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KÖZ-TÉR

Utasították a kormányhivatalt a Zöld Híd
Régió Kft. elleni végrehajtás megindítására

Amint arról magazinunk korábban beszámolt, az
utóbbi időben nem egy esetben született olyan
határozat, ami – mivel a cég jogszabályellenesen
(pontosabban, nem a rezsicsökkentéssel kapcsolatosan előírtak szerint) állapította meg és alkalmazta a szemétszállítás ürítési díját az egyik településen – fogyasztóvédelmi bírsággal sújtotta az
amúgy is komoly gazdálkodási és fenntarthatósági nehézségekkel küszködő, gödöllői székhelyű Zöld Híd Régió Nonprofit Kft-t.

Az egyik ilyen büntetés 180 ezer forint megfizetéséről szólt, ám a határozat végrehajtása nem
történt meg. A panaszosok ezt január közepén tudatták a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósággal
(NFH), amely március 31-én keltezett jogerős
végzésében arra utasította az ügyben első fokon
eljáró Pest Megyei Kormányhivatalt, hogy a társasággal szemben soron kívül indítsa meg és
folytassa le a végrehajtási eljárásokat.
Erre azért volt szükség, mert a fogyasztóvédelmi
hatóság szerint a Pest Megyei Kormányhivatal az
adatszolgáltatási felhíváson kívül egyéb intézkedést nem tett a határozat végrehajtása érdekében. A
most elrendelt végrehajtás során a kormányhivatal
akár önálló bírósági végrehajtóval is szerződhet. A
végrehajtás költségeit annak kell viselnie, aki a végrehajtás megindítására és foganatosítására okot
adott.
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Új házi gyermekorvos áll szolgálatba
Dr. Gálfi Zoltán, a 3. számú gödöllői házi gyermekorvosi körzet orvosa írásban jelezte a városvezetések, hogy nyugdíjba vonulása miatt praxis joga átadásával kapcsolatosan megegyezett dr. Kiss
Zsuzsanna házi gyermekorvossal, ezért módosítani szükséges az önkormányzattal 18 évvel ezelőtt
megkötött szerződést.
A települést irányító grémium tagjai a kérésnek eleget tettek, így a jövőben új házi gyermekorvosa
lesz a körzetnek. Ő nem más, mint az ózdi székhelyű egyéni vállalkozással rendelkező dr. Kiss
Zsuzsanna, akit a Szabadság tér 3. szám alatti II-es számú rendelőintézet épületének első emelet 114es számú helyiségében kereshetnek fel a beteg gyerkőcök. Az 56 éves csecsemő- és gyermekgyógyász
szakorvos hétfőn és csütörtökön 12 és 15 óra, kedden 15 és 18 óra, szerdán 8 és 12 óra, míg pénteken
8 és 11 óra között fogadja a fiatal pácienseket.
-f
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Bölcsőtől a koronáig,
Gödöllő a királyné
városa
Annak ellenére, hogy közel
háromnegyed
év még hátravan ebből az
esztendőből, a
gödöllői önkormányzat tagjai
már arról döntöttek, hogy –
kulturális és turisztikai szempontból – mi legyen a tematikája és az elnevezése a 2017-es évnek. A beérkezett négy javaslat közül a Bölcsőtől a koronáig,
Gödöllő a királyné városa mottóra esett a
városatyák választása. Az apropót Erzsébet királyné születésének 180., illetőleg a királyi pár koronázásának 150. évfordulója adja.
Emlékezetes, hogy Gödöllőn először öt évvel
ezelőtt, 2011-ben alkalmazták a városi programok kialakításánál a tematikus év adta lehetőségeket (Barokk Éve). A további elnevezések:
Híres Hölgyek Gödöllőn (2012), A szecesszió éve
Gödöllőn (2013), A Régi Ház – Kezdet és vég
(2014), Művészetek Kertje (2015), Gödöllő 50 – A
megújuló értékek városa (2016).
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Rozsdatemető
a város kapujában
Van-e szemet gyönyörködtetőbb látvány az utazó számára, mint amikor a szürke és unalmas
autópályákat követően úgy érkezik be egy
városba, hogy az út mentén frissen ültetett, de
már az ég felé magasodó nyír- és nyárfák sokasága, zöldellő cserjék fogadják?
Valahogy így képzelték el a Gödöllő előtti fő
közlekedési csomópont tervezői, amikor az M-3-as
autópálya és az M31-es gyorsforgalmi út városba
lehajtó útja mentén füvesítettek, fásítottak, zöld
lombok sokaságát ültették el. Zöldellni is kezdtek a
fák, míg tavaly egy szép napon építési törmelékek
hegyei, rozsdás vasak, hullámlemezek, öles fatuskók, törött betonpillérek piramisa lepte el, és azóta
is uralja a zöldövezetet. A több hektárnyi terület
gyaníthatóan az állami tulajdonú Magyar Közút
Nonprofit Zrt. kezelésében van, mely a látszat alapján az M3-as régi betonpilléreinek tárolására használja a zöldövezetet. Próbáltam érdeklődni a cég
helyi telephelyén, hogy miért, de érdemben nem
tudtak válaszolni.
Rozsdatemető a város kapujában: „idilli” városkép.

És, ha már városkép.
A városba vezető Dózsa György út elején az
autókereskedések után egy temetkezési vállalat
komor épülete fogad, a főút szélére akkurátusan
elhelyezett szürke, vörös, fekete sírkövek nem
éppen derűs látványával. Tovább haladva, a
gödöllői köztemető hosszan elnyúló téglakerítésén a teljes körű temetkezési szolgáltatások
reklámtáblái figyelmeztetik az arra járót a földi
élet mulandóságára.
Végül a magyar szecesszió gödöllői atyjáról,
Körösfői-Kriesch Aladárról elnevezett utca sarkán, ahol nemrég még zöld cserjék, ősfa uralta
telek állt, ma a kőszobrászat egyedi tervezésű

szív-és tulipán díszítésű sírkövei – néhol árcédulával – ragadják meg a kereszteződés közlekedési
lámpájánál várakozók figyelmét.
Így jutunk el Gödöllő főutcáján a város büszkeségét szimbolizáló, régi fényében pompázó
királyi kastélyhoz, mely hajdan koronás fők, jeles
történelmi személyiségek tartózkodási helye volt.
Akik, ha ma látogatnának városunkba, biztosan
nem ezt az útvonalat használnák.
Rozsda - temető, városkép… De, vajon mit
szólnak ehhez a gödöllői városatyák?
Csáky Zoltán
Szót kérünk a Közjóért
Egyesület/Gödöllő
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Négy kézjegy az agrárképzést célzó Felajánlani jó!
A gödöllői civilek is örülnek
együttműködési megállapodáson
Igazi mérföldkőnek szá- az egy százaléknak
mít az Emberi Erőforrások Minisztériumának
Felsőoktatásért Felelős
Államtitkársága, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Szent István Egyetem (SZIE) közötti
négyoldalú stratégiai együttműködési keret-megállapodás, amit március
utolsó előtti napján írtak alá a felek Gödöllőn. Az esemény a kormányzat, a
szakmai szervezetek és a felsőoktatás együttműködése szempontjából
példaértékű megállapodás, hiszen közös feladat az agráriumhoz és
vidékfejlesztéshez kapcsolódó szakmák, képzések népszerűsítése a fiatalok
körében.
A keret-megállapodást dr. Palkovics László oktatási államtitkár (balról a
második), Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke (balra), dr. Gyuricza Csaba, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elnöke
(jobbra), valamint dr. Tőzsér János, a Szent István Egyetem rektora (jobbról
a második) írta alá.
A stratégiai együttműködési keret-megállapodás erősíti a „Fokozatváltás a
felsőoktatásban” című kormányzati stratégiát, miszerint az agrár-felsőoktatás
átalakításával az agrár- és vidékfejlesztési képzések az agrár-tudásközpontokban koncentrálódjanak, és az egyes gazdasági-társadalmi szereplők minél szorosabban és minél hatékonyabban működjenek együtt – akár egyegy kampány keretében – az agrárszakmák fiatalok körében történő népszerűsítése érdekében – olvasható a SZIE PR-, Sajtó- és Rendezvényszervezési Főosztálya által szerkesztőségünkhöz eljuttatott sajtóközleményben.

A tapasztalatok szerint minden második ember ajánlja fel adójának egy
százalékát abból a mintegy négy és
félmillióból, aki Magyarországon
személyi jövedelemadót fizet. Az
szja 1+1%-áról idén is – csakúgy,
mint az elmúlt években – május 20áig lehet rendelkezni, szja-bevallási
formától függetlenül.
Aki személyijövedelemadó-bevallást nyújt be, egyúttal rendelkezhet
arról, hogy adójának 1 %-ával támogat egy civil szervezetet, illetve a
másik 1 %-ával egy egyházat vagy a
Nemzeti Tehetség Programot – tájékoztatta szerkesztőségünket a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV) Pest
Megyei Adó- és Vámigazgatósága.
Akik már benyújtották bevallásukat, vagy a NAV-ot bízták meg a bevallás elkészítésével, de még egyetlen szervezetet sem jelöltek meg
kedvezményezettként, vagy nem a
munkáltatójukon keresztül juttatják
el 1%-os nyilatkozataikat a NAVhoz, még nem maradtak le semmiről. Az 1+1%-ról rendelkezni ugyanis a bevallástól függetlenül egészen
május 20-ig lehet.
A NAV honlapján valamennyi,
köztük – a városnév keresőbe történő beírásával – gödöllői érdekeltsé-

gű, székhelyű, kötődésű kedvezményezett, így az egyik 1%-kal támogatható civil szervezet, illetve a második
1%-ra jogosult egyház vagy kiemelt
költségvetési előirányzat is megtalálható (www.nav.gov.hu/nav/szja1).
Felajánlásokat kizárólag a listákon
szereplő kedvezményezettek kaphatnak, vagyis azok a civil szervezetek, amelyek szeptemberig regisztráltak a NAV-nál és megfelelnek a
támogatás feltételeinek, valamint a
technikai számmal rendelkező bevett egyházak és kiemelt költségvetési előirányzat.
A felajánlók dönthetnek a rendelkező nyilatkozaton arról is, hogy ha
a civil kedvezményezett kéri, a
NAV közölheti-e nevüket, címüket
és elektronikus levelezési címüket.
A kedvezményezett ezeket az adatokat (5 évig) kizárólag közhasznú
tevékenységéhez kapcsolatfelvételre, tájékoztatásra használhatja.
Azok az adóforintok, amelyekről
nem rendelkeznek az adózók, a költségvetésben maradnak. Az a pénz
azonban, amit az állampolgárok támogatásként felajánlanak, leggyakrabban a rászorulók támogatását, a
gyermekek fejlődését, gyógyítását és
állatmenhelyek működését szolgálja.

Népmajális nélkül

pülőtéren, részben a kastélypark
Tessedik Sámuel utca felőli részén
követhették figyelemmel az érdeklődők.
Újabb fordulatot jelentett, amikor
az egyetem és a GAK Kft. munkatársai 2013-ban a kezükbe vették a
gödöllői majális szervezését, aminek
köszönhetően a lovasmajálisként
aposztrofált néprendezvény a város
Máriabesnyőhöz közeli, egykoron
OMÉK-nak szánt egyetemi területen várta az érdeklődőket. Tavaly
még ez volt a helyzet.
Idén azonban már nem így lesz. A
Szent István Egyetem illetékese érdeklődésünkre megerősítette, hogy
a felsőoktatási intézmény ebben az
évben nem szervez majálist Gödöllőn. Miként a város sem. Úgy
tudjuk, hogy B kategóriás díjugrató
lovasverseny viszont lesz, amit – a
polgármesteri kabinet vezetőjének
visszajelzése szerint – az önkormányzat támogat.
-st

Volt idő, amikor kötelező volt felvonulással és az elvtársi elit prominens
képviselőivel megtöltött tribün előtti integetéssel emlékezni május elsejére, a Munka Ünnepére. Gödöllőn
sem volt ez másképp: a díszemelvényt a Szabadság úton, a mostani
aluljáró magasságában tákolták öszsze, majd a helyi gyárakban, intézményekben dolgozó munkások tömege az alsóparki – ingyen sörrel és
virslivel megspékelt – vurstliban
szórakozhatott.
A helyzet az 1990-es rendszerváltozás után annyiban változott, hogy
elmaradt a felvonulás és az integetés, ám az Alsópark hosszú évekig
volt helyszíne a majálisnak, és az azt
kísérő, elmaradhatatlan díjugrató
lovasversenyeknek. Csaknem egy
évtizeddel ezelőtt az Alsóparkból
elköltözött a gödöllői majális, a látványosságokat részben a település
nyugati határában fekvő perőci reHIRDETÉS

KÖZÉLET

XX/5. 2016 május

ÁSZ-jelentés: nem lesz
fegyelmi felelősségre vonás
Ahogy arról egy hónapja magazinunk beszámolt, az Állami Számvevőszék (ÁSZ) befejezte Gödöllő város pénzügyi és vagyongazdálkodása megfelelőségének ellenőrzését,
majd március 8-án nyilvánosságra
hozta a 2011-2014. évekre kiterjedő
kutakodásról szóló jelentést. Ebben –
többek között – leírták, hogy a pénzügyi szabályozás megfelelt az előírásoknak, azonban a gazdálkodási jogkörök gyakorlása nem volt megfelelő. A számvevők megállapították,
hogy a vagyongazdálkodás szabályozásában feltárt hiányosságok kockázatot jelentenek az önkormányzati
vagyon védelme szempontjából. Az
önkormányzat pénzügyi egyensúlya
2012-2013 között fennállt, 2014-ben a
nettó működési jövedelem az adósságkonszolidáció és a számviteli
változások miatt volt negatív.
Az ÁSZ jelentésében szereplő javaslatok alapján a polgármesternek
30 napot adtak, hogy intézkedési
tervet készítsen. Gémesi György
ennek eleget tett, a feltárt hiányossá-

gok orvoslására is vonatkozó dokumentumban foglaltakról a gödöllői
képviselők az április 14-i ülésen
tájékozódhattak.
Az intézkedési terv záró bekezdésében az olvasható, hogy az ellenőrzött időszakban igen jelentős változások történtek a közszférában, így
az önkormányzatnál is. Ezen időintervallumban történt sorozatos törvényi és végrehajtási rendelkezések
változása, folyamatos módosítása,
azok nyomon követése, gyakorlati
alkalmazása, nem ritkán az egymásnak ellentmondó jogértelmezések is
eredményezték az Állami Számvevőszék által feltárt kisebb hiányosságokat. A vizsgálattal érintett köztisztviselők közül többen már nem
dolgoznak a polgármesteri hivatalban, a pénzügy-, a számvitel-, a
vagyongazdálkodás területén az
érintett köztisztviselői állománynak
felróható vétkes magatartást, ami
indokolná a fegyelmi felelősségre
vonást, a városvezetők nem látnak
megállapíthatónak.
-vn

Díjkedvezményt kap
a városi a piac öt bérlője
Öt, a városi piacon található kereskedelmi egység által fizetett bérleti díj
csökkentéséhez járult hozzá a várost
irányító grémium tagjainak többsége
a gödöllői önkormányzat áprilisi
ülésén. A tarifák differenciált mérséklése július 1-jétől lép érvénybe.
A döntést azzal indokolták, hogy
az elmúlt időszakban objektív okok
(okmányiroda, polgármesteri hivatal teljes, illetve részleges elköltözése) miatt a vásárlói kereslet jelentősen lecsökkent, ami néhány bérlőnél
veszteségessé tette a további működést. A bérleti díj mérséklése havi
nettó 5 és 40 ezer forint közötti
összeget jelent. Az érintett egységek
körét a 107-es számú csarnoki üzlet,

az élelmiszerbolt, a húsbolt, a tejbolt
és a pavilon büfé alkotják. Az új
rendszerben az önkormányzati tulajdonban lévő Piac Kft. erre az évre
közel 700 ezer forintos nagyságrendű bevételkiesést szenved el.
Érdeklődésünkre Vilhelm Ferenc
ügyvezető igazgató elmondta, hogy
olyan vállalkozásokról van szó,
amelyek hosszabb távú bérleti szerződéssel rendelkeznek a gödöllői
piacon, és többségük nagyobb létszámú munkaerőt foglalkoztat, illetőleg jelentősebb nagyságú területet
bérel. Ennek következtében járulékos rezsi- és bérköltségei is magasabbak. Fennállt a veszélye, fogalmazott az igazgató, hogy a forgalom
visszaesése okozta bevétel-csökkenés esetükben a bérleti szerződés felmondásához
vezet, ami a mostani
engedménynél komolyabb forráskiesést
okozhatott volna a
Piac Kft. gazdálkodásában.
-eF
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Bölcsődék egyesülnek és műfüves
focipálya újulhat meg

Szándéknyilatkozat született arról,
hogy szeptember 1-jétől egyesül az
Egyetem téren található Mézeskalács Bölcsőde és a Palotakert Bölcsőde. A létrejövő intézmény a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde
nevet viseli majd, és a Mézeskalács
Bölcsőde ennek tagintézményeként
működik a jövőben.
A két gödöllői bölcsődében összesen 10 csoportban nevelik a gyerkőcöket. Mindent egybevetve 130 fő
elhelyezésére van lehetőség, a jelenlegi kihasználtság átlagosan 63,5
százalékos. Az egyesített bölcsőde
leendő vezetőjét pályázati úton tervezik kiválasztani.
A gödöllői képviselőtestület tagjai
egyetértettek azzal, hogy pályázatot
nyújtsanak be a Magyar Labdarúgó
Szövetség (MLSZ) által meghirdetett országos pályaépítési programra. A beruházási költség 70 százalé-

ka társasági adóból (TAO) valósulhat meg, a fennmaradó 30 százalékos rész biztosítását pedig az önkormányzat önerőként vállalja.
Az MLSZ kiírása szerint egy
nagyméretű műfüves pálya kivitelezése 149 millió forintba kerül, amihez 44,7 millió forint önerő szükséges. A 2011 júliusa óta a VÜSZI
Kft. által üzemeltetett Táncsics
Mihály úti sportcentrumban jelenleg két műfüves borítású küzdőtér is
van. A megújításra szoruló régebbit
hét éve adták át, az újabbat 2013
szeptemberében.
A kisebb méretű, öltözőkhöz közeli műfüves pályát övező labdafogó háló az elmúlt években olyan
mértékben elhasználódott, hogy javítása értelmetlen, cserére szorul.
Ezt – eredménytartaléka terhére –
nettó 1,27 millió forintért teheti meg
az üzemeltető.
-do

Ismét volt vagyongyarapodás
Április 14-i összejövetelükön a gödöllői képviselőtestület tagjai – egyöntetűen, 13 igen szavazattal– elfogadták az önkormányzati gazdálkodás 2015.
évi zárszámadását.
Az elmúlt esztendőben a gödöllői költségvetés kevéssel több mint 7,424
milliárd forintos (egy évvel korábban 8,7 milliárd forintos) bevételre tett
szert, amiből mintegy 5,036 milliárd forintot (egy évvel korábban 7,7
milliárd forintot) költöttek el. A két összeg közötti, csaknem 2,4 milliárd
forintos különbséget költségvetési maradványként nevesítették, ami döntő
részben felhalmozási célokat szolgál.
A 3,3 milliárd forintos összegben tervezett helyi adóbevétel (építményadó, telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, gépjárműadó) az év végére meghaladta a 4 milliárd forintot. Főként a helyi cégek jártak az élen a
forrás növelésében, akik a reméltnél bő 800 millió forinttal fizettek be többet
a gödöllői közkasszába. Gödöllő 2015-ös gazdálkodása úgy alakult, hogy
együttesen kicsivel több mint 259 millió forintos szabad felhasználású
általános- és fejlesztési tartalék keletkezett.
A város vagyona az elmúlt évben is növekedett, szemben a 2014-es 33,6
milliárd forintos összeggel, a tavalyi esztendő utolsó napján kevéssel megközelítette a 34,4 milliárd forintot.
-eo

www.godolloihirek.hu
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Tíz éve történt

Gémesi György búcsúzott
a parlamenti képviselőségtől

2006. április 23-a bizonyos szempontból egyedülálló napként íródott
be a Gödöllőhöz köthető politikatörténetbe. Gémesi György, a város
1994 óta hatszor újraválasztott polgármestere ezen a napon búcsúzott
a parlamenti képviselőségtől, amit
azt megelőzően nyolc éven át töltött
be. Tette ezt úgy, hogy nem lemondott a mandátumáról, hanem – ami
azóta sem történt meg vele – választási vereséget szenvedett. Legyőzője
a kampánya során Gyurcsány Ferenc akkori miniszterelnököt is bevető Fogarasiné Deák Valéria volt.
Nézzük, mi történt szinte napra
pontosan 10 esztendeje!
„Hatalmas, országra szóló bravúrt
hajtott végre Fogarasiné Deák Valéria
szocialista párti képviselőjelölt a parlamenti választás második, április 23-i
fordulójában. A Pest megyei 4. számú
választókerület (Gödöllő, Pécel, Kistarcsa, Kerepes, Isaszeg, Csömör, Nagytarcsa) első fordulós eredményei alapján
szinte mindenki biztosra vette, hogy az
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MDF-FIDESZ-KDNP
támogatottságát élvező
Gémesi György szájából
képtelenség lesz kiénekelni
a sajtot. És mégis bekövetkezett a csodaszámba menő fordulat” – írtuk egy
évtizede.
„Miközben a Gémesi
Györgyre leadott voksok
száma az első fordulóban
(április 9.) elért 22.951-ről
21.526-ra csökkent, Fogarasiné szavazatai 18.498ról 21.753-ra emelkedtek
az első fordulós 71,4 %-os
részvételi arányt mintegy
6,4 %-kal alulmúló második körben. A
külképviseleteken leadott voksokkal
együtt, Fogarasiné Deák Valéria 227
szavazattöbbséggel nyerte el körzetünk
egyéni országgyűlési képviselői mandátumát. Mivel Gémesi György (különböző okok miatt) egyik jelölő szervezete
területi vagy országos listáján sem
szerepelt, a következő ciklusban nem lesz
tagja a parlamentnek” – elemeztük az
akkori történéseket.
Az elmúlt 10 esztendő tehát úgy
telt el, hogy városunk első embere
nem tudott parlamenti képviselőként munkálkodni. Vannak azonban olyan jelek, hogy a jövőben ez
nem lesz így. Elég, ha csak az idei,
március 15-i, a Józan ész forradalmát meghirdető beszédét idézzük,
amit akár egyfajta zászlóbontásnak
is értelmezhetünk. Várhatóan hamarosan kiderül, újraindul-e – és milyen
szervezeti formában – a kormány
utóbbi években hozott intézkedéseit
jobbára bíráló településvezető országos politikai karrierje.
-GH
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Mi lesz veled, gödöllői városháza?
Gémesi és csapata lebontaná a Szabadság tér 7.
szám alatti épületet, egyelőre a város peremén
marad az okmányiroda
Tavaly szeptemberben arról született képviselőtestületi döntés, hogy
átépítik a gödöllői városháza Szabadság tér 7. szám alatt található
épületét. Az ősz folyamán megkezdődött az objektum kiürítése és a
különféle irodák más helyiségekben
történő elhelyezése. A helyi és
környékbeli polgárok ügyintézését
elsősorban szolgáló, a járási kormányhivatalhoz tartózó okmányiroda a Kotlán Sándor utcába költözött.
Teltek múltak a hetek, hónapok ám
a gödöllői polgármesteri hivatal
épülete körül nem érződött a létesítmény megújulását szolgáló sürgésforgás. Mára kiderült, hogy a
„csendnek” alapos oka volt. A települést irányító grémium tagjai április 14-i tanácskozásukon arról határoztak, hogy nem a 30 évvel ezelőtt átadott Szabadság tér 7. szám
alatti épület felújításában gondolkodnak, hanem az egykoron több

banknak is helyet adó Szabadság tér
6. számú, a piactér szomszédságában található épület bővítésében.
Elsőszámú okként az anyagi lehetőségek szűkösségét jelölték meg,
mondván: a városháza előzetes
becslések alapján csaknem 1,5 milliárd forintot felemésztő megújítására nincs kellő fedezete az önkormányzatnak, viszont a település idei
költségvetésében erre a célra elkülönített 600 millió forint elegendő lehet a másik, a városvezetés által jelenleg ideiglenesen használt ingatlan bővítéssel egybekötött átalakításához.

Lebontanák a mostani
városháza épületét
A jelenlegi városháza átépítéséről az
derült ki, hogy a munkálatok (szerkezetkész állapotig történő bontás,
további, funkcionális átalakításból
eredő bontás és építés, valamint az
építészeti-, gépészeti-, villamossági-
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és korszerű energetikai munkák)
költsége elérheti a bruttó 1,5 milliárd
forintot, ami jelentősen megterhelné
az önkormányzat teljesítőképességét.
Ezért az illetékesek más lehetőséget kezdetek el vizsgálni. A mostani
helyzetből indultak ki, vagyis: abból, hogy a kiköltözés óta a polgármesteri hivatal öt különböző telephelyen (központ a Szabadság tér 6.
szám alatt, integrált ügyfélszolgálati
iroda a Petőfi tér 4-6. szám alatt,
közterület felügyelet a gimnázium
korábbi szolgálati lakásában, irodák
a Kossuth Lajos utca 3. szám alatt,
valamint a VÜSZI Kft. épületében)
működik.
A vizsgálat során kiderült, hogy a
Szabadság tér 6. szám alatti központi épület mögötti, jelenleg parkolóként – időnként főzőverseny helyszínéül – funkcionáló terület az
ingatlanhoz csatolható, ezáltal az
objektum ebbe az irányba bővíthető.
A felső képen piros rácsozással jelölt
bővítéssel – a meglévő funkciókon
felül – létrejöhet egy új, korszerű
ülésterem, tárgyalótermek, reprezentatív előtér, illetőleg bővíthető a
hivatali munkaállomások száma,
valamint a tárolási- és irattározási
lehetőség is. Az uszkve 725 négyzetméteres szintterület-bővítés a durva,
előzetes becslés szerint 600 millió
forintból megvalósítható, amire van
jóváhagyott előirányzat a város idei
költségvetésében.
Az ingatlan a bővítés után sem
válna alkalmassá arra, hogy a polgármesteri hivatal teljese szervezetének otthont adjon, így a néhány
sorral korábban felsorolt irodák zöme továbbra is külső telephelyen
működne.
A felszabaduló Szabadság tér 7.
szám alatti városháza-épület ingatlanát az épület teljes bontása után
más célra tervezik hasznosítani.
Hogy mire és kinek, az előterjesztésből nem olvasható ki.

A kormánymegbízott szerint
a városközpontban szükséges
elhelyezni az okmányirodát
A kizárólag a lokálpatrióta klubos
képviselők által támogatott javaslat
számos kérdést vet fel. Döntően
olyanokat, amik a helyi lakosságot
szinte naponta érintik. A legfőbb
talán az – átköltöztetése miatt egyszeri, közel 100 millió forintos állami
forrást felemésztett – okmányiroda
holléte. Ennek kapcsán a polgármester levélben kereste meg dr.
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Tarnai Richárdot, a Pest Megyei
Kormányhivatal kormánymegbízottját, és felvetette, hogy a régi városháza ingatlanát az önkormányzat az állami feladatok ellátására
esetleg átadná.
A kormánymegbízott válaszában
kitér arra, hogy – mivel a javasolt
módosításokra a Kormány újabb
forrást nem nyújt, és a kormányhivatalnak sincs erre a beruházási
célra pénze – a kormányablak Kotlán Sándor utcai elhelyezését véglegesnek tekinti, azonban megjegyzi,
hogy a városházi elhelyezést a település központjában továbbra is
szükségesnek tartja.
- Amennyiben a megállapodásban szereplő épület lebontása mellett döntenek, kérem, szíveskedjen
egy alternatív megoldást megjelölni,
amellyel továbbra is biztosítani
tudja részünkre a jogszabályban és a
megállapodásban előírt kötelezettségek teljesítését – zárja gondolatait
Tarnai Richárd.

Pro- és kontra vélemények:
ha a törzskart berakjuk egy
volt bank elegáns épületébe,
az még nem városháza.
Caplathat a lakosság?
Az ügyben többen is megfogalmazták pro- és kontra véleményüket.
Szóbeli kiegészítésében Gémesi
György – többek között – elmondta,
kiverné a biztosítékot, ha másfél
milliárd forintot szánnánk a városháza mostani épületének felújítására, miközben adót szedünk. Abban
az esetben talán felvállalható lenne
ez a kiadás, ha az állam nem centralizálna, és nem venné el az önkormányzat pénzét. Egyébként, tette
hozzá a polgármester, a földhivatal
sincs a városközpontban.
Halász Levente (Lokálpatrióta
Klub), miközben a jelenlegi városháza épületének elbontását szorgalmazta, megjegyezte: tanácsházának
és MSZMP központnak készült
épületről van szó, a maga sok rossz
kivitelezési hibájával.
Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző
azt ecsetelte, hogy az okmányiroda
földrajzi elhelyezése egyre kevésbé
fontos szempont, hiszen a lakosság
ország bármely okmányirodáját felkeresheti, ráadásul, az elektronikus
ügyintézés egyre nagyobb mértékű
terjedése miatt előbb-utóbb kevésbé
lesz lényeges, hogy hol vannak az
erre a célra szolgáló közigazgatási
egységek.

Természetesen, nem mindenki
osztotta az előterjesztésben foglaltakat. Íme, miként vélekedtek a végül
többségi szavazással elfogadott határozati javaslatban megfogalmazott
mondatokkal egyet nem értők.
Vécsey László, a gödöllői központú választókerület országgyűlési
képviselője (Fidesz-KDNP): - Sajnálatosnak tartom, hogy az előterjesztés
nem veszi figyelembe, hogy a Gödöllői Járás több tízezer polgára számára
megnehezül az ügyintézés azzal,
hogy kiszorul a város peremére. És
nem csupán az okmányirodai ügyintézés, hanem az önkormányzatoktól
járási szintre kerülő további feladatok
ellátásának körében is.
Ráadásul, azzal sem számol az
előterjesztés, hogy a város és a Kormány közötti megállapodás attól
még érvényben marad, hogy a
gödöllői testület lebontatja a városházát. A várost tehát továbbra is terheli az a kötelezettség, hogy a kormányhivatali feladatok ellátásához
szükséges teret és infrastruktúrát
biztosítsa. A város közel 8 milliárd
forintos adósságállományának átvállalása fejében ez jogos elvárás a
kormány részéről. Minden költségváltozathoz illene tehát hozzászámítani azt a város által szerződésben
vállalt többlet költséget, ami a kormányhivatali funkciók biztosításához szükséges.
Kovács Barnabás (MSZP): - Az
előterjesztést nem tudom támogatni. A pénzügyi összevetés hiányos,
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más fontos szempontokat pedig
figyelmen kívül hagy az előterjesztés. Az építkezés költségeire lehet,
hogy jók a becsült számok, de nincs
benne – például – a felszabaduló
ingatlanok bevétele.
De vannak itt más fontos szempontok is. Szerintem egy Gödöllő
méretű és színvonalú város esetében a városháza sokkal több, mint
egy épület, ahol hivatalnokok dolgoznak. A városháza szimbólum,
jelkép. És ott a helye a főtéren! Az,
hogy a városvezetést, a törzskart berakjuk egy volt bank elegáns épületébe, az még nem városháza.
Tételezzük fel, hogy a Kormányhivatal nagyvonalúan azt mondja:
NEM kérem az önkormányzattól az
okmányiroda elhelyezését. Ez azt
jelentené, hogy az okmányiroda
végérvényesen marad a Kotlán Sándor utcában. És ez így nincs rendben. Magam is nagyon örülnék, ha a
testületi ülések egy szép új tanácsteremben lennének. De, ha ennek az
az ára, hogy a gödöllőieknek a napi
ügyeik intézéséhez ki kell caplatni a
város szélére, akkor inkább nem
kérek az elegáns ülésteremből.
Simon Gellért (Fidesz-KDNP)
szükségesnek tartotta, hogy készüljön hatástanulmány az intézkedés
következményeiről, és – tekintettel
az ügy lakosságot érintő súlyára –
felvetette a társadalmi konzultáció
igényét.
GH-összeállítás
(fotó: facebook)
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Mesejáték, koncertek, bemutatók várják a gödöllői lurkókat

Gyermeknapi programok a főtéren
Május 29-én, vasárnap 10 és 18 óra között a város főterén (rossz idő esetén a Művészetek Háza épületében) rendezik meg a Gödöllői gyermeknapot, aminek minden programját ingyenesen kísérhetik
figyelemmel az érdeklődők. A kitelepülő árusoknál viszont lehet pénzt költeni.
Tervezett időrend:
10 óra: Csacsifogat előadás
10.30 óra: AnyPa meséi (Merkl Kinga)
11 óra: Rutkai Bori Banda: Pizsamátor
koncert
12 óra: tánc- és sportbemutatók
12.30 óra: Kispárna mesezenekar:
Mandula világgá megy
13.30 óra: sport- és táncbemutatók
14 óra: Dolák-Saly Róbert: VAU - családi műsor
15 óra: Gólyalábas cirkuszi
mutatványosok
15.30 óra: Hahó Együttes: Földlakó
koncert
16.30 óra: Gyerekek! flashmob
(villámcsődület)
17 óra: Palya Bea: Altatok – gyerekkoncert
A szervezők a műsorváltoztatás jogát fenntartják. Forrás: muza.hu

Civilpénzek harmincötszörös szórással
Összesen 48 közéleti-, kulturális egyesület, egyesületszerűen működő közösség, illetve civil szervezet
pályázott arra a 3,8 millió forintos keretösszegre,
amivel a gödöllői önkormányzat ebben az évben
támogatja működésüket. A támogatási szerződéseket április 29-ig kellett megkötni. Hogy kikkel és
milyen összegről? Íme, 2016-ban az alábbi gödöllői
civil szervezetek bankszámlája gyarapszik mindannyiunk pénzéből:
700 ezer forint: Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete
230 ezer forint: Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület
150 ezer forint: Teleki Pál Egyesület, Club Színház, Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Önkéntes Csoportja
120 ezer forint: Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület
110 ezer forint: Gödöllői Értékvédő Közhasznú
Egyesület
100 ezer forint: Royal Rangers cserkészcsapat,
Blaháért Társaság, ArboFeszt Alkotói Kör, FeleMás Egyesület a Sérült Gyermekekért
90 ezer forint: Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete
80 ezer forint: Duflex Fotográfiai Stúdió
75 ezer forint: Gödöllői Kertbarát Kör
70 ezer forint: Életmód Csontritkulásos Klub, Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület
60 ezer forint: Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete

50 ezer forint: Gödöllő és térsége Látássérültjeinek Egyesülete, Magyar Postagalamb Sport A40 Egyesület, 802. számú Szent Korona Cserkészcsapat, Pelikán Makett Klub Egyesület, Agrár
Technikatörténeti Egyesület, G5 Fotógráfiai és
Mozgókép Stúdió, Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület, Életért Alapítvány, GATE Zöld Klub Egyesület
40 ezer forint: KALÁSZ Csoport, Gödöllői Békés Otthon Egyesület, Körösfői-Kriesch Aladár
Művészeti Alapítvány, Gödöllői Ökomenikus
Csoport
30 ezer forint: 943. számú Ráday Pál Cserkészcsapat, 100XSzép Utcabál Baráti Kör, Alvégi Civil
Társaság, Besnyői Grassalkovich Baráti Kör
Alapítvány, Virágos Máriabesnyőért Egyesület,
Ózon-Pajzs 2100 Környezetvédő és Polgárőr
Egyesület, Gödöllői Városvédő Egyesület, Ifjúsági vonószenekar, Kis Dixie Band, Máriabesnyői
Máriáslányok, Gödöllői Városközpontéi Lakótelepért Egyesület, Garoda Klub, Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői Csoportja, Gödöllői Állatotthon
Egyesület
25 ezer forint: Gödöllői Richard Wagner Zenei
és Művészeti Egyesület
20 ezer forint: Csörsz-árok Mente Egyesület
Ebben az évben az egy pályázóra eső dotációs
átlag 79.167 forint. Az átlagnál tizenöten kaptak
nagyobb összegű támogatást, miközben a többiek közül jó néhánynak csupán pár tízezer forintos juttatást szavazott meg a lokálpatrióta klubos
többségű városvezetés.
-gr
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Megújul az egyetemi atlétikai pálya

A közel fél évszázada átadott egyetemi atlétikai stadion több generációt szolgált már ki. Jelentős felújítást
ennek ellenére az átadása óta nem
sikerült végrehajtani a sportlétesítményen. A legutóbbi évek sikereinek, a Szent István Egyetem megújuló sportéletének, de leginkább az
egyetem atlétikai klubjában (Gödöllői EAC) folyó kiemelkedő munka
eredményeképpen jó hír, hogy megújul az atlétikai pálya.
A Magyar Atlétikai Szövetség
(MASZ), a Magyar Kormány, illetve
az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) segítségével támogatásban részesíti a Gödöllői EAC atlétáinak mindennapos munkáját: erről

írt alá szerződést néhány hete Gyulai Miklós, a MASZ elnöke és Balázs Zoltán, a Szent István Egyetem
(SZIE) Sport Kft. ügyvezetője.
Jelenleg a város egyetlen, futásra
alkalmas létesítménye ad otthont a
versenyszerűen sportoló atléták edzéseinek, itt bonyolítják le a városi és
megyei szintű alapfokú és felmenő
rendszerű diákolimpiai versenyeket, a fogyatékkal élők atlétikai versenyeit, valamint az egyetemi testnevelés és a szabadidős sporttevékenységeket. A város több köznevelési intézménye itt végzi el a tanulók
felmérő futását, illetve alkalmanként a létesítményben tartja testnevelés óráit.

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
NB I., nők, rájátszás az 5-8. helyekért, 2-3. mérkőzés
Fatum-Nyíregyháza – TEVA-Gödöllői RC 1-3 (-23, -16, 19, -20)
TEVA-Gödöllői RC – Fatum-Nyíregyháza 3-1 (23, 23, -16, 27)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-1, a Gödöllő javára.
5. helyért
MTK Budapest – TEVA-Gödöllői RC 3-1 (23, 16, -26, 24)
TEVA-Gödöllői RC – MTK Budapest 0-3 (-19, -11, -14)
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2-0, az MTK
javára. A gödöllői csapat a 6. helyen végzett a bajnokságban. Korábban erre
még soha nem volt példa.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 21-24. forduló
Halásztelek FC – Gödöllői SK 0-2 (0-1) Góllövők: Kékesi Alex, Varga
Bence.
Gödöllői SK – Tököl VSK 2-1 (0-1) Gödöllői gólszerzők: Kékesi Alex,
Varga Bence (11-esből).
Nagykáta SE – Gödöllői SK 2-0 (2-0)
Gödöllői SK – CSO-KI Sport 4-1 (2-1) Gödöllői gólok: Varga Bence (2,
egyet 11-esből) Kaiser László, Mudroch Mendel.
A Gödöllői SK együttese 37 ponttal, 26-25-ös gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 8. helyén áll.
Pest megyei Kupa 4. forduló
Aszód FC – Gödöllői SK 0-0
A gól nélküli döntetlennel az alacsonyabb osztályú aszódiak jutottak be a
nyolcaddöntőbe.

A mai napig a Szent István Egyetem egyedül, saját erőfeszítéseiből
próbált megfelelni a fenti feladatoknak. Ezt a terhet igyekszik enyhíteni
és a GEAC-ban folytatott kiváló
szakmai munkát kívánja támogatásával segíteni a MASZ. A SZIE és a
MASZ szoros kooperációja már
több évre tehető, hiszen együttműködési megállapodás keretében közösen segítik a sportolók tanulását is
az Aegon - Tanulj és sportolj! programján keresztül.
- A MASZ saját lehetőségei szerint
nagy örömmel támogatja azt a magas szintű szakmai munkát, ami a
Szent István Egyetemen és az egyetemi klub atlétikai szakosztályában
folyik. Öröm látni a GEAC egyre növekvő atlétainak a számát, valamint
egyre sikeresebb sportolóit. Reményeink szerint a második ütemben a
futósávok és a távolugró helyek
újulnak meg, ami kiemelt helyen
szerepel a MASZ 2016-os létesítményfejlesztési elképzeléseiben mondta Gyulai Miklós, a MASZ
elnöke.
- A Szent István Egyetem életében
fontos szerepet tölt be a sport, annak
támogatása és mindennapos bevezetése a hallgatók életébe. A jelenlegi egyetemi vezetés kiemelt célja az
egyetemi sportélet magasabb szint-
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re emelése, mind a verseny-, mind
pedig az utánpótlás- és szabadidősportban. Ez a fejlesztés nagy sikere
az egyetemen dolgozók közös munkájának, az egyetemi sportéletben és
a GEAC atlétika szakosztályában tevékenykedő szakembereknek. A
Szent István Egyetem ezúton is köszöni, az atlétikai szövetség egyetemre fordított figyelmét és a felújításhoz nyújtott jelentős támogatását
– tájékoztatott Figler Kálmán, a
SZIE kancellára.
- A beruházás nemrégiben elkezdődött: első lépcsőben a dobó- és
ugró atléták edzési körülményeinek
javítása a cél. A várhatóan két hónapig tartó, mintegy 40 millió forintos
kiadást jelentő rekonstrukcióban a
futókörön belüli területek kapnak
rekortán-borítást és a dobóhelyeket
alakítják ki. Ezzel párhuzamosan –
saját erőből – a SZIE Sport Kft. a
lelátó felújítását kezdheti majd meg.
A munkálatok alatt kérjük mindenki szíves türelmét, hiszen a munkaterületek egyelőre sportolásra nem
alkalmasak. A felújítás menetéről és
a részletekről a későbbiekben is hírt
adunk a www.sziesport.hu és a
www.geac.hu honlapon – közölte
Balázs Zoltán, a SZIE Sport Kft.
ügyvezetője.
-zb
Fotó: dr. Sándor Mátyás László

Pest megyei III. osztály, Közép-csoport, 21-24. forduló
Gödöllői SK II. – Őrbottyán KSE 4-1 (1-0) Gödöllői gólszerzők: Pintér
Krisztián, Ács Zoltán, Hevesi Milán, Gráczer Krisztián.
Mogyoród KSK – Gödöllői SK II. 3-5 (1-2) Gödöllői gólok: Tóth Bence (3),
Szabó László, Pakuts Barna.
Gödöllői SK II. – Mendei LSE 4-2 (1-0) Gödöllői góllövők: Tóth Bence (2),
Mokos Róbert, Szeles Dávid.
Isaszeg SE II. – Gödöllői SK II. 2-5 (1-2) Gödöllői gólszerzők: Szabó László
(2), Pakuts Barna (2), Tóth Bence.
A GSK II. csapata 50 ponttal, 77-42-es gólkülönbséggel a csoport
táblázatának 4. helyét foglalja el.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 17-19. forduló
Gödöllői KC – Dunaharaszti MTK 29-27 (15-11)
B.Braun Gyöngyös U23 – Gödöllői KC 21-28 (13-14)
Budakalász SC – Gödöllői KC 18-29 (12-15)
A Gödöllői KC együttese 26 ponttal, 501-442-es gólkülönbséggel 4. a
tabellán.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 10-11. forduló:
Gödöllői SBE – Honvéd Auróra SE 4-8
Jászberényi Sakk Kör – Gödöllői SBE 7,5-4,5
A GSBE formációja 49,5 ponttal a 11. helyen végzett a csoportban.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 8-9. forduló:
Gödöllői SBE II. – Alag 2-3
Szentendre – Gödöllői SBE II. 2-3
Nagy Jácint.
A GSBE II. 17,5 ponttal a bajnoki osztály tabellájának 9. helyén zárta az
évadot.
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XX/5. 2016 május

Derüs percek (V.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

4.000 forintos vásárlási utalványt

10 darab rétest

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

Május 1-jéig:
Alma Patika (Dózsa György út 2.). Tel.: 418-002

A szőke nő idegesen felhívja a barátját: - Át
tudnál hozzám gyorsan jönni, nagyon nehéz ez a
puzzle, már órák óta kínlódok vele, azt sem tudom, honnan kezdjem! - Minek kellene kijönnie? – kérdezi a fiú. - A dobozon egy tigris van.
A srác kíváncsi lesz, átmegy a szőkéhez. Végignéz az asztalon, és azt mondja: - Először is vegyél mély lélegzetet és nyugodj meg. Utána…
Vízszintes: 2. A poén első része (zárt betű: S) 11.
Butaságra képes 13. Természeti csapás 14. Természetes 15. Annál lejjebb 16. Szolmizációs hang 17.
Indíték 19. Irodalmi műfaj 20. Juttatás 21. Muzikális 23. Nőnemű sertés 24. Bróm vegyjele 25. Tartalék 27. Mázsál 28. Többes szám jele 29. Névelő 30.
Rókagyerek 31. Elege lesz 33. Húros fegyver 34.
Szappanmárka 36. Gyakori családnév 37. Portéka
38. Jógazene 40. Csillagjegy 42. Európai nép 44.
Lantán vegyjele 45. Kiütés 46. Hétvégi házat
Függőleges: 1. A poén második, befejező része
(O) 2. Győri sportklub 3. Ázsiai táblajáték 4. Híres
építész volt (Miklós) 5. Műanyag-darabok! 6.
Múlt idő jele 7. Konyhai edénye 8. Zavartan vár!

9. Hajlat 10. Téli sporteszköz 12. Kedvező eredmény 15. Közteher 18. Folklór 20. Hegy leve 22.
Ételízesítő 23. Vegyi anyag 26. Királyi szék 27. Híres csata volt 30. Víz teszi száz fokon 32. Keresztül
33. Erősítette a láncfonalat 35. Mely időben? 36. Alföldre jellemző település 37. Cipészszerszám 39.
Ritmusra mozgás 41. Egykori erdélyi település 43.
Vérszállítója 47. Amerika hírügynökség 48. Rangjelző 49. Költői sóhaj 50. Római szám 51. Fél öt!
A megfejtéseket május 20-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Április 1-jei lapszámunk helyes megfejtése: ITT
HÁROM PEDÁLT LÁTOK ÉS CSAK KÉT
LÁBAM VAN.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Szőke Andrea Mátyás király u. 37.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Berta Béla Semmelweis u. 66.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Nógrádi
Péterné Szabadság tér 24.

Május 2-től május 8-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551
Május 9-től május 15-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Május 16-tól május 22-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Május 23-tól május 29-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243
Május 30-tól június 5-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749

Magazinunk következő
száma

2016. június 3-án,
pénteken jelenik meg.
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