azt hadd kérdezzem meg, elnézést, hogy ön hol
lakik?
Oláh Katalin, Samsung SDI: Én Gödön.
Torma Andrea: És önök?
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Budapesten.
Hlavács Judit: Mielőtt esetleg elmennének, ha feltennék néhány konkrét kérdést önöknek,
hogy az egyik azokkal az utakkal kapcsolatos, amiről tárgyaltak, és február, márciusban lett
valami végleges megállapodás, amit Balogh Csaba polgármester nyilvánosságra hozott. A
gyárterületet körülölelő utakra gondolok, illetve a fél csomópontra, az M2-re, hogy ezek
továbbra is az a terv van érvényben, ami akkor volt, hogy ezek is változtak annak
függvényében, hogy most nem tudják, hogy megépül-e a kettes gyár, vagy hogyan épül meg.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: A NIF elnökével leveleztem e tárgyban, és ő
megírta, hogy elkészültek a tervek a fél csomópontra. A kivitelezés közbeszerzése a IV.
negyedévben meg fog történni. Úgy alakították ki a körforgalmakat és a lehajtókat, hogy állami
területet vesz igénybe, ott van egy erdőrészlet, abból fognak egy darabot felhasználni. A
kiváltó felüljáróra, ami a gödi irányában nagyjából egy olyan 1 kilométerre fog megépülni,
annak a tervezésére írták ki a közbeszerzést, talán most.
Hlavács Judit: Értem. És a Samsungot körüljáró kétszer két sáv?
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Azt nem tudom. Az nem a NIF kompetenciája, az
egy másik történet.
Hlavács Judit: Értem. Arra esetleg önök tudnak mondani valamit. Nem is feltétlenül arra, hogy
hogy áll az ügy, hanem hogy továbbra is ez-e…
Oláh Katalin, Samsung SDI: Azt gondolom, hogy ezt majd később megválaszoljuk. Erre most
konkrétumokat nem tudok mondani. Én ezeken a tárgyalásokon nem veszek részt. Hülyeséget
meg nem szeretnék mondani.
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Korda Eszter, Generisk Kft.: Bocsánat, csak annyit, hogy ebben az ominózus jelentésben, amit
Katalin többször említett. Ebben van egy másfél oldal a tervezett útinfrastruktúráról
publikálva, és az szerintem nagyon sok kérdést megválaszol. Mi azért beszélünk erről egy picit
félve, mert egyikünk sem a felelőse ennek a témának. Nem ülünk ott ezeken a
megbeszéléseken napi szinten, és nem szeretnénk azt, hogyha esetleg valamilyen
pontatlanság miatt olajat öntenénk a tűzre, de van egy másfél oldalas leírás ábrákkal arról,
hogy a gyár körüli útinfrastruktúra, azt hogyan tervezik elképzelni.
Hlavács Judit: Igen, erről láttunk egy elég konkrét ábrát, csak azt szerettem volna, nem tudom,
hogy Im Kwanghyun úr tud-e válaszolni rá, hogy változott-e vagy nem tudják még, vagy marad
az a terv, ami van.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Szeretne majd erre válaszolni, de csak úgy tud, hogy utánajár
ennél ő is a beruházási osztályon, hogy hogy állnak evvel, most naprakészen nem tudja, hogy
ott a terv változott-e vagy sem.
Hlavács Judit: Jó, később is jó, köszönöm szépen. Beszéltek arról, fölmerült itt a kérdés, hogy
mennyi munkavállaló lesz, hogy tervez-e Samsung saját beruházásban, bármilyen
infrastrukturális fejlesztést, akár a saját területén, ami most rendelkezésére áll akár később
vásároltak. Olyanokra gondolok, hogy szálláson munkásoknak vagy étterem, vagy bolt, vagy
bármilyen szociális jellegű infrastruktúra.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Építünk most a saját területünkön egy éttermet, belső
kantinszerűséget, és munkásszállót, jelenleg Budapest területén nézünk. Nincsen tervben,
hogy Gödön vagy környékén ilyenfajta infrastruktúrát építsünk, vagy vásároljunk, hogy ott
legyenek elszállásolva a munkavállalók. Viszont, mondjuk ha Göd lakossága szeretne mondjuk,
ilyen szándéka van, hogy esetleg ilyen, akkor amúgy lehetséges. Viszont komolyan,
komolytalanul, de úgy jutott el hozzám az információ, hogy ezt nem szeretné a gödi lakosság.
Emiatt ezt a kezdetekben kizártuk ezt az opciót. Most Budapesten próbálkozunk, ha nem
találunk, mert esetleg lehet az, hogy nem tudjuk vagy megvenni, vagy megépíteni, akkor más
helyen, de Gödöt igyekszünk elkerülni.
Kecskés Krisztina: Azért ingatlanokat, házakat vásárolnak. Azt mondják az ott lakók, hogy a
Samsung vásárolta számunkra.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: A cég semmiféleképpen nem vesz. Olyan lehet, hogy egyének,
munkavállalók azt gondolják, hogy vesznek ingatlant Gödön, vagy Göd környéki településeken,
és ők beköltözhetnek, vagy vehetnek valamit, de a cég nem vásárol semmit. Ingatlan
befektetéssel nem foglalkozik a Samsung.
Hlavács Judit: Még egy ehhez kapcsolódó kérdés. Nem tudom, hogy ez ilyen ebédszünet, vagy
műszakváltás, vagy mihez kapcsolódik, de sokszor látni, hogy - gondolom, hogy a Samsung
dolgozói, mert ki más - Bócsa területén, itt az ilyen zöld foltokon piknikelnek, heverésznek.
Nem is azért, mert engem zavar, - mert ugye én pont nem ott lakom, - de olyasmire
gondolnak, mert ez a munkavállalóknak is szerintem egy borzasztó kényelmetlen helyzet, hogy
ott ezeken a területeken szunyókálnak délidőben, hogy erre valamiféle megoldást…
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Im Kwanghyun, Samsung SDI: 99 %-ban biztosra mondható, hogy nem Samsung
munkavállalók ezek az emberek, hanem az építkezésen dolgozó emberek lehetnek. Mi
próbálkozunk és továbbra is fogunk próbálkozni az alvállalkozókkal és a cégekkel, hogy ebben
próbáljanak közreműködni és nekünk segíteni, hogy a cég érdekeit is próbálják ebben
képviselni, amikor ilyen mozgásokat tesznek. Mi jelezni tudjuk és fogjuk, hogy a pihenőidőket,
vagy amikor nem dolgoznak éppen, akkor ne a lakossági terület felé vegyék az irányt, hanem
valahogy a cég területén próbáljanak maradni, vagy pedig abba az irányba menjenek, ami nem
zavarja a gödi lakosokat.
Hlavács Judit: Én most nem csak a gödiekre gondolok, tehát nyilván ha lenne ott a területen
belül olyan, ahol ők jól tudják érezni magukat és kipihenni, akkor gondolom eszük ágában sem
lenne az úttest szélén heverészni, mert azt gondolom, hogy nekik sem ez a jó. Jó, köszönöm.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: Talán még annyit az úthoz, hogy éppen ma jött egy
megkeresés a Samsungtól, hogy Bócsán szeretnének a lekanyarodó fordulók számára egy
lámpát telepíteni. Még csak az informális megkeresés történt meg.
Andrejka Zombor: Én nekem is lenne még egy kérdésem így a Samsunghoz, hogy egy kérdésre
elhangzott válaszként, hogy jelen pillanatban olyan 3800 alkalmazottja van a cégnek.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Igen
Andrejka Zombor: Ha jól emlékszem, akkor körülbelül egy évvel ezelőtt, és a tél folyamán
legalábbis, minthogyha ugyanez a szám hangzott volna el. Hogy az létezik, hogy azóta nem volt
személyi állomány bővülés?
Oláh Katalin, Samsung SDI: Biztos, hogy nem ez a szám hangzott el szerintem.
Andrejka Zombor: Akkor lehet, hogy csak ez volt prognosztizálva mondjuk erre a mostani
időszakra.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Valószínűleg. Tehát volt létszám emelkedés.
Andrejka Zombor: Ebből a 3800-ból mennyi a közvetlen alkalmazott és mennyi az, ami
munkaerő-közvetítőkön keresztül van foglalkoztatva. Ezt így lehet-e tudni?
Oláh Katalin, Samsung SDI: Nem válaszolni akarok, csak tisztázni a kérdést. Tehát a kérdés az,
hogy mennyi a közvetlenül Samsung alkalmazott és kölcsönzött, vagy alvállalkozó?
Kölcsönzött vagy a vállalkozó?
Andrejka Zombor: Is. Tehát, aki nem direkt alkalmazottja a Samsungnak, hanem más módon
van az állományban.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Akár ő kölcsönzőn keresztül például?
Andrejka Zombor: Igen, például.
Im Kwanghyun, Samsung SDI: A teljes állománynak 30%-a körülbelül kölcsönzött munkaerő.
Ők többnyire ukrán munkavállalók. Mint ahogy az elhangzott többször is, több platformon,
amikor volt lehetőségünk - beszéltünk a munkavállalók összetételéről. Magyar
munkavállalókkal egyszerűen nem tudtuk megtölteni a szükséges állományt. Nem tudtuk

17

fölvenni, nem volt a munkaerőpiacon. Hiszen nekünk a munkavégzés tekintetében a legjobb,
ha 100%-ban magyar munkaerő-állomány van, a munkaszervezés szempontjából is.
Andrejka Zombor: Köszönöm a választ. És még az lenne a kérdésem, mert a lakosság részéről
sok kritika hangzott el a gyárban dolgozóknak a városon belüli különböző viselkedésével,
pontosabban közlekedési kihágások vonatkozásában szóba került. Azt a választ kaptuk, hogy
ők nem direkt alkalmazottjai voltak a cégnek. Azóta történt-e valami, vagy milyen módon
tudják számon kérni, vagy befolyásolni, vagy van-e erre valami kialakult gyakorlat a cégen
belül, hogy az alvállalkozók vagy munkaerő-kölcsönzőkön keresztül, a gyárban dolgozóknak a
privát idejében való viselkedését valamilyen kontroll alá lehessen bevonni, vagy számon kérni
legalábbis.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Ezzel kapcsolatban valóban kaptunk több kritikát, hogy az ülések
számánál többen utaznak egy gépjárműben. Erről több oktatást tartattunk a mi kivitelező
cégeinkkel az alvállalkozóinknak. Bevallom töredelmesen, de én nem állok ki minden reggel,
és számolom végig az autókban ülők számát. Én azt gondolom, hogy ez közbiztonsági feladat,
tehát azon felül, hogy tájékoztatjuk őket a közlekedési szabályokról és véletlenszerűen
ellenőrizzük, azon felül én azt gondolom, hogy ezt a rendőrségnek kell tisztázni ezt a
problémát. A másik része, hogy egyéb viselkedési szabályok, vannak nagyon erős kulturális
különbségek, én azt gondolom a két nép között. Meg kell tanulnunk egymást kezelni. Nekem
is meg kellett tanulnom, amikor odamentem a Samsunghoz dolgozni, hogy teljesen más
kultúrával nevelkedtek, érkeztek, ők is rácsodálkoztak a mi szokásainkra, mi is rájuk. Hogyha
ilyen konkrét zavaró panasz van, akkor azt szívesen fogadjuk és igyekszünk kulturális
képzésekkel közelebb hozni esetleg a nemzeteket egymáshoz, ennyit tudunk tenni, én azt
gondolom.
Andrejka Zombor: Köszönöm, mert valami hasonlóra gondoltam, hogy valami konstruktív
együttműködés ebben a téren is talán jó lenne, illetve az, hogy akik ilyen alvállalkozók, vagy
egyéb más módon szerződött partnerei a gyárnak, hogy azok, akiknek a dolgozóival
kapcsolatban valós problémák merültek már föl, őket valamilyen módon a gyár szankcionálná,
akkor valószínűleg a lakosság részéről is a gyár megítélése pozitív irányba tudna javulni. Ezt
csak egy ilyen ötlet vagy tanácsként, így gondolom.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Ehhez egyetlen egy dologra van szükségünk, - azon kívül, hogy
ebben konstruktívan megegyezünk és most a részleteket nyilván nem itt fogjuk szerintem
megtárgyalni, - hogy ezek igazolható zavarások legyenek, vagy fénykép, vagy videó, vagy
valami.
Andrejka Zombor: Köszönöm szépen, és tényleg gratulálok és örülök neki, hogy így a
kommunikációs munkatársaknak a száma a cégen belül növekszik, mert azt gondolom, hogy
ez a hosszú távú, jobb vagy javuló, folyamatosan javuló kapcsolattartást a lakossággal meg
fogja alapozni.
Oláh Katalin, Samsung SDI: Bízom benne.
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Hölgyeim és uraim, megkérdezném, hogy van-e
még további kérdés.
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Balogh Csaba, Göd polgármestere: Nekem nem a Samsunghoz, de az Elnök úrhoz lenne. Már
megszoktam azt, hogy kések vannak a hátamban, de azért csak-csak, hogyha valaki csavar rajta
egyet, akkor nem tudom szó nélkül hagyni. Kérem, bocsásson meg, ez biztos az én neveletlen
fiatalságomnak köszönhető, de elhagyta a száját az a mondat, hogy Göd nem szegény
település. Ezt sértőnek veszem a lakosok nevében, hogy erre hivatkozva próbálja legitimálni
azt, hogy Pest megye kapta meg igazából azokat az adókat, amiket igazából a lakosok
szenvedtek ki. Valóban igaz, hogy ebben az évben szolidaritási adót kell fizetnie a városnak,
ami annak az indikátora, hogy jelentős a bevétele. De hozzátenném, hogy ezt csak most, ami
befolyt még az év elején iparűzési adó, csak ennek köszönhetjük. Tavaly nem volt erre
kötelezve a város, és jövőre se lesz. Tehát az, hogy nem szegény Göd, az csak a Samsungnak
volt köszönhető erre a kérész időre. Egyébként is muszáj megjegyeznem, - bár korábban
definiáltuk a politikust, - fontos az is hogy közszolgák vagyunk. Minden politikus az, de még a
köztisztviselők is azok. Úgy gondolom, hogy egy közszolga az nem sajátjának tekinti a
költségvetést, hanem mint egy felelősség, úgy tekint rá. Amikor először beszélgettünk arról,
hogy mi is lesz akkor a sorsa ezeknek az összegeknek, amit a kormány kegyetlenül az önök
vállára helyezett, akkor arról beszéltünk, hogy hatástanulmányt javasoltam, hogy végezzenek.
Mi is erre költöttük volna a befolyó összegeknek egy részét. Nyilvánvalóan fontos ezt látnunk
nekünk azért is, hogy lássuk, hogy milyen az ha pertársaságot alakítunk, akkor milyen
kártérítésre számíthatunk. De önöknek ez egy nagyon jó legitimáció lehetett volna arra, hogy
akkor arányosan osszák le az érintett települések között, mint ahogy egyébként a
törvényalkotó szövegezése alapján még sejthették is volna, hogy igazából ez lehet a cél, hogy,
amit megszenvedtek a lakosok, akkor azt legalább valahogy anyagilag visszakapják, valahogy
kompenzálva legyenek. Úgyhogy itt a hatástanulmány alatt pedig nem csak a környezeti
kiadásra gondolok. Itt jön be a képbe az, hogy mennyire fontos, - ahogy említettük korábban,hogy hatóságilag is vannak feladatai a városnak. Tehát az, hogy ha egy autóba beszállnak
valóban húszan, amikor egyébként csak éppen hét fős lenne az az autó, akkor az egy dolog,
hogy a Samsung megtesz mindent a saját maga területén és ezt nagyon szépen köszönöm, de
ahogy elhagyja azt a területet, sokkal nagyobb terület lesz az, amit Gödön bejár valószínűleg,
ahol viszont a közterület-felügyelők tudják ezeket ellenőrizni. Rengeteg munkával jár sajnos
az, hogyha van egy ilyen gyorsan rotálódó, forgó munkásállománya egy gyárnak. Ezek a
kihatások, ezek a hatósági dolgok, amik miatt szerintem igenis megérdemelné Göd város
önkormányzata, hogy kapjon alanyi jogon támogatást. A fejlesztések is ráadásul közös
munkával járnak. Ugyanúgy, ahogy a bekötőútnak a beruházása is egy olyan feladat, amit
persze magát a szó szoros értelmében vett költséget azt Pest megye ki fogja fizetni, de ezzel
vannak egyéb feladatok, amiket az önkormányzatnak ki kell termelni és persze egy emberre
pont tellene az önkormányzatnak, de ha sok-sok apró feladatot összeadjuk, akkor máris
kiderül, hogy ez nem egy emberről szól. Azt hiszem, már százalékos formában lehetne
mondani azt, hogy az önkormányzatnak is továbbra is lesz terhe. Nem csak Pest megye kapta
meg azt a 3%-os költségnyi terhelést. Fejlesztések még szóba kerültek, hogy a városnak meg
kell majd tudnia mondania, hogy mire van szüksége. Csak tájékoztatásképp mondom, ezt már
korábban is említettem a testületi ülés elején, hogy a HIPA és a kormány is kérdezte, hogy
milyen fejlesztések azok, amik azok a vad vágyaink, amiket szeretnénk megvalósítani, és csak
tényleg tájékoztatásképp mondom, hogy előzetes felmérések során is igyekeztem
felelősségteljesen jelezni azt, hogy mire van szükség. És azt hiszem, a Samsung is értékelni
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fogja, hogyha hallja ezeket, hogy tényleg mi, amit szerettünk volna, - és most bocsánat, nem
akarok sok időt, nem is fogom az összeset felsorolni - milyen jó lenne itt most mind az összes
feleknek, mind a megyének, mind a Samsungnak, mind a lakosoknak és az önkormányzatnak,
ha például lenne okos város projekt. Ha ezt bevezethetnénk, akkor teljesen átlátható lenne a
kommunikáció, össze tudnánk ezeket kötni. Az információ gyűjtése is sokkal kézenfekvőbb
lenne, tehát még a Samsung is tudna dolgozni azzal, hogy az ő dolgozói milyen útvonalat járnak
be, tudnák segíteni azt, hogy minél kevesebb környezeti kihatással, mind környezetvédelmi
szempontból, mind társadalmi szempontból tudja igazából elhelyezni őket, irányítani őket,
segíteni a munkájukat és biztonságosabbá tenni a közlekedést. Szerettünk volna tűzoltóságot,
fűthető hangárral, amit mind a helyi önkéntes tűzoltó egyesület is kért, mind Samsung is
jelezte, hogy erre szükség lenne. Ezek olyan beruházások, amik igazából építenék a közös
együttműködést és a várost tényleg várossá emelhetné. Szerettünk volna továbbá színházat,
vagy közösségi termet, ilyen helyszíneket tudna gyakorlatilag a Samsung is kihasználni arra,
hogy a korábban említett szükséges kultúrával az asszimilációt elősegíthesse. Ilyen integratív
programokra szükség lenne. A szakrendelőnek a helyi biztosítása is tudná segíteni igazából az
ottani dolgozóknak az ellátását. Arról nem is beszélve ez már csak egy érdekesség, hogy az
állatkórházra is szerintem nagyobb szüksége lenne most már a városnak, mert ugye
megnövekedett az infrastrukturális forgalom, tehát egyre több lesz a baleset és valószínűleg
már tapasztalható is az állatvédők körében. Ezeket most muszáj volt felsorolni, de emellett
muszáj kiemelnem azt a kontrasztot, amikor Elnök úr azt mondja, hogy klubok támogatásáról
beszélhetünk, hogy eldöntsük, hogy kik fogják megkapni ezeket az összegeket. Milliárdos
összegekről beszélünk. És akkor itt klubok támogatása a tét, amikor ennyire közös célokat
szolgáló komoly beruházásokat kellene inkább finanszírozni. Ha az az iparűzési adó és az egyéb
telekadó, az itt lenne Gödön az önkormányzatnál, akkor az előbb említett beruházások
lennének, amiket támogatni tudnánk, meg tudnánk valósítani. Én attól félek, és komolyan
félek, hogy egyrészt az iparűzési adónak a megfelezése miatt, meg azért, mert feldarabolják
majd négy, vagy ahogy Elnök úr már pedzegette, lehet, hogy még több település között, az
iparűzési adóból gyakorlatilag semmi nem fog itt maradni, amiből ténylegesen meg tudnánk
valósítani ezeket a nagyszabású terveket, pedig ez lenne az, ami igazából minden jelenlévőt
tudna segíteni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Szabó István, Pest Megyei Önkormányzat: A gazdagság. Hogy került elő a gazdagság? Úgy,
hogy a képviselő asszony mondta, hogy föl kell venni egy embert. És erre volt a válasz, hogy
annyira van gazdag Göd, hogy egy embert bármikor föl tud venni a költségvetésre okán igen.
Én látom a megye 187 településének adóbevételeit. A Samsung forrásainak elvétele után
nyilván egy másik struktúrába fog kerülni, de akkor sem fog lekerülni az első 25-ből. A
megyében 187 település van, és nagyon szegény települések. Akik nem is álmodnak arról, hogy
ilyen bevallásokat tegyenek. Hatástanulmány. Van néhány dolog, amivel kapcsolatban nagyon
komoly fenntartásaim vannak. Az egyik ilyen a hatástanulmány. Ez nagyon rosszul hangzik
ebben az országban, mert ha az nem célirányos és nem pontos, akkor inkább csak kidobott
pénz. Amikor szakértőkkel egy-egy dolgot megvizsgáltatunk, az szerintem hatékonyabb,
mintha nekiállunk hatástanulmányokat gyártani. Tenger sok hatástanulmány készült.
Megnéztem, hogy a Duna-Tisza közi Homokhátsággal kapcsolatban negyvenegynéhány darab
hatástanulmány készült. A Dunakanyar turisztikájával kapcsolatban, nagyjából olyan harminc.
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Tehát amikor hatástanulmányról beszélünk, az nekem nagyon problematikus.
Hatástanulmányt Göd magának tud csinálni. Pest megye nem tud Gödnek hatástanulmányt
csinálni. Nem ez a dolga. A fejlesztések. Kétségtelen, hogy Pest megyében nagyon komoly
lemaradás van a fejlesztéseket illetően. Az előző európai uniós ciklus előtt csináltunk egy
projekt gyűjtést, hogy a megyében mire van szüksége a 187 településnek. Nyilván mindenki
beleírta azt, nagyjából ilyen metodika szerint, hogy mire lenne szüksége. 1027 milliárd
forintnyi beruházás jött össze. Tehát amikor ön ezt elmondja, én ezt tudom. Ezt elhiszem.
Nagyjából ennyi. És a metodika ettől függetlenül az lesz, amiről beszéltem. Ha nem sikerül, ha
nem jól működik, egy év múlva beszélünk erről, és kiderül, hogy nem működik, akkor
módosítunk rajta.
Balogh Csaba, Göd polgármestere: Köszönöm a véleményét.
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Meg szeretném kérdezni, hogy van-e további
kérdés vagy vélemény. - Két jelentkező.
Kecskés Krisztina: Szeretném csak megerősíteni, mert az előbb elfelejtettem hangsúlyozni,
hogy amikor lesz a fórum, amit várunk, akkor a különleges gazdasági övezet egészéről is
szeretnénk tájékoztatást kapni, milyen infrastruktúra fejlesztések lesznek, mit terveznek még?
Nyilván tudják, hogy nem szeretnék, de ez egy nagy terület. Tehát mindenképpen az ide
vonatkozó bármilyen elképzelést nagyon szeretne a gödi lakosság hallani. Köszönöm szépen
előre is.
…: Azt szeretném kérdezni, hogy vasútvonal fog-e épülni a Samsunghoz, vagy pedig a meglévő
vasútvonalat fogják használni?
Im Kwanghyun, Samsung SDI: Erre is megpróbálunk majd írásos választ adni, mert nem tudja
pontosan, hogy ebben van-e bármiféle döntés vagy előrehaladás. Úgyhogy ezt mindenképpen
felírtuk és megadjuk a választ, hogy lesz-e valami módosítás a jelenlegi vasútvonalon, vagy
van-e valami tervben.
Hlavács Judit: Abszolút technikai kérdés. Az összes választ a Pest megye oldalán fogjuk
megtalálni, tehát a Samsungtól is odamegy, ugye?
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Oda fogjuk összefuttatni, és ahogy a 73 oldalt
fölraktuk, ugyanezzel a technikával gyakorlatilag mindenki a Pest Megyei Önkormányzat
honlapján keresztül fog válaszolni.
Hlavács Judit: Akkor emailben nem is fogjuk megkapni a választ?
Dr. Szép Tibor, Pest Megyei Önkormányzat: Az elérhetőségeket meg lehet küldeni nekünk. A
Gödért Egyesületnek megvan, mert már leveleztünk velük. Ha nincs további kérdés, akkor
mindenkinek köszönöm az őszinteségét és azt, hogy ezt a beszélgetést tényleg tárgyszerűen
és higgadtan le tudtuk folytatni. Úgy gondolom, hogy a bizalom is lassanként épül, de
remélem, hogy ez volt az első lépés. Köszönöm szépen és viszontlátásra.

