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Három kérdés, három válasz

Az elszámoltatásra kell koncentrálni
Félidő van. A 2014 és a 2019 közötti önkormányzati ciklus félideje. A városi közéletben egyre
inkább forrnak az indulatok. Az egyik „leghangosabb” civil szerveződés a gödöllői székhelyű Szót Kérünk a Közjóért Egyesület, amelynek elnökét, Vörös Istvánt kértük arra, hogy adjon választ az alábbi három kérdésre.
- Elnök úr! Megalakulásuk óta számos, közérdeklődésre számot tartó témában ostorozták a
lokálpatrióta klubos többségű városvezetést.
Kérdeztek szóban, írásba, közadatot igényeltek,
törvényességi felülvizsgálatot kértek. Valljuk be,
eddig nem sok sikerrel. Nem gondoltak arra, hogy
– mondjuk, a Városháza lebontása ügyében – helyi népszavazást kellene kezdeményezni?
- Az alapszabályunkban megfogalmazottak
szerint jártunk el az eltelt két évben, és több
közérdekű témában fogalmaztunk meg beadványokat, adtunk hangot a város és a lakosság érdekének védelmében. Sajnos, kezdeményezéseink
nem vezettek eredményre, bár kisebb sikereket
értünk el. Tudomásul kell vennünk a jelenlegi
városvezetés sajátos módszereit és továbbra is
bátran szembe kell néznünk a tényekkel, folytatni
a közjó érdekében elkezdett munkánkat.
A Városháza lebontása már eldöntött kérdés!
Ezért helyi népszavazás kezdeményezését okafogyottnak tartom, hiszen mire az ezzel járó procedúra lezajlik, a bontás akár be is fejeződhet. Inkább az elszámoltatásra, a felelősség megállapítására kell koncentrálnunk, hogy a város lakossága
az ügy teljes pénzügyi- és háttér-körülményeit
tisztán láthassa, illetve indokolt esetben a felelősség megállapításra kerüljön.
- Ha valami oknál fogva korábban lenne az
önkormányzati választás, mint 2019 őszén, ki
tudnának-e állítani egy ütőképes, akár győzelemre is esélyes csapatot Gödöllőn?
- Véleményem szerint ebben az erősen megosztott városban, ahol sem összefogás, sem egységes
akarat nincs, nehéz lesz ütőképes, győzelemre
esélyes csapatot állítani. Erre ma én nem igazán
látok esélyt. Meggyőződésem, hogy ha eredményt szeretnénk elérni, olyan, a feladatot vállaló
komoly jelöltekre lenne szükség, akik a közügyekben már most is aktívan részt vesznek. Tudjuk azt, hogy az általunk képviselt ügyek a lakosság széleskörű támogatását bírják, azonban a
mellettük való nyilvános kiállást, vélemény-nyilvánítást az emberek nem merik felvállalni. Pedig
a hozzánk eljutott információkból lehet arra kö-

vetkeztetni, hogy van igény a változásra. Időszerű lenne végre felébredni és összefogással, kellő bátorsággal egy győzelemre esélyes csapatot
összekovácsolni! Ehhez továbbra is várjuk az
értékrendünkkel és gondolkodásunkkal azonosulni tudók jelentkezését a szotkerunkakozjoert@gmail.com email-címen.
- A március végi lakossági fórumon Ön volt az,
aki éles szóváltásba keveredett a polgármesterrel. Ki karták küldeni Önt a teremből, amire
azt válaszolta, hogy Önök itt folyamatosan
hazudna. Fenntartja ezt a véleményét?
- Nem éltem át könnyű pillanatokat ebben a felfokozott, „tapsra éhes”, szervezetten a polgármesterhez kritikátlanul hű szövetségesekből álló,
összetoborzott fórumon! Mellőzve a lakosság
objektív tájékoztatását, a feltett kérdésekre szakmai választ nem adtak. Élve a hatalom „birtokosának” nemtelen eszközeivel, tetőfokára hágott a
félremagyarázás és a személyeskedés, az alaptalan vádaskodás, a hitelrontás. Mivel a regnáló
grémium tagjainak többsége nem a lakosság érdekeit szolgálja, nem érzékelik a lakosság problémáit, lesöprik és figyelmen kívül hagyják a választópolgárok véleményét, akaratát. Úgy éreztem, a lakosság és a saját érdekemben is szembe
kell szállnom a polgármesterrel! Elfogadhatatlan,
méltatlan és felháborító magatartására a válasz
nem tűrt halasztást. Akik sorozatosan nem mondanak igazat, akik felkészületlenül vádaskodnak,
hamis dolgokat próbálnak igazként beállítani,
akik látszólagos széleskörű felhatalmazás mögé
bújva a város kárára végzik munkájukat, továbbra is fenntartom véleményemet, hogy bizony
hazudnak!
-vn
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Hogy került a Dacia-slusszkulcs
a tábornok kezébe?
ség munkatársainak mindennapi tevékenységét.
Az átadó- és a köszönőbeszéd
egyaránt a rendőrség és az önkormányzat közötti együttműködés
fontosságára fókuszált, amit Gödöllő esetében példaértékűnek neveztek a felek.
-G
Bő két és fél éven belül a harmadik
gépkocsit adományozta a helyi önkormányzat által alapított és támogatott, Rétfalvi Antal kuratóriumi
elnök (képen balra) irányításával
működő Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért Közalapítvány a rendőrségnek. Április 20-án dr. Mihály
István rendőr dandártábornokot
(képen középen) érte az a megtiszteltetés, hogy – mint a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetője –
átvegye Gémesi György polgármestertől azt a Dacia Dokker típusú,
3,5 millió forint értékű gépjárművet,
ami a jövőben a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi területén
segíti majd a bűnügyi technika egy-
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Madárodúk az arborétumban
Az erdészeti kutatási céllal létrehozott, fák és cserjék génbankjaként is
működő Gödöllői Erdészeti Arborétum számos kisebb és nagyobb állatfaj, köztük madarak otthona. A Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészete
által nemrégiben kihelyezett 50 darab
madárodú további élőhelyet és menedéket teremt számukra, egyben
fontos kutatási célokat is szolgál.

A hála gödöllői festője kapta
idén az Aranypánt-díjat
Április második szombatján immár harmadik alkalommal adták át az Aranypánt-díjat. A Nemzetközi Roma
Napon az a – nem közismert – hétköznapi roma „hős” érdemelte ki az erkölcsi elismerést, akire aznap délig legtöbb szavazat érkezett. A Roma Sajtóközpont honlapján
megjelentek szerint a 10 jelölt között ebben az éven ott volt
a gödöllői Lakatos Norbert is, aki a „hála festője” néven
szerzett magának népszerűséget, miután tavaly februárban kifestette a kistarcsai kórház néhány helyiségét.
Mint utóbb kiderült, a Gödöllőn családjával albérletben élő szobafestő
nem csak egy volt az elismerő címre kandidálók közül, hanem ő vehette át
az Aranypánt-díjat, az azzal járó kitűzőt, oklevelet és nyakkendőt.
Fotó forrása: facebook

A madárodúk első tervezett ellenőrzése
május második
felében esedékes, és akkor
várhatóan a madarak gyűrűzését is elvégzik.
A gyűrűzés során minden madár
egyedi azonosítót kap, ami a megjelölt egyed későbbi beazonosítását,
illetve vonuló madarak esetében a
vonulás nyomon követhetőségét
teszi lehetővé. A madárgyűrűzés
nagy múltra visszatekintő kutatási
módszer, amivel a szakemberek nem
csak egyes madarak viselkedéséről és
életútjáról kaphatnak pontosabb képet, hanem a szezonális vonulási útvonalak megismerése révén egy
komplex, globális madártérkép is
kirajzolódhat.
A hírt sajtóközleményben tudató
Pilisi Parkerdő Zrt. a madárodúk
kihelyezésével a Magyar Madártani
és Természetvédelmi Egyesület kutatói és madárvédelmi munkáját segíti.

Harcba száll az Arany Pálmáért
Mundruczó Kornél

A három évvel ezelőtti siker után, idén újra lesz Mundruczó Kornél által
rendezett filmalkotás a május 17-én kezdődő cannes-i filmfesztiválon. A
gödöllői születésű rendező 2014-ben a Fehér isten című mozijával hódította
el az Un Certain Regard szekció nyertesének járó díjat.
Mundruczó Kornél – képen balra, Andy Vajnával – ezúttal a rangos
seregszemle fődíjáért, az Arany Pálmáért száll harcba a versenyprogramban legújabb alkotásával, a Jupiter holdja címet viselő, a menekültsálságot
egy különleges képességekkel rendelkező kisfiú orvoshoz fűződő barátságán keresztül bemutató filmjével, ami korábban a Felesleges ember
munkacímet kapta.
MTI

ÁLLÁS !
Pest megyei Ápolási Szolgálat

OKJ ápolói végzettségű
munkatársakat keres Gödöllő és környékére.
Jelentkezés a 06-20-459-1441-es
telefonszámon.
HIRDETÉS
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Milliárdos veszteséget mutattak
ki a város üzleti vagyonában
Április 27-i, lapzártánk után megtartott összejövetelükön a gödöllői
képviselőtestület tagjai – mások
mellett – az önkormányzati gazdálkodás 2016. évi zárszámadásának
elfogadásáról is határoztak.
Az elmúlt esztendőben a gödöllői
költségvetés kevéssel több mint 9,584
milliárd forintos (egy évvel korábban
7,424 milliárd forintos) bevételre tett
szert, amiből mintegy 8,605 milliárd
forintot (egy évvel korábban 5,036
milliárd forintot) költöttek el. A két
összeg közötti, csaknem 979 millió
forintos különbséget költségvetési
maradványként nevesítették, ami
döntő részben felhalmozási célokat
szolgál. A gödöllői önkormányzat
költségvetési szervei 3,1 milliárd
forintos bevételt teljesítettek, ami
szűk 43 millió forinttal haladta meg
az ez irányú kiadásokat.
A bő 3 milliárd forintos összegben
tervezett helyi adóbevétel (építményadó, telekadó, iparűzési adó,
idegenforgalmi adó, kommunális
adó) az év végére megközelítette a 4
milliárd forintot. Főként a helyi

cégek jártak az élen a forrás növelésében, akik a reméltnél több mint
800 millió forinttal fizettek be többet
a gödöllői közkasszába. A tavaly év
eleji bevezetése óta rendszeresen
komoly vita és ellenérzés tárgyát képező kommunális adóból közel 195
millió forint folyt be 2016-ban.
Figyelemreméltó adat, hogy 2016ban a 15 fős gödöllői képviselőtestület működési költsége alulról súrolta a 87 millió forintot, vagyis: a
helyi népképviselet fenntartása havi
szinten, átlagosan 7,25 millió forintban kerül a város adófizető polgárainak.
Gödöllő 2016-os gazdálkodása következtében az idei évre elfogadott
költségvetés szabad felhasználású
fejlesztési tartaléka csaknem 275
millió forintos előirányzattal gazdagodott. Ugyanakkor az elmúlt esztendőben 1 milliárd forinttal csökkent (3,9 milliárd forintról 2,9 milliárd forintra) a város forgalomképes (üzleti) vagyona, ami elsősorban
az egyéb tartós részesedés mérséklődésének tudható be.
-rg

Letisztázták a kultfőváros logótervet
Az már korábban eldőlt, hogy településünk részt
vesz az Európa Kulturális Fővárosa 2023 pályázaton. A gödöllői kandidálással kapcsolatosan több döntés született a képviselőtestület
március 23-i tanácskozásán.
A gödöllői pályázati anyag elkészítésével
Döbrönte Katalin fővárosi illetékességű egyéni
vállalkozót bízták meg, aki a pályázati ciklus
2017. december 20-ig tartó szakaszára nettó 2,7 millió forintért vállalta a feladat elvégzését. Ezen felül további 500 ezer forint szükséges az angol
nyelvű fordításra, lektorálásra.
Mivel a projekt a kiírás szerint nem nélkülözhet egy szakmai és egy
művészeti vezetőt, az előbbi posztot L. Péterfi Csaba, a gödöllői polgármesteri hivatal polgármesteri kabinetjének vezetője, az utóbbit pedig
Kovács Balázs, a Művészetek Háza Gödöllő Kft. ügyvezető igazgatója látja
el. Megbízatásuk 2018 végéig szól, ez irányú munkájukért anyagi juttatást
nem kapnak.
Április 27-én a várost irányító grémium tagjai elé került az esemény finomított logóterve, ami a gödöllői Szalka Krisztina kreativitását dicséri. Az
előzetesen megfogalmazott javaslat szerint a mellékelt formájú és színösszeállítású embléma lesz az egyedi azonosítója a gödöllői „kultfőváros”
kandidálásnak.
-org
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Gyülekezési jogot sért a helyi rendelet
Lengyel Szilvia, az LMP politikusa kért állásfoglalást
a kormányhivataltól a kérdésben
Lengyel Szilvia, a Lehet
Más a Politika
(LMP) Gödöllőn élő egykori országgyűlési képviselője január elején törvényességi észrevétellel fordult a Pest Megyei Kormányhivatalhoz. Beadványában arra kérte a kormányhivatal illetékesét, vizsgálják
meg, hogy Gödöllő Város Képviselőtestületének Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és a vásárok rendjéről szóló,
2015 októberében megalkotott önkormányzati rendeletének bizonyos,
elsősorban a politikai rendezvényekre vonatkozó rendelkezései összhangban vannak-e az alaptörvénnyel.
Március közepén megszületett a
Pest Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztálya Törvényességi Felügyeleti Osztálya főosztályvezetőhelyettesének a válasza. Ebből világosan kiolvasható – mások mellett –,
hogy a vizsgált önkormányzati rendelkezés alapvető jog – nevezetesen
a gyülekezés – gyakorlását korlátozza, mondván: a politikai rendezvényekre vonatkozóan helyi szintű
normatív szabályozásra nincs lehetősége az önkormányzati jogalkotónak. A politikai rendezvények lebonyolításához közterület-használati
hozzájárulás meglétét és az ezzel
kapcsolatos díjfizetési kötelezettséget előíró önkormányzati rendeleti
szabályozásra – rendeletalkotási jogosultság hiányában – jogszerűen
nincs lehetőség. Erre való tekintettel
a kormányhivatal illetékese felügye-

leti intézkedés megtételére tesz javaslatot a törvényes állapot helyreállítása érdekében.
Érdeklődésünkre Lengyel Szilvia
(képen) a következőket fűzte hozzá
a történtekhez:
- A beadvány akkor fogalmazódott meg bennünk, amikor meglepve tapasztaltuk, hogy a gödöllői önkormányzat igen tágan értelmezi a
saját jogalkotási lehetőségeit. Helyi
rendeletben írja elő azt, hogy amenynyiben politikai rendezvényt, aláírásgyűjtést szeretnénk tartani, akkor
közterület-használati engedélyért
kell folyamodnunk a jegyzőhöz, illetve közterület-használati díjat is
kell fizetnünk érte. Ismerve a gyülekezési törvény előírásait, világosan
látszott, hogy az önkormányzat nem
elégszik meg a törvény által előírt
bejelentési kötelezettséggel, hanem
saját hatáskörben ennél szigorúbb
feltételeket támaszt az engedély, valamint a díjfizetés előírásával.
Ezért kértem a Pest Megyei Kormányhivatal állásfoglalását és intézkedését, ami meg is állapította, hogy
az önkormányzat nem alkothatna
ilyen tartalmú rendeletet. Azt gondolom, hogy ezzel a szabályozással jelenleg a politikai véleménynyilvánítás szabadságát, valamint a gyülekezési jogot korlátozzák Gödöllőn, ráadásul, alaptörvény-ellenesen.
-ed

Elutasítja Gémesi politikáját a
KDNP Gödöllői Szervezete
Április 19-én nyilatkozatot tett közzé a Kereszténydemokrata Néppárt Gödöllő Szervezete, amiben kijelentik, hogy mély megdöbbenéssel és csalódottsággal figyelik Gödöllő polgármesterének politikai megnyilvánulásait. Szervezetük nem tud, és nem is kíván azonosulni a Gémesi György által képviselt
politikával.
A Kereszténydemokrata Néppárt Gödöllői Szervezete azt is kinyilvánítja,
hogy a továbbiakban is a városunkban élők érdekében és szolgálatában
kívánja végezni munkáját a helyi közösség fejlődésének érdekében.
A helyzet pikantériájához tartozik, hogy a KDNP Gödöllői Szervezetének
tagjai közül többen is ott ülnek a képviselőtestületben, mint Gémesihez „hű”
lokálpatrióta klubos városatyák…
-gb
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Miért nem szállt be az állam
a Városháza felújításába?

Gémesi György, aki, ha magyarázatot kell adnia a gödöllői Városháza Szabadság tér 7. szám alatti épületének lebontása kapcsán felmerülő kérdésekre, meghatározó okként említi azt a körülményt, hogy korábbi megkeresésükre a Pest Megyei Kormányhivatal illetékese – forráshiányra hivatkozva – nemleges választ adott arra, hogy anyagilag segítsék az objektum
felújítását. Gödöllő első embere legutóbb a március 31-i lakossági fórumon
citálta a történetet a hallgatóság elé, és mondandójában arra is kitért, hogy
a Pest Megyei Kormányhivatal (magyarul, az állam) ezt követően mintegy
250 millió forintot költött az új, Kotlán Sándor utcai okmányiroda kialakítására, majd prezentációjában levetített egy képet, amin egymilliárd forintos
fejlesztés olvasható. Gémesi – miközben értetlenkedésének adott hangot – a
jelenlévőkre bízta a következtetések levonását.
A magunk részéről szerettük volna elkerülni a találgatást, ezért rákérdeztünk: mi volt a valós oka annak, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal elutasította az anyagi hozzájárulást a gödöllői Városháza épületének felújításához, illetve ha erre nem volt pénz, hogyan sikerült egymilliárd forintos támogatást szerezni a kormányhivatal épületének energetikai fejlesztésére?
A válasz a Pest Megyei Kormányhivataltól megérkezett, változtatás nélkül adjuk közre, íme:
Gödöllő Város Önkormányzata és a Pest Megyei Kormányhivatal 2012.
október 18-án kötött megállapodást. A megállapodás törvényi alapját a
2012. évi XCIII. törvény a járások kialakításáról, valamint egyes ezzel összefüggő törvények módosításáról adta. A Gödöllői Járási Hivatal ezen megállapodás alapján kezdte meg működését a Gödöllő 291/4 helyrajzi számú,
Szabadság tér 7. szám alatti épületben, a megállapodás szerint ingyenes
használati jog került bejegyzésre a Pest Megyei Kormányhivatal javára. A
törvény 2. § (1) szerint az önkormányzati vagyont biztosítani kell ingyenes
használatba a feladat ellátásának időtartalmára az állam részére.
Az ingatlan üzemeltetésére 2013. november 13. napján született megállapodás az önkormányzat és a kormányhivatal között, ami ma is hatályos.
E megállapodás 9. pontja értelmében az üzemeltető, vagyis az önkormányzat feladata az ingatlan felújítása, karbantartása.
Gödöllő 2015 nyarán jelezte a kormányhivatalnak a városháza felújításának szükségességét, és tájékoztatást kért az együttműködés lehetőségeiről.
A Pest Megyei Kormányhivatal 2015 nyarán tájékoztatta Gödöllőt, hogy a
felújításhoz forrást nem tud biztosítani. A Kormányablak-program részeként nyílt meg a Gödöllői Kormányablak 2016-ban, amihez forrást az állam
biztosított.
A mellékelt fotón látható információs tábla egy másik épületkorszerűsítést összegző tábla: ennek a fejlesztésnek a keretében, összesen 15 Pest megyei helyszínen – többek között a Kotlán Sándor utca 3. szám alatt is – valósult meg energetikai korszerűsítés. Az 1 milliárd forintos uniós támogatás
keretében 15 helyszínen végeztek többek között nyílászáró-cseréket, napelem-telepítéseket, valamint homlokzati hőszigeteléseket.
Egyik hivatkozott felújítás sem a Pest Megyei Kormányhivatal saját forrásából valósult meg. A kormányablak-kialakítása állami költségvetésből, míg a 15
helyszínes energetikai korszerűsítés európai uniós forrásból jöhetett létre a
Pest Megyei Kormányhivatal által vagyonkezelt ingatlanok esetében.

Van, aki levélben konzultál a választóival, és van, aki lakossági fórumra invitálja őket. Ez utóbbi körbe tartozik Gémesi György polgármester is, aki március utolsó napján a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ épületébe
várta az érdeklődőket. A témát a
főtér bővítésének lehetőségei és
egyéb fejlesztési kérdések kitárgyalása adták.
Előzetesen többen vélték úgy, hogy
nem sok értelme van ennek az események, hiszen a döntés már korábban megszületett. Mármint, hogy a
régi Városháza épületét elbontják,
és egy, a lakosság körében is meghirdetett ötletpályázat alapján elindult a tervezés a javasolt térelemek
figyelembevételével. Hogy nem minden ajánlást tartottak továbbgondolásra méltónak, az most (már)
mellékes…
Adódott a kérdés a lakossági fórum előtt: okosabbak leszünk-e? A
rövid válasz: igen is meg nem is. Abban ugyanis nem sok újdonság volt,
amikor Gémesi György felsorolta
az önkormányzat által erre az esztendőre tervezett fejlesztéseket, úgy,
mint: sportcsarnok, főtér, új városháza, testőrlaktanya, Művészetek
Háza, Petőfi iskola.
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Önök itt folyamatos

…hangzott el a Váro
fejleszté
kis híján botrányb
A valamivel több mint két és félórás lakossági fórum középpontjában a főtér bővítése állt, amit a régi
Városháza épületének bontása előz
meg. Ha minden jól alakul, még áprilisban elkezdődhetnek a bontási
munkálatok, amik várhatóan augusztus elejéig tartanak majd. A
környéken dolgozóknak és lakóknak folyamatos tájékoztatást és
egyeztetést ígértek, amibe bevonják
a bontást elnyerő vállalkozást is.
A polgármester elmondta, bizonyos szempontból már megkezdődött az épület értékes eszközeinek,
berendezéseinek (például: lift) a kiszerelése. Ami hasznosítható, azt a
közintézményekbe viszik, mert –
amint azt Gémesi kihangsúlyozta –
semmi érték nem kerül a kukába és
magáncégek zsebébe sem.
Azt szeretnék, hangzott el Gémesi szájából, ha a bontást nagyon
gyorsan követné az így felszabadult terület beépítése, és a remény
szerint akár év végére elkészülhet a
város vadonatúj közösségi tere.

A Fidesz-felmérésben résztvevők
53%-a nem ért egyet a Városháza
épületének lebontásával
A március 31-i lakossági fórum alatt többen is felvették a telefonjukat, mert
egy gépi hang a Fidesz helyi szervezete megbízásából felmérést végzett, és
a Városháza bontásával kapcsolatos kérdéseket tett fel, amikre a gombok
megnyomásával lehetett reagálni. Időközben megszületett a válaszok
kiértékelése. Íme:
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san hazudnak…

osháza lebontásával és a főtér
sével kapcsolatos,
ba fulladt lakossági fórumon
Amint az a mellékelt képen is látható, lesz fedett
szabadtéri színpad, játszópark, dombos zöldterület, kiszolgáló helyiségek (nyilvános WC, öltözők, pelenkázó, raktár). Ez utóbbiakat a
mostani garázssor helyén tervezik megvalósítani. Télre az sem elképzelhetetlen, hogy műanyag borítású korcsolyapályaként működik a
színpadi rész, egyfajta pluszt adva az adventi
vásár varázsának.
A Művészetek Háza mellett, a buszpályaudvar
felé eső részen új parkolók épülnek, a Trianoni
emlékművet pedig áttelepítik a kastélykápolna
előtti területre.
A Városháza új épületénél fontos elemként jelenik meg a bejárati portál hangsúlyozása, ami fölé
toronyórát terveznek, illetve az, hogy az egészségügyi központ felé eső árkádos részt beépítik,
és vendéglátó-ipari funkciót szánnak az épületrésznek. Az ügyfélforgalmat lebonyolító egységeket várhatóan az áruház felőli oldalról lehet
majd megközelíteni, az újonnan létrejövő épületrészben kialakítandó ülésterem pedig bármikor átalakítható lesz kisebb-nagyobb rendezvényekre, eseményekre.
Gödöllő első embere szerette volna nyugodt,
párbeszéden alapuló mederben tartani a lakossági fórumot, terve azonban egy ponton meghiúsult. Voltak olyan hozzászólók, akik nemtetszésüket fejezték ki bizonyos kérdésekben, majd
– miután felvetéseikre nem kaptak kielégítő
választ – „nekiestek” Gémesinek. A polgármester
méltatlannak nevezte a történéseket, és odáig merészkedett, hogy felszólítsa a vele egyet nem
értőket, hagyják el a termet. Erre nem került sor,
ám a kérdéseikre konkrét választ várók egyike
megjegyezte: Önök itt folyamatosan hazudnak…
Bár, nem tartozik szorosan a fórum történéseihez, úgy értesültünk, hogy a Fidesz-KDNP két
gödöllői önkormányzati képviselője, Simon Gellért és Molnár Árpád több kérdést tartalmazó
közadat igénylést juttatott el a város címzetes
főjegyző asszonyához a Városháza bontására
vonatkozóan.
-fr

Nettó 150 millióért bonthatják
el a gödöllői Városháza épületét
A gödöllői Városháza épületének bontása témakörben az első közbeszerzési eljárás sikertelen
volt. A március 31-i lakossági fórumon Gémesi
György polgármester azt mondta, hogy másodszorra már nem kell közbeszerzést kiírni, hanem
ajánlatokat kérnek be, ami alapján kiválasztják a
kivitelezőt. A polgármesteri hivatal vezetőjénél
arról érdeklődtünk, hogy jogi szempontból megfelel-e az érvényben lévő törvényi előírásoknak
ez az eljárási mód.
Kérdésünkre dr. Kiss Árpád aljegyzőtől kaptunk választ, aki arról tájékoztatott, hogy az

épület bontása tekintetében 2016 novemberében
került sor az első nyílt közbeszerzési eljárás
megindítására, ami eredménytelenül zárult. Az
első közbeszerzési eljárás eredménytelenségének megállapítását követően került sor a második közbeszerzési eljárás megindítására. A
megismételt közbeszerzési eljárás a 2017. január
1-jén hatályba lépett törvényi módosítás rendelkezéseinek megfelelően került kiírásra. A
jogszabály rendelkezése értelmében a nettó 300
millió forint értéket el nem érő építési (bontási)
beruházások esetében lehetőség van meghívásos eljárás lefolytatására. A meghívásos eljárás
sajátsága a jogszabályi rendelkezés értelmében,
hogy az ajánlatkérő legalább 5 ajánlattevő
részére megküldött ajánlattételi felhívással
indítja az eljárást. Gödöllő Város Önkormányzata az ismertetett közbeszerzési eljárás típust
választotta.
A megismételt közbeszerzési eljárás során
2017. március 6-án 5 ajánlattevő részére került a
felhívás megküldésre és
ezt követően került sor
a közbeszerzési eljárás
lefolytatására. Polgármester úr a fórum keretében elhangzott nyilatkozatában a bekért
ajánlatok alatt ezen
ajánlatokat értette. A
megismételt közbeszerzési eljárás 2017. április
12-én a döntés meghozatalával zárult le.
Értesülésünk szerint
több érvényes ajánlat
érkezett be. Ezek közül
az illetékesek az egy isaszegi és egy budapesti
székhelyű kft. által alkotott SCB Konzorcium
nettó 149.949.380 forintos ajánlatát tartották a
legjobbnak. A vállalkozás 90 naptári napot jelölt meg a bontási munkálatok teljesítésére. A
város idei költségvetésében a feladatra 170
millió forintot különítettek el. Ez nettó értéken számolva 132 millió forint körüli összeg.

Városháza-bontás:
hogyan küszöbölhető ki
a 18 millió forintos eltérés?
Akárhogy is nézzük, a gödöllői Városháza Szabadság tér 7. szám alatt álló épületének lebontására nettó 132 millió forintnak megfelelő fedezetet határoztak meg, miközben a legkedvezőbb
ajánlat a munkálatok elvégzésére nettó közel 150
millió forintról szól. Hogyan és honnan teremthető elő a 18 millió forint körüli különbség?
Ezt kérdeztük a helyi önkormányzat pénzügyi
bizottságának szocialista párti elnökétől, Kovács
Barnabástól. A városatya úgy fogalmazott, hogy
a közbeszerzési bizottságnak csak javaslattételi
joga van. A döntést a polgármester hozza meg.
Ha nem elég a fedezet, akkor dönthet úgy, hogy
eredménytelen a pályázat, vagy dönthet úgy,
hogy a fedezetet kiegészítik, mondjuk, a költségvetési tartalékból. Az ilyen „eltéréseket” szokta a
képviselőtestületi tagság a félévente esedékes beszámolóban jóváhagyni.
GH-összeállítás

HIRDETÉS
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Idén is pezseg az élet
a gödöllői teniszpályán

Nyitott kapukkal várja látogatóit a Szent István Egyetem teniszkomplexuma: 3 salakos- és 3 homokpályával, öltözővel, zuhanyzóval és nagyszerű közösségi élettel.
Az egyetem teniszpályáját a SZIE Sport Klub Kft. üzemelteti 2013 óta. Az elmúlt évek alatt egyik
népszerű központi helye lett a sportolni szerető gödöllői lakosoknak. A nagyszerű felszereltséggel és infrastruktúrával rendelkező komplexumba nem kizárólag sportolni járnak a vendégek, hanem igazi
közösségi élet színhelye is ez a fedett, 30 fős befogadóképességű, büfével rendelkező pihenő, ami
tökéletes relaxálási lehetőséget biztosít a nagy mérkőzések után.
Az amatőr, először próbálkozó diákoktól a már profi szinten teniszező sportolókig mindenki igényeit
kielégítik a pályák. A komplexum egyik különlegessége, hogy a homokos pályákon beachteniszezni és
strandröplabdázni is szoktak.
A nyitvatartási időről és árakról a www.sziesport.hu weboldalon találhatók információk. A pályák idén
október 16-ig várják a vendégeket reális árakon, barátságos környezetben és – remélhetőleg – a
tavaszra és a nyárra jellemző időjárással!

HIRDETÉS
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Terápiás kert
támogatásból
Kihirdette a Tesco a helyi, jótékony kezdeményezéseket támogató „Ön választ, mi segítünk” pályázatának nyerteseit. Az áruházlánc vásárlói országosan 61 körzetben szavazással választották
ki a nyerteseket, akik együtt összesen több mint
24 millió forint összegű támogatást kapnak. Pest
megyében 7 szervezet nyert egyenként 400 ezer
forint összegű dotációt programja megvalósításához.
Országszerte 177 helyi civil szervezet ötletére
szavazhattak a vásárlók. Ők több mint 2,9 millió
szavazatot dobtak be összesen. Pest megyében a
helyi kezdeményezések összesen 305.040 darab
szavazatot szereztek. A legtöbb támogató voksot,
számszerűen 24.603 szavazatot a megyében a
Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért kapta.
Pest megyében 7 helyi pályázó lett a program
nyertese, köztük a Gödöllői Fele-Más Egyesület
a Sérült Gyermekekért. Az egyesület közreműködésével és segítségével fogyatékkal élő gyermekek számára épülhet terápiás kert Gödöllőn.
-szzs

SPORT
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EYOF-nagykövet lett
a Penta-GRC irányítója
Július 23-a
és 29-e között Győr
lesz a házigazdája az
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválnak (EYOF – European Youth
Olympic Festival), ahol tíz sportág
(úszás, kerékpározás, torna, atlétika,
judo, tenisz, kézilabda, röplabda,
kosárlabda, kajak-kenu) ifjú tehetségei mérik össze a tudásukat.

Bár, nem túl nagy a valószínűsége, hogy gödöllői sportoló is eljusson a rangos viadalra, mégis van
helyi kötődése az eseménynek.
Méghozzá, Kötél Zsanett, a PentaGödöllői RC női csapatának válogatott röplabdázója személyében.
A feladóposzton jeleskedő játékos –
mint sikeres, többek között, Euroliga-győztes és Európa-bajnoki
résztvevő röplabdázó – a sportág
EYOF-nagykövete lett – olvasható
a győri esemény hivatalos honlapján.

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
Rájátszás az 5-8. helyekért
MTK Budapest – Penta-Gödöllői RC 3-0 (20, 21, 24)
Penta-Gödölői RC – MTK Budapest 0-3 (-15, -23, -13)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-0,
az MTK javára.
Rájátszás a 7. helyért
1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem – Penta-Gödöllői RC 3-0 (22,
17, 23)
A párharc állása: 1-0, a Kaposvár javára. A második mérkőzést
lapzártánk után rendezték meg.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 21-24. forduló
Gödöllői SK – Pilisi LK-Legenda Sport 1-0 (0-0) Gól: Molnár Dániel
(öngól).
Vecsés FC – Gödöllői SK 1-1 (0-1) Gödöllői góllövő: Koziorowski
Richárd.
Viadukt SE Biatorbágy – Gödöllői SK 1-2 (1-1) Gödöllői gólok:
Kaiser László, Mudroch Mendel.
Gödöllői SK – Tápiószecső FC 3-1 (1-1) Gödöllői gólok: Koziorowski
Richárd (2) Nagy Tamás (11-esből).
A Gödöllői SK együttese 52 ponttal, 55-22-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella 2. helyét foglalja el.
Pest megyei III. osztály, Közép A-csoport, 18-21. forduló
Gödöllői SK II.-Szada – Dány KSK 2-1 (0-0) Gödöllői gólok:
Kerecsényi Fodor Norbert, Tóth Bence.
Vácszentlászló SE – Gödöllői SK II.-Szada 2-0 (0-0)
Kisalag SC – Gödöllői SK II.-Szada 2-3 (2-2) Gödöllői góllövők:
Szeles Dávid (2), Juhász Ferenc.
A GSK II. csapata 35 ponttal, 58-26-os gólkülönbséggel a csoport
táblázatának 6. helyezettje.
SK Tóalmás – Gödöllői EAC-SZIE 1-6 (1-3) Gödöllői góllövők: Beregszászi Béla (2), Somogyi Levente, László Viktor, Juhász Tamás,
Márton Tibor.
Gödöllői EAC-SZIE – Fóti SE 3-1 (1-1) Gödöllői gólszerzők:
Somogyi Levente (2), Beregszászi Béla.
Kerepesi SBE – Gödöllői EAC-SZIE 2-2 (0-0) Gödöllői góllövő:
Müller Péter (2).
Kistarcsai VSC – Gödöllői EAC-SZIE 4-0 (3-0)
A GEAC-SZIE együttese 49 ponttal, 108-29-es gólkülönbséggel 1. a
csoport tabelláján.
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Veterán atléták fedett pályás világbajnoksága

Szenzációs Bucherna-bronz
Március 19-e és 25-e között rendezték meg Daegu-ban (Dél-Korea) a
veterán korosztály számára kiírt
fedett pályás atlétikai világbajnokságot, amire 73 ország 4.324 atlétája
nevezett. Hazánkat 7 sportoló képviselte, köztük a Gödöllői EAC aktív
versenyzője, dr. Bucherna Nándor.
A magyar csapat összesen egy
ezüst- és négy bronzéremmel zárta a
világbajnokságot. A szerepléshez a
49 éves Bucherna Nándor (képen)
egy, gerelyhajításban (33,13 méter)
elért bronzzal járult hozzá. Ezen kívül igen értékes helyezéseket szer-

zett súlylökésben (4.
hely - 8,66
méter)
és
diszkosz ve tésben
(7.
hely - 22,36
méter), míg
200 méteren
kiújuló sérülése miatt sajnálatos módon csak a
verseny befejezésére tudott koncentrálni.
-kb

Pest megyei Kupa, 3. forduló
Szentendre VSE – Gödöllői SK 1-3 (0-3) Gödöllői gólok:
Koziorowski Richárd (2), Mudroch Mendel.
Gödöllői EAC-SZIE – Isaszeg SE 0-0
A következő fordulóban a GSK a Pilisszentivánnal, a GEAC pedig a
Taksonnyal találkozik.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 18-20. forduló
TFSE – Gödöllői KC 20-27 (12-16) • juniorok: 26-28
Gyömrő VSK – Gödöllői KC 24-33 (11-15) • juniorok: 24-23
Gödöllői KC – Csömöri SSZN KFT 26-22 (14-12) • juniorok: 23-25
A Gödöllői KC együttese 26 ponttal, 541-501-es gólkülönbséggel 2. a
tabellán.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, rájátszás az 1-6. helyekért, 5-7. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – MVFC-Berettyóújfalu II. 3-2 (01) Gödöllői gólok: Annus Árpád, Varsányi Botond, Magyar Zsolt.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Debreceni Egyetemi AC 2-2 (2-2)
Gödöllői gólok: Annus Árpád (2).
Kazincbarcikai Ördögök SE SE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 22 (1-0) Gödöllői gólok: Magyar Zsolt (2).
A MAG-LOG csapata 11 ponttal, 23-26-os gólkülönbséggel a 4. helyen áll a tabellán.
A SZIE alakulata 0 ponttal, 60-176-os gólkülönbséggel az utolsó, 10.
helyet szerezte meg az NB II-es bajnokság Keleti-csoportjában.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 11. forduló:
Andornaktálya SE – Gödöllői SBE 6-6
Győzelem: Nagyajtai Gábor, Kőszegi Lajos, Téglás Mátyás. Döntetlen: Bándy Attila, Sillye Kálmán, Hönsch Pál, Szabó Zoltán, Zámodics Ferenc, Törőcsik József. Vereség: Kozma Gábor, Veres István,
Molnár László.
A GSBE formációja 59 ponttal a 9. helyen végzett a csoport tabel láján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 9-10. forduló:
Gödöllői SBE II. – Veresegyház 2-3
Győzelem: Rigó József, Nagy Dániel. Vereség: Fehér Mihály, Pervai
László, Nagy Zoltán.
Gödöllői SBE II. – Aszód 3,5-1,5
Győzelem: Nagy Adrián, Molnár László. Döntetlen: Fehér Mihály,
Veres István, Rigó József.
A GSBE II. együttese 20 ponttal a bajnoki osztály 9. helyezettje.
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Fő a jókedv (V.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

Torkos-kupont 2 személyre

Gyógyszer tári ügyelet
(hétköznap, ünnepnapokon és hétvégén 22 óráig)

Április 30-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585

Indulatos hang a telefonban: - Azonnal halkítsa le a rádióját, vagy feljelentem a rendőrségen!
– Eszemben sincs – érkezik a válasz -, ha zavarja, …
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: Y) 12.
Iszákos 13. Értékes kártyalap 14. Zavaros Imi! 15.
Idegen hármas 16. Árasztá 17. Férfinév 20. Arab
ország 22. Kertet művel 23. Népszerű komika
(Lenke) 25. Kétell! 26. Becézett Áron 27.
Mennyboltja 28. Mutatószó 30. Bajnokok Ligája
31. Indíték 32. Állóvíz 33. Küzdősport 34. Elköszönés 35. Fába vés 36. Kiejtett mássalhangzó
37. Múlt idő jele 38. Verőér 40. Tengeri hal 43. A
hét vezér egyike 45. Szolmizációs hang 46. Tár 48.
Elektromos töltésű atom 50. Hüvelyes növény 52.
Névelő
Függőleges: 1. Tavaszi 2. Ruházati kellék 3. Szerencsét hozó növény 4. TeleSport 5. Személyes
névmás 6. Befejező 7. Péksütemény 8. Erdei vad
9. Nano 10. Német számnév 11. Zenekar tagja 16.
Puha fém 18. Függő 19. Kiejtett mássalhangzó 21.
Talmi 24. Tagadás 26. Elrejt 29. Ön 30. Bánat 33.

Fejér megyei település 34. Belső szerv 35. Francia
szobrász volt 38. Az egyik szülő 39. Varróeszköz
41. Rangjelző szó 42. Forma 43. A poén második,
befejező része (N) 44. Ételt ízesít 47. Társadalombiztosítás 48. Szintén 49, Asszonynév-képző 50.
Igekötő 51. Spanyol autójelzés
A megfejtéseket május 19-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Március 31-i lapszámunk helyes megfejtése:
OLYANRÓL NEM HALLOTT, HOGY VALAKI ÚJRANŐSÜL?
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Tóth Emese Szabadka u. 6/A.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Bodnár Kornél Mátyás király u. 25.
Szélkakas Vendéglő Torkos-kuponjának nyertese: V. Mészáros-Kis Márton Kossuth Lajos
utca 13.

Május 1-jétől május 7-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Május 8-tól május 14-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Május 15-től május 21-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Május 22-től május 28-ig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002
Május 29-től június 4-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

Magazinunk következő
száma

2017. június 2-án,
pénteken jelenik meg.
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