
• Mikor és miért döntötte el, hogy vállalja a közéleti szereplést, vagyis: részt vesz az 
önkormányzati választáson? 
 
• Miért A Hely az Érték Városvédő Egyesületet választotta? 
 
• Miként, milyen megfontolásból alakult úgy, hogy nem a szervezet elnöke, hanem Ön lett a 
listavezető, és – mint utóbb kiderült – a mandátumszerző? Dr. Henkei Viktória elnök azt 
nyilatkozta műsorunkban, hogy naivak voltak, és utalt arra, hogy Ön becsapta őket. 
 
• A gödöllői választás eredménye alapján alaposan felértékelődött A Hely az Érték Városvédő 
Egyesület mandátuma. Mondhatni, képviselője a mérleg nyelve lett. Azonnal tudta, mit kell 
ebben a helyzetben tennie? 
 
• A kampány idején A Hely az Érték Városvédő Egyesület jelöltjei – köztük Ön is – folyamatosan 
a városban szükséges változás és a megújulás mellett kardoskodtak. A gyakorlatban miként 
valósulhat meg ez? 
 
• Tárgyalt mindkét szervezet (lokálpatrióta klubosok és Fidesz-KDNP) vezetőivel az egyaránt 7-
7 mandátummal rendelkezők közül, vagy csak az egyikkel? 
 
• Ön kérte vagy felajánlották az alpolgármesteri tisztséget? 
 
• Mik azok a kampány során beígért programpontok, amik megvalósítását már a következő, 
2020-as költségvetési évben elkezdené?  
 
• A Gödöllőn szavazók meghatározó többsége (60%) a váltásra voksolt, ami az egyéni 
körzeteket illeti. Alpolgármesterként lesz olyan súlya, hogy kikényszerítse ezeket az igényeket?  
 
• Alpolgármesterré választását csak az egyik oldal támogatta. Ráadásul, Önnek is magára kellett 
szavaznia, hogy meglegyen a minősített többség. Csupán ebből kiindulva, az látszik, hogy Önnek 
fontos volt ez a megbízatás és a vele járó anyagi juttatás. Jól látom? 
 
• Döntéséért sok kritikát, bírálatot kapott, mi több, egyesek leárulózták. Kizárták az 
egyesületből, mandátumának átadására szólították fel, és kezdeményezték a polgármesternél, 
hogy hívja vissza Önt az alpolgármesteri pozícióból. Ezen felül múltjában is vájkáltak. Ön egyik 
felszólításnak sem tett eleget. Miért ennyire fontos tisztség? 
 
• Az elmúlt mintegy 100 nap alatt lezajlott képviselőtestületi üléseken valamennyi, a 
polgármester és a hozzá hű lokálpatrióta klubos képviselők által támogatott előterjesztést 
megszavazta, köztük fajsúlyosokat is (például: szmsz). Ebből az látszik, hogy Gémesi úrék 
szövetségesévé vált, és a kampány során hangoztatott megújulás érvényesítése egyelőre várat 
magára. Rosszul látom? 
 
• Alpolgármesterként milyen területeket felügyel? Sikerült-e már feltérképezni a helyzetet? 
Vannak-e olyan elképzelések, amik akár már ebben az évben megvalósíthatók és javítják a 
jelenlegi állapotokat? 
 
• Február közepén várhatóan elfogadják a város idei költségvetését. Anélkül, hogy elébe 
mennénk a részleteknek, van-e olyan változás, újdonság a számhalmazban, ami a helybéliek 
számára kedvező, és Ön vagy az Ön által a bizottságokba delegált személyek szorgalmazták? 
Konkrétabban kérdezve: van-e esély arra, hogy idén elinduljon a kommunális adó kivezetése, 
amit Önök a kampány során két év határidővel ígértek meg? 


