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Ébresztő, Gödöllő!
…avagy: Gémesi is leváltható

Olvasom a Gödöllői Hírek online felületen (www.
godolloihirek.hu) megjelent visszatekintő összeállítást a város 2016-os közéleti eseményeiről, és
egyet tudok érteni az olvasók által is megjelölt,
kevésbé örömteli történések felsorolásával, úgy,
mint: a 2014 tavaszán beígért uszoda-beruházás
elhúzódása, a járóbeteg-ellátást korlátozó orvoshiány, a Városháza épületének érthetetlen elbontása a lokálpatrióta többségű önkormányzati képviselet által, valamint számtalan más, elmaradt,
meg nem valósult ígéret.

De, mit hoz az új esztendő?
Kis szilveszteri társaságunk tagjai – ős-gödöllőiek, tíz-tizenöt éve itt lakó „gyüttmentek” – abban
egyetértettek, hogy a 2017-es esztendő kiemelkedő ünnepi eseménye Gödöllő számára
Erzsébet királyné születésének 180. és a királyi
pár megkoronázásának 150.évfordulója lesz.
Volt, aki felvetette, hogy annyi szoborállítás után,
illene egy jellegzetesen duzzadt ajkú Habsburghonfinak is szobrot állítani, de legalább a sógorok
testvérvári küldöttségét a Haydn által komponált
Gott erhalte himnuszával fogadni, természetesen
a gödöllői huszárkülönítmény által.

KÖZ-TÉR

Ezt azonban elvetettük és ismét előkerültek a
régi sirámok a várost délről elkerülő útról, a vasúti felüljáró hiányáról, a balatonlellei tábor/üdülő
fölöslegességéről, a soha meg nem valósuló termálfürdőről, az átadása után több évig veszteséget felhalmozó Erzsébet királyné Szállodáról,
aminek bérbe adott éttermébe előszeretettel jár
ebédelni a polgármester és sleppje.
No, igen, városvezetés, a városvezető alkalmassága! Abban egyetértettünk, hogy Gödöllő hoszszú évek óta a polgármester nagyratörő politikai
ambíciói, valamint az amatőr műkedvelés iránti
szenvedélyes hódolatának negatív következményeit nyögi. Mert mindezek gyakorlása mellett
egyre kevesebb időt fordít a városvezetés/irányítás igazi teendőire. Ráadásul, Gémesi György
ellenkezése, hogy a kormányablak ne kapjon helyet az önkormányzat épületében, lebontásra ítéltette a Városházát! Ennek ledózerolása és egy új,
fénylő tanácsterem építése a képviselők számára
akár egymilliárd forintjába is kerülhet a lakosságnak.

Gémesi György és „lakájpatrióta”
képviselői leválhatók!
A 2014-es önkormányzati választásokon a város
25 ezer választásra jogosult állampolgárából csak
8 ezren szavaztak rá. A másik kétharmadot, a távolmaradó, csendes többséget kellene megszólaltatnia egy új, rátermett, hiteles településvezetőnek. Aki csak akkor győzhet, ha a város tehetősebb vállalkozói összefognak, mellé állnak és
szponzorálják 2019-es kampányát.
És ha létrehoznak a közvélemény hiteles tájékoztatására a mostani városvezetés anomáliáit
feltáró, az igazi gondokat megjelenítő Új Gödöllői
Szolgálatot.
Kis szilveszteri társaságunk eddig jutott az ötletelésben, amikor éjfélt ütött az óra. Ébresztő, Gödöllő! Még nem késő! Gémesi is leváltható! Erre
koccintottunk!
Csáky Zoltán

Kiválasztották a tematikus év logóját
Április 14-i ülésén a gödöllői képviselőtestület tagjai döntöttek a 2017-es esztendő tematikus évének
témájáról és címéről. Erzsébet királyné születésének 180., illetőleg a királyi pár koronázásának 150.
évfordulója alkalmából a Bölcsőtől a koronáig. Gödöllő a királyné városa elnevezést fogadták el a
városatyák.
2017-ben e téma köré csoportosítva jelenítik meg a város által kínált kulturális rendezvényeket és
eseményeket. A jubileumi évre logót is terveztettek, amit meghívásos felkérés alapján Kecskés Zoltán
grafikusművész készített el.
A különféle verziókról elsőként a Kulturális Kerekasztal
tagjai mondtak véleményt,
majd az önkormányzat szakbizottsága is kifejtette álláspontját. A végső döntést december 15-én a képviselőtestület mondta ki. Ennek értelmében az alábbi ibolyakék színű
logót használják majd a tematikus év programjainak
megjelenítésekor.
-do

3

Az életüket vesztett
pilóták okolhatók
a légibalesetért
Idestova két hónapja lezárult Nemzeti Közlekedési Hatósági vizsgálat megállapítása szerint a
balesetben elhunyt pilóták okolhatók a szeptember 18-án bekövetkezett gödöllői repülőszerencsétlenségért. A négy emberéletet követelt tragédia azért állhatott elő, mer a kisgépek vezetői
nem tartották be a vonatkozó szabályokat, közte
a „látás utáni időjárási kondícióknak” megfelelő repülési előírásokat (VMC) – adta hírül a Magyar
Idők. Az ismeretlen tettes ellen indult eljárás
során elhangzott tanúvallomásokból az derült ki,
hogy a sétarepülést végző gép pilótájának ugyan
volt megfelelő vizsgája, azonban nem volt engedélye az utasok szállítására és más kereskedelmi
pilótatevékenységre.
További adaléka a szerencsétlenségnek, hogy
zajlik egy másik vizsgálat, amit a Közlekedésbiztonsági Szervezet folytat. A kutakodás célja, hogy
szakmai értékelést adjon a felelősségek megállapítása nélkül. Az eljárás kiterjed – többek között –
az önkormányzat tulajdonában lévő repülőtér
működésének szabályosságára, és lezárultakor
szakmai ajánlásokat tartalmaz majd. Ennek a folyamatnak része az a képviselőtestületi határozat,
amit december 15-én fogadtak el a várost irányító
grémium tagjai, és tisztázhatja a település nyugati
határában lévő létesítmény szakmai és egyéb
üzemeltetésével kapcsolatos felelősségi viszonyokat.
-G

Kilép Gödöllőről
a természetfilm fesztivál
Az elmúlt két év sikerén felbuzdulva, 2017-ben
harmadszor is megrendezik a Nemzetközi Természetfilm Fesztivált Gödöllőn. Az esemény
szervezői február 28-ig várják a nevezéseket,
további részletek a www.godollofilmfest.com
oldalon érhetők el. A várhatóan több ezer főben
mérhető látogatót vonzó fesztivál időpontja
május 26-28. (péntektől vasárnapig).
A két filmszemlével (nemzetközi és Kárpátmedencei) meghirdetett megmérettetésen 9
témában lehet indulni, így – például – klasszikus
természetfilm, tudomány és természet, vagy vidéki élet, hagyományok témában. A harmadik
gödöllői természetfilm-fesztivál újdonsága, hogy
nemcsak Gödöllőn, hanem a tervek szerint 12 vidéki nagyvárosban – többek között – Hatvanban,
Debrecenben, Miskolcon, Kaposváron is várják
az érdeklődőket három napon keresztül ingyenes
vetítésekkel, valamint sokszínű környezet- és
természetvédelmi programokkal, kiállításokkal.
A gödöllői Nemzetközi Természetfilm Fesztivál fővédnöke a kezdetektől Áder János köztársasági elnök volt, aki több programot is meglátogatott – adta hírül az MTI.

KITEKINTŐ
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Gödöllői gasztro-csata a Kemencés
és a Kétballábas között
Harmadszor rendezte meg hagyományőrző
gasztronómiai versenyét a GKRTE
a BGF budapesti oktató kabinetjében
Sorrendben tizenötödször hozta tető alá a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai Egyesület (GKRTE)
az év végi hagyományőrző gasztronómiai versenyét, ami 2010 óta dr.
Ketter László nevét viseli. A december 6-án a Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi-, Vendéglátó-ipari- és Idegenforgalmi
Karának Alkotmány utcai oktató
kabinetjében lezajlott eseményen
három kategóriában (hagyományőrzők, szakemberek, tanulók/főiskolai hallgatók) 12 formáció mérte
össze a tudását.
A résztvevőknek hazai hal- és vadétel menüsorok finom és szakszerű
elkészítésével kellett meggyőzni a
Benke László olimpiai bajnok mesterszakács vezetésével véleményt
formáló zsűrit.
Ez a szakemberek kategóriában a
gödöllői Kemencés vendéglő – kalocsai harcsahalászlé fatüzelésű kemencében, sült kenyérkalap alá rejtve, konfitált szarvascomb vadas
mártásra tálalva kemencében sült
köleslepénnyel menüsort produkáló
– csapatának sikerült a legjobban,
akik a helyi sporttelepen működő
Kétballábas formációját előzték

meg. A hagyományőrzők között a
dányi Hűség Súlya Nyugdíjas Klub
egysége diadalmaskodott, amely
egyben elnyerte a Benke László által
felajánlott Első Magyar Fehérasztal
Lovagrend vándorserleget is. A fődíjat a győztesek tárkonyos raguleves vaddisznóból, harcsapaprikás,
őzgerincbe sütött baconos túrós csusza alagúttal, illetve hájas sütemény
erdei lekvárral menüjükkel érdemelték ki. Szintén hagyományőrző
együttes, Nagytarcsai Honvédők
Nyugállományú Egyesületének csapata kapta a közönségdíjat, míg a főiskolai hallgatók kategóriájában elindult csapatok közül a Fleur győzött.
A gasztronómiai versennyel párhuzamosan zajló szakmai konferencián és közgyűlésen a GKRTE legfőbb döntéshozó szerve jóváhagyta
2017 januárjától fizetendő tagsági díjakat. A határozat alapján a diákoknak és a nyugdíjasoknak 6.600 forintot kell fizetniük, míg a magánszemélyektől 24.200 forintot kérnek el egy
évre. Az agro-turisztikai kategóriába
sorolt tagokat 28.600 forintos díjfizetési kötelezettség terheli, a vállalkozók,
illetve egyéb szervezetek és intézmények pedig 74.800 forintos, ez irányú

Szaporodó helyszínelhagyásos
balesetek városunkban

Az utóbbi időben a Gödöllői
Rendőrkapitányság illetékességi
területén több esetben fordult elő
„helyszínelhagyásos” közlekedési
baleset. Arról, hogy mit kell tenni
ilyen esetben, a Gödöllői Balesetmegelőzési Bizottság adott ki
tájékoztatót. Íme:
Mi a teendőnk, ha baleset részesei
vagy okozói vagyunk?
Azonnal álljunk meg, győződjünk
meg arról, hogy a baleset következtében megsérült-e valaki!
Ha megsérült valaki a baleset
során

Nyújtsunk segítséget a baleset következtében megsérült vagy veszélybe került személyeknek! Telefonon értesítsük a mentőket, illetve
a rendőrséget (112)! Tegyünk meg
annak érdekében mindent, hogy a
további baleseteket elkerülhessük
(elakadásjelző háromszöget helyezzük ki sötétben, és korlátozott látási
viszonyok között a járműveket világítsuk ki, vegyük fel a láthatósági
mellényt)!
Várjuk meg a helyszínen a mentők, illetve rendőrség kiérkezését!
Ha lehetséges, ne változtassuk meg
baleset helyszínét. Csak abban az
esetben, ha a forgalom zavartalansága megkívánja ezt.
Ha a baleset következtében nem
sérült meg senki

kiadással számolhatnak jövőre. A legnagyobb összegű tagdíjjal, éves szinten 83.600 forinttal, az idegenforgalomhoz közel állónak tekintett vállalkozásoknak kell hozzájárulniuk a
GKRTE költségvetési bevételéhez. Az
egyesülethez csatlakozott önkor-

mányzatok tagdíja – a települések kategória-besorolásától függően – lakosonként 71, 73 és 75 forintos fizetési
kötelezettséggel lesz egyenértékű a
következő évtől. A legmagasabb
összeg az egyesület vonzáskörzetébe
tartozó városokra vonatkozik. -org

Tervbe foglalta ellenőrzéseit
a települési önkormányzat
A gödöllői képviselőtestület tagjai december közepén jóváhagyták az önkormányzat 2017-re vonatkozó ellenőrzési tervét. A következő évben górcső alá vonják a polgármesteri hivatal költségvetési irodáját, gondnokságát,
valamint a városüzemeltető és vagyonkezelő irodáját, hogy a jogszabályok
betartásával folyik-e ott a szalmai munka.
A témaellenőrzés kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági
társaságokra (VÜSZI, Kalória, Művészetek Háza, Piac Kft. és Távhő Kft.),
ahol azt nézik, hogy a kis- és nagy értékű tárgyi eszközökkel kapcsolatos
megrendelések, beszerzések, beruházások, aktiválások véghezvitele megfelel-e a törvényi előírásoknak. A polgármesteri hivatal közigazgatási és
szociális irodáján az után kutakodnak, hogy a támogatások igényléséhez
szükséges beadott dokumentumok, igazolások megalapozzák-e a dotáció
megítélését, a költségvetési irodán pedig azt ellenőrzik, hogy a rövid lejáratú követelések nyilvántartása, illetve a követeléseket alátámasztó dokumentumok törvényszerűek-e.
A Tormay Károly Egészségügyi Központban annak járnak utána, hogy
hogy a pénzügyi, gazdálkodási tevékenységet meghatározó központi és
helyi jogszabályok, az irányító szerv döntései megfelelően kerülnek-e végrehajtásra, a gazdálkodás szabályszerűségét biztosító belső kontrollok
kiépültek-e. Valamint annak, hogy a számviteli nyilvántartások és főkönyvek
vezetése, a pénzkezelés rendje, a bizonylati fegyelem megfelelő-e, különös tekintettel a kötelezettségvállalás rendjére.
-eF
Miután gépkocsinkkal megálltunk,
nagyon fontos, hogy tegyünk meg
mindent a további balestek elkerülése
érdekében! Vegyük fel a kapcsolatot a
balesetben érintett személyekkel, járművezetőkkel! Ha felelősség kérdésében meg tudunk egyezni a részvevőkkel, a rendőrhatóság értesítése
nem kötelező. Ki kell tölteni az „Európai Kárbejelentő” nyomtatványt.
Ha nem kérünk rendőri intézkedést, akkor is kötelesek vagyunk
igazolni a másik gépkocsivezető
részére személyazonosságunkat,
(vezetői engedély, személyi igazolvány) valamint járművünk kötelező
biztosítását.
Ha nem történt személyi sérülés, de
nem tudunk a helyszínen megegyezni

Ha a balesetben részes felek nem
tudnak a helyszínen megegyezni a
baleset felelősségének kérdésében,
akkor értesíteni kell a rendőrséget a
112 –es segélyhívón. Ebben az esetben minden balesetben érintett
résztvevőnek meg kell várnia a
rendőrség kiérkezését. Ha lehetséges, a baleset helyszínét ne változtassuk meg!
Ha a balesetben érintett másik
gépkocsi vezetője annak ellenére elhagyja a helyszínt, hogy tájékoztattuk arról, hogy értesítettük a rendőrséget, úgy minden esetben jegyezzük fel jármű forgalmi rendszámát a
későbbi azonosítás végett.
Fontos, hogy a baleset bekövetkezése után ne fogyasszunk alkoholt!
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Gödöllő nem mondott le önként
köznevelési intézményeiről
Gémesi György nem beszélt a levegőbe, amikor az elmúlt hónapokban
többször is hangoztatta, hogy nem
írja alá a gödöllői köznevelési intézmények állam javára történő átadásával kapcsolatos megállapodásokat. Erre december 15-én felhatalmazást kapott a várost irányító
grémium tagjainak többségétől, miután elfogadtatta (11 igen, 2 nem
szavazat és 1 tartózkodás) azt a
határozati javaslatot, amiben –
többek között – az olvasható, hogy
a képviselőtestület önként nem kívánja átadni vagyonát állami vagyonkezelésbe, ezért a vagyonkezelési szerződést és az átadás-átvételről szóló megállapodást nem
hagyja jóvá. Továbbá: a képviselőtestület felkérte Gémesi György polgármester urat, hogy ezen döntéséről az oktatásért felelős minisztert
tájékoztassa.
Tudvalevő, hogy a törvény módosításával 2017. január l-jétől az újonnan ·létrehozott tankerületi központok vagyonkezelésébe került az oktatási intézmények feladatainak ellátását szolgáló önkormányzati tulajdonú ingatlan és ingó vagyon,
illetve a tankerületi központ átvette
az önkormányzattól a működtetéssel kapcsolatos jogviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket is.
A törvény előírásai szerint az önkormányzatnak és a tankerületi központnak december 15-ig megállapodásban kellett rendeznie a vagyon
átadás-átvételével kapcsolatos feladatokat.
A gödöllői alap- és középfokú oktatási intézmények fenntartója és
működtetője az Eich László vezetésével dolgozó Dunakeszi Tankerületi Központ. Az átadás-átvétel
előkészítése során a felek megtárgyalták a megállapodás-tervezeteket. Összeállították az ingatlanvagyon, a leltár szerinti ingóságok
jegyzékét, valamint az eddigi működtetési feladatot ellátó személyi
állomány átadására vonatkozó dokumentumokat. A tankerületi központ részére ingyenes vagyonkezelésbe átadandó önkormányzati ingatlanok könyvszerinti értéke
2.062.437.733 forint, és csaknem 2
milliárd forintot tesz ki az átadásra
kerülő iskolai ingóságok könyvszerinti értéke.

A tankerületi központtal folytatott
tárgyalások során egyetértés született abban, hogy az iskolai sportlétesítmények, illetve a Hajós iskola
tanuszodája – osztott használat keretében – önkormányzati fenntartásban és működtetésben maradjon.
Mindez azt jelenti, hogy az önkormányzat viseli a létesítmények üzemeltetési-, karbantartási- és felújítási
költségeit.
Cseppet sem mellékes körülmény, hogy a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos
feladatok teljes körű állami átvételével egyidejűleg az ehhez szükséges források biztosítása érdekében
a magas jövedelemtermelő-képességgel rendelkező önkormányzatok
szolidaritási hozzájárulás fizetésére
kötelezettek, amit a nettó finanszírozás keretében elvonnak tőlük. Ez a
gödöllői önkormányzat esetében az
előzetes 2017. évi adatok alapján
277.535.000 forint állami forráscsökkenést jelent.
Január l-jével az önkormányzati
tulajdonú intézményi vagyon állami
vagyonkezelésbe vételével gyakorlatilag minden tulajdonosi jogosultsága megszűnik az önkormányzatnak. Az előterjesztést jegyző Gémesi György polgármester ezt úgy
ítélte meg, hogy a többmilliárdos
önkormányzati vagyonról való lemondást, illetőleg a helyi közösséget
képviselő önkormányzatnak a közneveléssel kapcsolatos jogosítványait megszüntető állami döntést egy
felelősen gondolkodó képviselőtestület önként nem fogadhatja el.
Ezért javasolta, hogy a képviselőtestület vegye tudomásul az alap- és
középfokú oktatás teljes körű államosítását, de az erről szóló megállapodásokat ne hagyja jóvá.
Más kérdés, hogy ettől az „államosítás” nem hiúsul meg, mivel a
vonatkozó törvények alapján az
oktatásért felelős miniszternek joga
van arra, hogy december 20-ig határozattal döntsön a megállapodások
létrehozataláról.
A napirend tárgyalása során Simon Gellért (Fidesz-KDNP) hozzászólásában csalódottságának adott
hangot, és úgy fogalmazott, hogy az
előterjesztés pártpolitikai célokat
szolgál. A képviselő hozzátette: arra
jó, hogy a baloldali pártokhoz felso-

rakozva, politikai road show-ba
kezdjen a polgármester, aminek kárvallottja az oktatás lesz. Simon Gellért arra kérte Gémesi Györgyöt,
hogy kímélje meg a várost, a tanárokat és a diákokat a politikai felhajtásoktól.
Halász Levente (Lokálpatrióta
Klub) károsnak nevezete képviselőtársa hozzászólását, és visszautasította azt. Az ülésen személyesen
résztvevő tankerületi igazgató, Eich
László – többek között – elmondta,
az átadás-átvétel során azt tapasztalta, hogy az önkormányzat sokat
áldozott a helyi oktatásra, majd
megerősítette, hogy a kisebb horderejű, elsősorban karbantartási
problémák megoldásában a Gödöllőn eddig is bevált gyakorlatot viszik tovább, és az iskolavezetők rendelkeznek majd az ezek rendezéséhez szükséges anyagi forrással és
jogosítványokkal.
Zárszavában Gémesi György kihangsúlyozta, nem hajlandó belemenni a zsákutcába. A döntés nem
politikai kérdés helyben. Polgármesteri minőségében nem szokott
megnyilvánulni országos ügyekben, ám a Magyar Önkormányzatok
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Szövetsége (MÖSZ) elnökeként évtizedek óta felemeli a szavát, ha úgy
ítéli meg, hogy egy-egy intézkedés
nem szolgálja az önkormányzatok
érdekét.
-stv

Határozattal rendezték
a helyi köznevelési
intézmények átvételét
Amint az várható volt, a képviselőtestületi többség akarata ellenére az
érintett gödöllői tanodák az államhoz kerültek, miután Balog Zoltán,
a szaktárca vezetője – élve a jogszabályban előírtak adta lehetőséggel –
erről döntött. A végső határidőig
összesen hat önkormányzat nem
írta alá a tankerületi központokkal
közösen készített megállapodásokat, ezért Tiszaeszláron, Csömörön,
Gödöllőn, Dunaújvárosban, Eleken
és Szegeden miniszteri határozat
rendezte a jogszabály által előírt feladatokat.

Egyharmados béremelésre
számíthat a város első embere
Miután a parlament tagjai december 13-án jelentős többséggel (180 igen szavazat és 3 tartózkodás) támogatták, 2017-től nem a helyettes államtitkári,
hanem az államtitkári fizetésekhez igazítják a polgármesterek bérét. A kormánypártok által kezdeményezett döntés értelmében az 500 lakosúnál
kisebb település polgármestere az államtitkári fizetés 30 százalékát kapja. A
fizetés a lélekszámtól függően arányosan emelkedik: 1.500 lakosig az államtitkári juttatás 40%-a, 2.000 lakosig 50%-a, 5.000 lakosig 55%-a, 10 ezer
lakosig 60%-a, 30 ezer lakosig 70%-a százaléka, afölötti lélekszámnál pedig
az államtitkár bér 80 százaléka illeti meg a településvezetőket.
A törvénymódosítás az előzetes számítások szerint 1,5 milliárd forintos
pluszkiadást jelent a központi költségvetésnek. Az emeléshez szükséges forrás
finanszírozását az adott település „adóerősségéhez” kötik, ami azt jelenti, hogy
az emelés összegét vagy teljes egészében a kormány biztosítja, vagy 75-25
százalék arányban a kormány és a település közösen állja, illetve – nagy esélylyel Gödöllő esetében is – 100 százalékban az önkormányzat fizeti.
Eddig a helyettes államtitkári fizetés (bruttó 747.875 forint) volt a polgármesteri bér alapja, aminek 80 százaléka, azaz: bruttó 598.300 forint jár(t)
Gémesi Györgynek havonta. A következő évtől ez az összeg mintegy 200
ezer forinttal (+33%) bővülve, bruttó 797.760 forintra nőhet, ami megegyezik az államtitkári fizetés (bruttó 997.200 forint) 80 százalékával.
Gémesi esetében némiképp pikánssá teszi a történetet, hogy Gödöllő első
embere – a Józan ész forradalmát meghirdetve – az utóbbi időben több fórumon is bírálta, kritizálta a kormánypártok és a Fidesz-KDNP parlamenti
többség által képviselt politikai irányvonal számos intézkedését, döntését,
akarata ellenére mégis haszonélvezője a fizetésemelésnek. Az élet más területén ezért aligha járna bérnövelés…
A gödöllői képviselőtestület tagjai a lapzártánk után, január 26-án megtartott ülésükön döntöttek a kérdésben.
-eF
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VEGYES ZÓNA

Megszűnhet a zöldhulladékos
zsákok városkép-romboló látványa
Változik a vonatkozó önkormányzati rendelet. Bírságra
számíthatnak a renitens gödöllői ingatlantulajdonosok

A városkép megőrzése, valamint a
gyakorlatba tapasztalt hiányosságok felszámolása érdekében a gödöllői képviselőtestület tagjai december 15-én módosították a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos
helyi közszolgáltatást szabályozó
önkormányzati rendeletet.
A kihirdetését követő napon hatályba lépő jogszabály-változás értelmében:
• a vegyes, maradék hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a hulladékot a saját tulajdonában lévő, vagy a közszolgáltatótól bérelt és a közszolgáltató

HIRDETÉS

szállítóeszközéhez rendszeresített
gyűjtőedénybe helyezi el úgy, hogy
annak fedele lecsukható legyen és a
hulladék átöntése a szállító járműbe
akadálymentesen történjen. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat.
A hulladék kihelyezése a szállítást
megelőző napon 18 órától megengedett, de legkésőbb a szállítási nap
reggel 6 óráig kötelező. A vegyes,
maradék hulladékgyűjtésére alkalmazható hulladékgyűjtő zsákból a
heti egy elszállítás alkalmával legfeljebb 5 darab helyezhető ki ingatlanonként a közterületre.
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• a zöldhulladék szállítása április
l-jétől november 30-ig terjedő időszakban a közszolgáltató honlapján
és hirdetményeiben meghatározott
napon és gyakorisággal történik. A
zöldhulladék gyűjtés, a közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg
jelölt, lebomló, 110 liter űrtartalmú
zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik.
Egy ingatlan esetében, legfeljebb 10
darab zöldhulladék-gyűjtő zsák helyezhető ki a közterületre a szállítást
megelőző nap 18 órától, a szállítás
napján 6 óráig. A begyűjtési járattervekre figyelemmel, a 6 óra után késve kihelyezett tárolóedények, lebomló zsák kiürítését, elszállítását a
közszolgáltató nem köteles elvégezni. A zöldhulladék gyűjtésre szolgáló zsákot a közszolgáltató hozza forgalomba, a zsák díját és értékesítési
helyszíneit a közszolgáltató a honlapján teszi közzé.
• a gyűjtőedény környékét, megközelítési útvonalát tárgyak elhelyezésével vagy parkoló gépjárművel
oly módon elzárni nem szabad, ami
a gyűjtőedénynek a gyakorlatban
kialakult módon történő ürítését
akadályozza.

Aki a rendeletben meghatározott
előírásokat nem tartja be, az ingatlantulajdonosra vonatkozó kötelezettségeket megszegi, a közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását
mulasztja el, és természetes személy
esetén 200 ezer forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2 millió
forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható. A közterület-felügyelő a
közösségi együttélés alapvető szabályainak betartását elmulasztó ügyféllel szemben 50 ezer forintig terjedő
helyszíni bírságot szabhat ki, vagy közigazgatási eljárást kezdeményezhet.
Közterületen történő ellenőrzés során, ha a közösségi együttélés alapvető szabályait megsértő magatartást
elkövető személye a helyszínen nem
válik ismertté, a meghatározott bírságot az ingatlan tulajdonosával, használójával, gépjárművel elkövetett szabályszegés esetén a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított
üzembentartóval szemben kell kiszabni. Ilyenkor az ingatlan tulajdonosa, használója, illetve a gépjármű
üzembentartója címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.
-vn
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F ÓKUSZBAN

Üresen áll a gödöllői Városháza épülete…

…miközben milliók mennek el bérleti díjra

Lassan tizenhét hónapja, 2015 szeptemberében született döntés arról,
hogy átépítik és felújítják az 1980-as
évek közepén használatba vett gödöllői polgármesteri hivatal Szabadság téri épületét. A Városháza kiürítése és a szakirodák áttelepítése a
döntés után megkezdődött. A hivatali munkatársak és a városvezetők
elhelyezését önkormányzati tulajdoni ingatlanokban (VÜSZI), ingatlancserékkel, valamint irodahelyiségek bérlésével oldották meg.
Ez utóbbi 332 négyzetméteres területet érintett két helyszínen, a Kossuth Lajos utca 3. szám, illetve a Petőfi tér 4-6. szám alatt. A bérleti díjat
havi, nettó 3 ezer forintban határozták meg négyzetméterenként. Gyors
számítással könnyen kideríthető,
hogy a pénzügyi művelet végrehajtása nettó 996 ezer forintos közpénzkiadást jelent havonta. 2015. szeptember 15-étől 2016. december 31-ig
(15,5 hónap) számítva, forgalmi adó
és rezsiköltség nélkül 15.438.000 forint ment el erre a célra a gödöllői
adófizetők pénzéből.
Az irodabérlési történet azonban
ezzel nem ér véget, mivel ma már
szó nincs a Városháza felújításáról, a
képen látható épületet ugyanis lebontásra ítélték, és – többek kritikája
ellenére – egy másik ingatlan bővítésébe fognak.
Csakhogy, mire ez a verzió végérvényessé vált, eltelt legalább egy év,
amíg üresen árválkodott a Szabadság tér 7. szám alatt található épület,
amit a jelek szerint ráértek volna
tavaly ősszel kiüríteni. A milliós bérleti díj pedig eközben szépen ketyeg(ett)…
-eo

A Hamvay-kúria
megmenekült a lebontástól.
És a Városháza?
Úgy látszik, Gödöllőn időről időre
felmerül, hogy lebontsanak valamit
a belvárosban. Minap jutott tudomásunkra, hogy szűk négy évtizede
a település legősibb, XVII. században emelt, majd 1760 körül kibővített épületét, a manapság a városi
múzeumnak is helyet adó Hamvaykúriát (képen) akarta lebontatni az
akkori pártállami rezsim egyik prominens képviselője, az MSZMP Pest
megyei bizottságának titkára, az
MSZMP Központi Bizottságának
tagja, Cservenka Ferencné.

szám alatti épületének tervezett ledózerolása jócskán megosztja a
helybéli polgárokat. Ahogy halljuk,
egyre többen mondják: gazdasági-,
funkcionális- és településképi szempontból sem üdvözölhető a döntés.
Mi több, könnyen lehet, hogy az új
Városháza kialakítását a Szabadság
tér 6. szám alatti, csaknem 2 ezer
négyzetméteres hasznos alapterületen elképzelők „találmánya” és a
bontás közel annyi közpénzt emészt
majd fel, mint amennyibe a 2015
őszén kiürített ingatlan felújítása
kerülne.
A Hamvay-kúria megmenekült a
pusztulástól. A település vezetésének három évtizede otthonául szolgáló Városháza épülete a dolgok jelenlegi állása szerint halálra van
ítélve. Akkor a tanács- és pártbizottsági tagok többségét sikerült jobb
belátásra bírni. Most a fordulathoz a
lokálpatrióta klubos városatyákat
kellene meggyőzni. Pontosabban:
elég lenne a tanácsadói véleményekből is töltekező vezérüket…
-bi
Fotó: archív
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Akár 910 millió forintba is
kerülhet a „Városháza-projekt”

Lapzártánk után, január 26-án jött el
a napja, hogy a városatyák többsége
jóváhagyja a gödöllői önkormányzat idei költségvetését. Az előirányzatok között a felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét 2,74 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben. Ebből a
halmazból a lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 1,61 milliárd
forint áll rendelkezésre. Az összegből 540 milliót emészthet fel a polgármesteri hivatal átépítése, bővítése (Szabadság tér 6.), 170 millió forintot a régi városháza épületének
elbontása, illetve 200 millió forintot
az így felszabaduló terület bővítése,
rendezése. Mindent egybevetve, a
„Városháza-projekt” akár 910 millió
forintba is kerülhet 2017-ben.
-r

Az 1989-ben az országgyűlési
képviselői tisztségéből való sikeres
visszahívási kezdeményezés hatására a közéletből távozott politikus bizarr ötlete – szerencsére – nem valósult meg, mert az akkori város- és
pártvezetés tagjainak törékeny többsége megakadályozta a centrum- és
épített örökség-romboló tervet. Más
kérdés, hogy a tízemeletes házak felépültek…
Dőreség lenne párhuzamot vonni
minden részletben az egykori és a
mostani épületbontási szándék között, de az azért nehezen vitatható,
hogy a Városháza Szabadság tér 7.
HIRDETÉS

8

KULTÚRA

XXI/1-2. 2017 január - február

Gulág-vándorkiállítás a Tessedik Galériában
Január 18-ától tíz napon át a Lumniczer Sándor
utca 4. szám alatt található Tessedik Galéria szolgát helyszínéül A Kárpát-medence elveszített területeiről a szovjet típusú táborokba hurcoltak
kálváriája elnevezésű vándorkiállításnak.
A gödöllői székhelyű Szót kérünk a Közjóért
Egyesület szervezésében lezajlott esemény megnyitóján köszöntőt mondott Vörös István, a civil
szervezet elnöke (képen). Az egybegyűltek két
előadást is meghallgathattak Roszík Gábor evangélikus lelkész, a Tessedik Galéria alapítójának
megnyitó beszéde előtt: dr. Kovács Emőke történész, a Gulág Emlékév szakmai vezetője Női sorsok a Gulágon, míg Menczer Erzsébet, a Szovjetunióban Volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások Szervezete (SZORAKÉSZ) elnöke
SZORAKÉSZ-ek vagyunk címmel ismertette
gondolatait.

A tárlat megnyitójára díszvendégként meghívást kapott a Gödöllőn élő, 101 éves Vitéz Békei
Koós Ottó, magyar királyi százados, rehabilitált
alezredes, Gulág-túlélő, aki – felesége betegségére hivatkozva – nem tudott jelen lenni a megnyitón.
-rr

Restaurálták a koronázáskor viselt díszruhát
Alig több mint száz éve, 1916. december 30-án koronázták magyar királlyá IV. Károlyt (1887–1922), a
háború miatt visszafogottabb külsőségek között. A koronázás minden helyszíne a budai várban és
környékén volt. Ezen a fontos történelmi eseményen a
magyar arisztokrácia tagjai magyar díszruhában jelentek
meg, sok család a régi, akár még a 18-19. századi öltözetet
is átalakítva készíttetett magának új díszruhát. Ez volt a
magyar arisztokrácia utolsó nagyszabású felvonulása. Az
ott viselt díszöltözetek közül kevés maradt meg, ezért
rendkívül jelentős, hogy a gödöllői kastély múzeumi gyűjteményébe került a Dabasi András által készített képen
látható, a koronázáson Gróf Teleki Ádámné által viselt
ruha.
A női díszruhát – amit a kastély magánszemélytől vásárolt és restauráltatott – a kastély 20. századi történetét bemutató állandó kiállítás IV. Károly koronázását, gödöllői
napjait bemutató teremben láthatja a nagyközönség. -km

Gödöllő Kultúrájáért díj 2017

Csányi István és a Cimbaliband elismerése
Mérlegelve a beérkezett ajánlásokat, a gödöllői
önkormányzat tagjai decemberben zárt ülésen
határoztak arról, hogy 2017-ben kiknek ítélik oda
a Gödöllő Kultúrájáért díjat.
Az előzetesen közzétett felhívás hatására
összesen négy személyre és két közösségre
érkezett javaslat a döntés-előkészítő kulturális,
sport és nemzetközi kapcsolatok bizottsághoz.
A szakmai szervezet az ajánlások megismerése
után úgy döntött, hogy Csányi István zenész és
a Cimbaliband zenekar elismerését szorgalmaz-

za a képviselőtestület tagjainál. A javaslatot a
városatyák elfogadták, így a Magyar Kultúra
Napjához kötődő, január 22-én a Művészetek
Háza Gödöllő épületének színháztermében
lezajlott városi ünnepi rendezvényen a 2016-tól
Sax-O-Funk néven tevékenykedő, országosan
ismert és elismert zenész, valamint a kortárs
helyi-, illetve a honi világzenei színtér meghatározó formációja részesült a városvezetés
által tizenkilenc éve alapított díjban.
-áb
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Gödöllőiek a küzdőtéren

SPORTHÍREK - röviden

RÖPLABDA
NB I., nők, alapszakasz 10-13. forduló
Penta-Gödöllői RC – Linamar-Békéscsabai RSE 0-3 (-18, -16, -15)
Penta- Gödöllői RC – Jászberényi RK 0-3 (-19, -25, -16)
Penta-Gödöllői RC – Budaörsi DSE 3-1 (-25, 8, 16, 16)
Penta-Gödöllői RC – 1. MCM-Diamant Kaposvári Egyetem 2-3 (-20, 17, 21,
-18, -16)
A Penta-Gödöllői RC együttese 17 ponttal, 22-26-os szett- és 1.078-1.064-es
pontaránnyal a 7. helyet foglalja el a tabellán.
Magyar Kupa, negyeddöntő
Penta-Gödöllői RC – Jászberényi RK 0-3 (-12, -26, -20)
Jászberényi RK – Penta-Gödöllői RC 3-0 (19, 18, 15)
A gödöllőiek kettős vereséggel (0-6) búcsúztak a Magyar Kupa küzdelmeitől.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 11. forduló
Hatvani KSZSE – Gödöllői KC 31-31 (15-15) • juniorok: 17-43
A Gödöllői KC együttese 14 ponttal, 301-287-es gólkülönbséggel 3. a tabellán,
míg a juniorok az 1. helyről várják a tavaszi folytatást.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, 13-17. forduló
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – MVFC-Berettyóújfalu II. 1-1 (0-0) Gödöllői gól: Nagy Roland.
Energia SC Gyöngyös – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 5-7 (3-5) Gödöllői
góllövők: Szente Tamás (2), Magyar Zsolt, Baranyai Pál, Nagy Roland,
Blaubacher Pál, Gruber Bálint.
MAG-LOG Team CFT Gödöllő – Debreceni Sportcentrum SI 6-3 (4-2) Gödöllői gólok: Gruber Bálint, Varsányi Botond (2-2), Tóth Márk, Magyar Zsolt.
Kincsem Lovaspark SE – MAG-LOG Team CFT Gödöllő 9-12 (1-6)
Gödöllői gólok: Annus Árpád, Nagy Roland (3-3), Varsányi Botond, Gruber
Bálint (2-2), Molnár Márton, Farkas Péter.
A MAG-LOG csapata 24 ponttal, 70-64-es gólkülönbséggel a 3. helyen áll a
csoport táblázatán.
Debreceni Sportcentrum SI – Főnix ISE-SZIE 14-4 (8-2) Gödöllői góllövő:
Annus Árpád (4).
Főnix ISE-SZIE – Kazincbarcikai Ördögök SE 2-7 (1-3) Gödöllői gólszerzők:
Csajbók Árpád, Beregszászi Béla.
A Főnix ISE együttese 0 ponttal, 35-110-es gólkülönbséggel a 10. helyen áll.
SAKK
Csapatbajnokság, NB II. Erkel-csoport, 4-6. forduló:
Pestszentlőrinc SK – Gödöllői SBE 3,5-8,5
Győzelem: Veréb Gábor, Reznák Attila, Nagyajtai Gábor, Hönsch Pál,
Zámodics Ferenc, Törőcsik József. Döntetlen: Somodi Balázs, Kozma Gábor,
Kőszegi Lajos, Sillye Kálmán Szabó Zoltán. Vereség: Téglás Mátyás.
Gödöllői SBE – Sárkány DSE-Sinus 6-6
Győzelem: Hönsch Pál, Szabó Zoltán, Zámodics Ferenc. Döntetlen: Veréb
Gábor, Nagyajtai Gábor, Kőszegi Lajos, Sillye Kálmán, Bajnóczi Péter, Tóth
Máté. Vereség: Reznák Attila, Törőcsik József, Nagy Adrián.
Fóti SE – Gödöllői SBE 6-6
Győzelem: Veréb Gábor, Reznák Attila, Bándy Attila. Döntetlen: Hönsch Pál,
Szabó Zoltán, Téglás Mátyás, Zámodics Ferenc, Fehér Mihály, Törőcsik
József. Vereség: Nagyajtai Gábor, Kozma Gábor, Sillye Kálmán.
A GSBE formációja 32,5 ponttal a 8. helyen áll a csoport tabelláján.
Csapatbajnokság, Pest megyei I/A. osztály, 2-4. forduló:
Alag – Gödöllői SBE II. 5-0
Vereség: Nagy Adrián, Rigó József, Nagy Dániel, Nagy Jácint, Nagy Zoltán.
Gödöllői SBE II. – Dunaharaszti 1,5-3,5
Döntetlen: Fehér Mihály, Veres István, Molnár László. Vereség: Rigó József,
Nagy Zoltán.
Szentendre – Gödöllői SBE II. 2-3
Győzelem: Nagy Adrián, Rigó József, Fehér József. Vereség: Pervai László,
Nagy Zoltán.
A GSBE II. együttese 6,5 ponttal a bajnoki osztály 9. helyezettje.

Három kategóriasiker jutott városunk
sportolóinak a megyei díjátadón
December 9-én, a budapesti Vármegyeházán megrendezett Sportkarácsony
programjának részeként köszöntötték és jutalmazták a tavalyi esztendőben
nyújtott teljesítményük alapján legjobbnak ítélt Pest megyei sportolókat és
sportvezetőket.
Kiemelkedő hazai, valamint nemzetközi sikereik miatt a gödöllői illetékességű sportközösségek tagjainak népes táborából ezúttal is többen voltak
részesei a díjátadó ünnepségnek: a Pest Megyei Közgyűlés által – a díjazott
olimpikonok és paralimpikonok mellett – tizenöt kategóriában honorált
sportolók és sportvezetők közül városunk képviselői három kategóriában
lettek a legjobbak.
Az Év legeredményesebb középiskolája kategóriában a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium lett a második, megelőzve a harmadik pozícióba
rangsorolt Török Ignác Gimnáziumot. Első helyen végzett az Év
legeredményesebb általános iskolája kategóriában a gödöllői Hajós Alfréd
Általános Iskola, míg a második helyet az Erkel Ferenc Általános Iskola
érdemelte ki. Az Év testnevelője címet két gödöllői pedagógus vehette át:
Ács Tibor (Hajós iskola), illetve Mácsár Gyula (premontrei gimnázium).
Az Év legjobb Pest megyei csapata utánpótlás kategóriában a Gödöllői RC
ifjúsági bajnok röplabda-együttese diadalmaskodott.
Gödöllői elismertek az MRSZ-gálán

Szabados István (balra) Pánczél Ottó Pétertől a GRC elnökétől veszi át a serleget

December 17-én az MKB Bank budapesti székházában rendezte meg évzáró gálaestjét a fennállásának 70- évfordulóját ünneplő Magyar Röplabda
Szövetség (MRSZ). Az eseményen – a tavalyi esztendőben nyújtott teljesítményük alapján – díjazták a sportág honi legjobbjait.
A szövetség honlapján megjelentek szerint az elismerésben részesültek
táborában több gödöllői is akadt. Az utánpótláskorú hölgyeket trenírozó
legjobb edzőnek járó díjat Szabados István kapta, akinek irányításával a
Gödöllői RC csapata az elmúlt évben aranyérmet szerzett az Országos Ifjúsági
Bajnokságon, és emellett a vezetése alatt álló junior-, valamint gyermekcsapat
is bejutott az országos bajnokság döntőjébe.
A legjobb felnőtt női strandröplabda játékosoknak járó címet a Lutter
Eszter (Gödöllői RC), Lakatos Enikő (UTE) páros érdemelte ki, amely –
sporttörténelmi tettet végrehajtva – 2016-ban sorozatban harmadszor lett
bajnok.
A szövetség MRSZ-emlékérmet adományozott Körösfői Lászlónak, a
Gödöllői RC tiszteletbeli örökös elnökségi tagjának, az MRSZ korábbi
elnökének (1997-2006), akinek komoly szerepe volt abban, hogy a sportág
bekerült a Héraklész Programba, és hogy a röplabdázás át tudta vészelni
a legnehezebb időszakát. Mi több, elnöksége alatt a férfi válogatott kiharcolta a 2001-es, akkor még tizenkét csapatos Európa-bajnokságon való
részvétel jogát.
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Fő a jókedv (I-II.) 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)

Január 29-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.). Tel.: 420-243

A kisgyerek lelkendezve meséli társának: – Tudod, az én mamán nagyon szeret engem. – Miből
gondolod? – kapja a kérdést. – Hát, abból,
hogy…
Vízszintes: 1. A poén első része (zárt betű: N) 12.
Magyar film címe 13. Nyakmelegítő 14. A hét
vezér egyike 15. Formai 16. A gödöllői egyetem
egyik kara 18. Személyes névmás 19. E napon 20.
Ingerérzékelő 21. Győri sportklub 23. Folyadék 24.
Magam 25. Nano 26. A poén második része 31.
Békés megyei település 33. Végtelenül ered! 34.
Nagy testű madár 35. Díszítés 39. Kiss …, Kate! 40.
Védelmez 41. Római szám 42. Nemzetközi, röviden 46. Hajlata 48. Vizek találkozása
Függőleges: 1. Az egyik szülő 2. Tetőfedő anyagot
3. Menyasszony 4. Csomag 5. Dehogy! 6. Szintén
7. Hegedűművész (Zoltán) 8. Női hang 9. Tárgyrag 10. Molibdén vegyjele 11. Kezével jelzett 17.
Angol király 19. Mázsál 21. A poén harmadik, befejező része (S) 22. Értéktelen gabonaszem 23. Elhagyja az utat 24. Jól vágó 27. Kettős hangzó 28.
Tapasztal 29. Hullat 30. Román gépkocsi-márka

32. Ez 36. Súlymértékem 37. Zamat 38. Időszak 40.
Azok a személyek 42. Idegen új 43. Orvosi műszer
44. Arca része 45. Ezen a helyen 47. Néma váza!
48. Múlt idő jele 49. Erre fele! 50. Fordított állóvíz!
51. Kardelemek! 52. Norvég autójelzés

Január 30-tól február 5-ig:
Máriabesnyői Patika (Szabadság út 167.).
Tel.: 419-749
Február 6-tól február 12-ig:
Medicina Patika (Dózsa György út 12.). Tel.: 410-251
Február 13-tól február 19-ig:

A megfejtéseket február 17-ig kérjük levelező-

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

lapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László köz

Február 20-tól február 26-ig:

5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu e-

Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.). Tel.: 416-551

mail címre eljuttatni.
December 9-i lapszámunk helyes megfejtése:

Február 27-től március 5-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069

AKKOR LEGYEN SZÍVES VIGYÁZZON A
SÖRÖMRE, AMÍG VISSZAJÖVÖK!
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Kelemen Géza Dózsa György út 5-7.
Sper Autósbolt 4 ezer forintos utalványának
nyertese: Pál András Szent János u. 40.
Rétes bolt 10 darab rétesének nyertese: Galgóczy Ágnes Városmajor u. 13.

Magazinunk következő
száma

2017. március 3-án,
pénteken jelenik meg.
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