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A polgármesternek mindent szabad?
Gödöllő város polgármestere részére a személygépkocsi és a mobiltelefon használatát a lokálpatrióta klubos többségű képviselőtestület jóváhagyásával az önkormányzat közpénzből hosszú
évek óta biztosítja. Azt viszont nem szabályozták,
hogy a város első embere – a munkavégzéssel
összefüggő feladatok ellátásán túl – milyen feltételek mellett intézheti magáncélú ügyeit.
Köztudott, hogy a polgármester egyéni érdekeinek megvalósítása céljából, a választópolgárok felhatalmazása nélkül olyan tevékenységbe
kezdett, amivel súlyos gazdasági hátrányt okozhatott Gödöllőnek, a város lakosságának. Ténykedéséhez szinte kontroll nélkül élvezte a képviselőtestületi többség támogatását, anélkül, hogy
elkülönített kimutatásban számon kérték volna
tőle a közpénzek közérdekű és magáncélú felhasználását.
Egyesületünk 2017 óta nem kapott választ sem
a gépkocsi-, sem pedig a mobiltelefon használatra
vonatkozó közérdekű adatigénylésre, ezért to-

vábbra is kiemelt
érdeklődéssel
várjuk a kért adatok nyilvánosságra hozatalát.
Joggal merül fel
a kérdés: a polgármester által létrehozott Új Kezdet
Párt alapítása, az
országjárás,
a
szervezés, a tévés szereplések, az LMP-vel
megtartott közös rendezvények, a választási
kampányban való aktív részvétel vajon összefüggésben van-e a város érdekében végzett munkájával, vagy magáncélú közpénzköltésnek minősül? Nem beszélve arról, hogy a fentiek érdekében történt távollétek idejére mennyit áldozott
fel éves szabadságából…
Vörös István elnök,
Szót Kérünk a Közjóért Egyesület

Erre az évre is megkapták a magukét a civilek
A Civil Kerekasztal Egyesület égisze alatt pályázó 8 szervezetet is beleértve, összesen 56 közéleti-,
kulturális egyesület, egyesületszerűen működő közösség, illetve civil szervezet – 10,4 millió forintos
forráselnyerési kedvvel – pályázott arra a 4 millió forintos keretösszegre, amivel a gödöllői önkormányzat 2018-ban támogatja működésüket. Közülük 13 kandidáló igényét utasították el. Íme, a
sikerrel jártak listája:
670 ezer forint: Gödöllő Város Nyugdíjas Egyesülete • 300 ezer forint: Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület • 200 ezer forint: Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gödöllői Csoportja • 150 ezer forint:
Teleki Pál Egyesület, Megújult Nemzedékért Alapítvány, Gödöllői Fészek Nagycsaládosok Egyesülete, Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület • 140 ezer forint: Fele-Más
Egyesület a Sérült Gyermekekért, Duflex Fotográfiai Stúdió • 110 ezer forint: Gödöllői Értékvédő
Közhasznú Egyesület • 100 ezer forint: Blaháért Társaság, Gödöllői Kertbarát Kör, Életmód Csontritkulásos Klub • 90 ezer forint: Royal Rangers cserkészcsapat, Lakásszövetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete • 80 ezer forint: Vízenjárók Gyermek és Ifjúsági Túra Egyesület, Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete • 70 ezer forint: Gödöllői Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület, Gödöllői
Állatotthon Egyesület • 60 ezer forint: Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület, Gödöllő és térsége Látássérültjeinek Egyesülete, Gödöllői Békés Otthon Egyesület, Gödöllői Szociális Ellátó Központért Közhasznú Egyesület, Gödöllői Cserkészetért Egyesület, Életért Alapítvány • 50 ezer forint:
Pelikán Makett Klub Egyesület, Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői Csoportja, Magyar Postagalamb Sport A-40 Egyesület, Agrár Technikatörténeti Egyesület, Gödöllői Ökomenikus Csoport • 40 ezer forint: Haraszt Egyesület, Alvégi Civil Társaság, Gödöllői
Városvédő Egyesület, GATE Zöld Klub Egyesület, Virágos Máriabesnyőért Egyesület, Máriabesnyői
KALÁSZ Csoport, Gödöllői Klíma Klub • 30 ezer forint: Tündérkert Egyesület, Diverzitás Közhasznú
Alapítvány, 100XSzép Utcabál Baráti Kör, Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete, Gödöllői Méhész
Egyesület • 20 ezer forint: Eötvös Lóránd Fizikai Társulat Pest megyei Csoportja
-stv

Óvoda- és útfelújításra pályáznak
Április 19-i ülésükön két, fejlesztést szolgáló pályázaton történő részvételről döntöttek a gödöllői
képviselőtestület tagjai.
Az egyik a Palotakerti Óvoda energiahatékonyságát növelő beruházás (homlokzati szigetelés,
nyílászáró-csere) megvalósítása, ami az előzetes
számítások szerint 39 millió forintba kerül. Sikeres kandidálás esetén az önkormányzatnak 50
százalékos önrészt (19,5 millió forint) kell biztosítania, amit a város idei költségvetése intézményi
fejlesztési előirányzatának terhére vállaltak be.

Egy másik, a Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt pályázat a belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítására biztosít forrást. A gödöllői
vezetés a Blaháné út és a Rét utca csomópontját, valamint a Szent-Györgyi Albert utca (egyetemi bejáró) Szabadság út és a vasúti híd közötti szakaszát
jelölte ki kedvezményezett területnek. A tervezett
rekonstrukciók 48,5 milli forintot emésztenének fel,
amihez 30 százalékos, a helyi büdzsé fejlesztési
tartalékából kigazdálkodható önrész (14,5 millió
forint) megfizetése szükséges.
-r
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Bő 162 millió forint jutna a helyi szakaszra

Revitalizáció előtt a Rákos-patak

A Rákos-patak revitalizációja érdekében évek óta folynak szakmai
egyeztetések, mivel a patak Pest megyei szakaszának rendezése, illetve
a patak menti területek turisztikai,
rekreációs és egyéb potenciáljának
kihasználása összehangolt fellépést
igényel az érintettek részéről.
A Pest Megyei Önkormányzat a
Rákos-patak völgye Pest megyei
szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok megvalósításának érdekében egyedi támogatási
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kérelmet kíván benyújtani az érintett települések (Szada, Gödöllő, Isaszeg, Pécel) bevonásával, azokkal
konzorciumot alkotva, a nemzetgazdasági miniszterhez.
Az egyedi támogatási kérelmet
bruttó 350 millió forintos igénnyel
kívánják eljuttatni az illetékesekhez,
amiből a gödöllői projektelemre –
pozitív elbírálás esetén a terv szerint
– bruttó 162.179.000 forint jut.
Ezen összegen felül a Pest Megyei
Önkormányzat, mint konzorciumvezető, a támogatási összegből bruttó 6,6 millió forintot külön pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átad Gödöllő Város Önkormányzata részére, tekintettel a Rákos-patak környezetében megvalósítani kívánt egyéb beruházásokkal
való összhangra és a korábbiakban
megindított tervezési eljárásra.
A további konzorciumi tagok közül a Pécelt érintő projektelemre
bruttó 115,8 millió forintot, az Isaszeget érintő projektelemre bruttó
34,7 millió forintot, míg a Szadát
érintő projektelemre bruttó 19,8
millió forintot áldoznának.
-org
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Megkezdődött a fészkelés
az erdészeti arborétum odútelepén
A Pilisi Parkerdő Zrt. Valkói Erdészetének szakemberei 2017-ben 50
darab, különböző méretű mesterséges odút helyeztek ki az énekesmadarak megtelepedésének megkönYnyítésére a Gödöllői Arborétumban.
Az odúkat idén tavasszal az erdészek ellenőrizték, kitakarították, és
ahol kellett, javították is a kisebb sérüléseket. A kis énekesek már meg
is hálálták a gondoskodást, hiszen
mára 29 odúban már tojások is
lapulnak.
A tavalyi évben a különböző cinegefajok uralták a fészkelőhelyeket:
165 széncinege és 22 kék cinege fiókát gyűrűztek meg az év során.
Idénre új fajok is felfedezték a lehetőséget, hiszen négy odúban már
csuszkák is fészkelnek. A fák törzsén jellemzően fejjel lefelé közlekedő madarak igen leleményesen, sárral tapasztották be az odúk nyílását,
így csökkentve az ajtó méretét, az
avatott szem számára azonban így
már messziről felismerhető a jelenlétük. Különlegességük továbbá,
hogy a csuszkák nem fűvel és egyéb

puha anyagokkal, hanem fenyőkéreggel bélelik ki az odú alját.
Az erdészek 2018-ban is folytatják
a madarak megfigyelését a Gödöllői
Arborétumban, madárgyűrűzéseket
szerveznek, és új odúk kihelyezését
is tervezik a következő fészkelési
szezonra.
Forrás: parkerdo.hu
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Folytassa, Vécsey László!

A Nemzeti Választási Iroda (NVI)
honlapján április 14-én megjelentek az április 8-i országgyűlési képviselőválasztás – átjelentkezőkkel
és a külföldön voksolok szavazataival kiegészített – választókerületi eredményei, amik száz százalékos feldolgozottságnál mutatták
a véglegesnek tekinthető szavazati
arányokat.
A számadatok alapján elmondható, hogy Vécsey László, a FideszKDNP jelöltje nyerte el a Pest megye
6. számú, gödöllői központú választókerület egyéni országgyűlési képviselői mandátumát, és vált tagjává
a következő négy évben a 199 főt
számláló magyar parlamentnek. Vécsey László választási sikerével történelmet írt, hiszen 1990 óta ő az első
honatya, aki (2010 és 2014 után) harmadszor kapott bizalmat arra, hogy
képviselje a választókerületben élők
érdekeit a törvényhozás házában.
A választókerületben 87.941 fő
volt a voksolásra jogosultak száma,
akik közül 65.240-en (74,36%) éltek
alkotmányos jogukkal (négy éve
64,84%). Érvényesen 64.428-an szavaztak. A voksok összesítése alapján
az alábbi végeredmény született:
Vécsey László József Fidesz-Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata Néppárt 29.588 szavazat, 45,92%
Lengyel Szilvia Lehet Más a Politika 14.763 szavazat, 22,91%
Víg János Jobbik Magyarországért
Mozgalom 12.343 szavazat, 19,16%
Makrai Zoltán Magyar Szocialista
Párt – Párbeszéd – Demokratikus
Koalíció – Liberálisok 4.776 szavazat, 7,41%
Bősze Gábor Magyar Kétfarkú
Kutyapárt 1.109 szavazat, 1,72%
Molnár László József Momentum
Mozgalom 848 szavazat, 1,32%
A többi jelölt támogatottsága nem

érte el az egy százalékot.
Az új, várhatóan 2022-ig szolgáló
magyar parlamentben öt párt(szövetség) osztozhat a listás mandátumokon. A Fidesz-KDNP (133 fő – 91
egyéni és 42 listás), a Jobbik (26 fő –
1 egyéni és 25 listás), az MSZP-Párbeszéd (20 fő – 8 egyéni és 12 listás)
és a Demokratikus Koalíció (9 fő – 3
egyéni és 6 listás) mellett az LMP (8
fő – 1 egyéni és 7 listás) delegálhat
képviselőket az ország házába. Rajtuk kívül egy független jelölt (Mellár Tamás), valamint az Együtt és a
Magyarországi Németek Országos
Önkormányzatának jelöltje jutott
képviselői helyhez. A kormánypártok kétharmados többséggel rendelkeznek az országgyűlésben.
Lapzártánkig kiderült, hogy Vécsey Lászlón kívül nem lesz más,
gödöllői érdekeltségű tagja az új országgyűlésnek. Annak ellenére
nem, hogy Gémesi György, Gödöllő polgármestere, az Új Kezdet Párt
elnöke a 3. volt az LMP, hét bejutó
helyet érő listáján. A választmány
véleményét is kikérő Gémesi azonban úgy döntött, nem ül be a parlamentbe: felveszi mandátumát, de –
a polgármesteri tisztséggel való
összeférhetetlenség megszüntetése
miatt – 30 napon belül párttársa,
Hohn Krisztina javára lemond arról. Gödöllő első emberének lehetősége lett volna másnak is átadni a
mandátumát, például, a listán 9.
helyen rangsorolt, gödöllői illetékességű Lengyel Szilviának, ám nem
ezt tette, hanem azt az érdeket tartotta fontosabbnak, hogy az általa
vezetett pártnak teremtsen parlamenti képviseletet.

Gémesi György támogatása
ellenére Lengyel Szilvia 1.357
szavazattal elmaradt
a győztestől Gödöllőn
Miután kiderült, hogy a FideszKDNP jelöltje, Vécsey László nyerte
a választást a Pest megye 6. számú,
gödöllői központú országgyűlési
egyéni választókerületben, választ
kerestünk a fölényes siker okaira.
Az ördög, szokták mondani, a részletekben rejlik, ezért – az elemzés
teljességének igénye nélkül – megnéztük, mit mutatnak a számok.
Íme:
• A választókerület 93 szavazóköréből 89-et nyert meg Vécsey László,

aki a választókerület valamennyi településén (17) felülmúlta riválisait.
• A gödöllői polgármester, Gémesi György támogatását is élvező
Lengyel Szilvia négy, kizárólag gödöllői szavazókörben (5-ös, 8-as, 24es és 26-os) diadalmaskodott, a többi
24-ben Vécsey László vitte el a pálmát. Ez arra enged következtetni,
hogy az önkormányzati választáson
sikeres lokálpatrióta klubos képviselők támogatói nem kellő mértékben
„fogadták be” Lengyel Szilviát.
• Lengyel Szilvia
(LMP) egyértelműen a gödöllői szavazóknak köszönheti összetettbeli
második helyét, hiszen a központi településen
3.876
vokssal múlta felül
Víg Jánost, a Jobbik
jelöltjét, miközben
csupán 1.357 szavazattal maradt el Vécsey László teljesítményétől.
• Ebben a körzetben négyötöd
arányban megdőlt az a nézet, miszerint: a baloldali pártok a városokban
erősebbek. A választókerület öt városából – Gödöllő kivételével –
négyben (Aszód, Isaszeg, Kerepes,
Kistarcsa) nem történt meg, hogy
akár az LMP, akár az MSZP-Párbeszéd jelöltje a második helyen végezzen, ez a pozíció ezeken a helyeken a Jobbikos jelöltnek jutott. Ettől
függetlenül az LMP-s jelölt lett a
„legvárosiasabb” ellenzéki kandidáló,
miután az öt teleülésen bő 3.300 szavazattal többet gyűjtött, mint Jobbikos vetélytársa.
• Az MSZP-Párbeszéd – hosszas
huzavona után vissza nem lépett –
kistarcsai illetékességű jelöltje, Makrai Zoltán stabilan hozta a 4. helyet
a szavazókörökben. Három esetet
leszámítva: Versegen harmadikként
zárt, Váckisújfalun holtversenyes 3.
lett az LMP kandidálójával, a gödöllői 10-es szavazókörben (fővárosi
szociális otthon) pedig a 2. pozíciót
csípte meg.
• A 2014-es eredménykehez képest 2018-ban Vécsey László több
mint 7.400 szavazattal kapott többet,
és győzelmi rátája a négy évvel ezelőtti 43,06%-ról 45,92%-ra emelkedett. Népszerűbb lett a Jobbik is a
választókerületben: 9.890 szavazatról 12.343 szavazatra nőtt a támogatása, miközben az arány 19,23%-ról
19,16%-ra redukálódott.
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• Feltehetőleg sovány vigasz, de a
négy évvel ezelőtti támogatottságához képest Lengyel Szilvia lépett a
leginkább előre: a 3.223 szavazatból
(6,27%) 14.763 lett (22,91%). Ezzel
szemben az MSZP vezette baloldali
együttműködés óriási mélyrepülést
élt meg, hiszen a 2014-es 12.939 szavazatból (25,16%) most mindössze
4.776 voksra (7,41%) futotta.

Átvette megbízólevelét
Vécsey László

Gödöllőn az elmúlt időszakban az
volt a „szokás”, hogy a körzet megválasztott országgyűlési képviselője
a központi település képviselőtestületének soron következő ülésén veszi át megbízólevelét. Ezúttal azonban – a jogorvoslati eljárások miatt –
másként alakultak a dolgok, és dr.
Szőke Pál, a gödöllői központú,
Pest megyei 6-os számú Országgyűlési Egyéni Választókerület
Választási Bizottságának elnöke
nem április 19-én, hanem öt nappal
később, április 24-én, a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám
alatti épületében adta át a dokumentumot az április 8-i parlamenti
voksoláson a körzetben 45,92 százalékos arányban győztes Vécsey
Lászlónak (Fidesz-KDNP).
A megbízólevél átvételét követően Vécsey László – aki az eseményre
feleségével érkezett, és sorrendben
harmadszor élte át ezt a megtiszteltetést – köszönetet mondott a választópolgároknak, hogy nagy
számban éltek a választás lehetőségével, és helyben is a demokrácia
ünnepévé tették április 8-át.
- Örömmel tölt el politikai közösségünk egysége és bizalma, ami
még több munkára sarkall. Hiszem,
hogy harmadszori megválasztásommal azok is nyertek, akik nem
rám szavaztak, ha most még netán
nem is így gondolják – fogalmazott
a gödöllői központú választókerület
parlamenti képviselője.
GH-összeállítás

RIASZTÁS
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A gödöllői városvezetés adta a legrosszabb osztályzatot

Górcső alatt a helyi rendőrök
és tűzoltók tavalyi munkája
Némiképp szakítva az elmúlt
években kialakult hagyománnyal,
idén nem márciusban, hanem egy
hónappal később számoltak be a
rendvédelmi szervezetek elöljárói
a gödöllői önkormányzat tagjainak. A Gödöllői Rendőrkapitányság elmúlt évi munkáját a megbízott kapitányságvezetői tisztséget
2016 október közepe óta betöltő
Lajmer György rendőr alezredes
(képen jobbra) ismertette, míg a
Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017-es tevékenységéről Pintér Mihály tűzoltó alezredes (képen balra) adott számot. A
képviselők mindkét beszámolót
ellenvetés nélkül hagyták jóvá.
A gödöllői tűzoltóság és katasztrófavédelem elmúlt évi munkáját illetően – többek között – megtudtuk,
hogy fegyelmi felelősségre vonás
nem történt 2017-ben, és a kitűzött
feladatok összességében teljesültek.
A Szabadság úti épületben működő
parancsnokság 26 településre (66
ezer hektár, mintegy 175 ezer fő) kiterjedő működési területén összesen
626 (2016-ban 438) beavatkozást
igénylő esemény történt tavaly. A
műszaki mentések száma 393 (2016ban 280) esetre rúgott, míg tűz miatt
520 (2016-ban 458) esetben volt
szükség beavatkozásra. Téves jelzés
207 volt, szándékosan megtévesztő
kettő. A helyi központú tűzoltóság
gépjármú állománya 6 szerből áll,
amik közül háromnak újszerű, háromnak pedig megfelelő az állapota.
A jövőre nézve a helyi parancsnokság céljai között szerepel a beavatkozó állomány szakmai felkészültségének javítása, az előrelátó,
komplex gondolkodás fejlesztése.
Az elméleti és a gyakorlati foglakozások terén a gyakorlatias, célorientált képzésekre helyezik a hangsúlyt.
Ezen felül 2018-ban is törekedni
kell a költséghatékonyság szem előtt
tartására, a tűzoltóság épületének az
állagmegóvására, az esetleges meghibásodások javítására, a nyílászárók várhatóan júniusban elkezdődő
cseréjével az energiahatékonyság
növelésére.
Fontos a lakosság megfelelő tájékoztatása, hiszen minden évszaknak megvannak a maga veszélyei:

tavasszal a vegetációs területek tüzei, nyár elején az aratással kapcsolatos veszélyek, ősszel a pincékben
jelentkező mustgáz mérgezések,
míg télen az útviszonyokkal- és a
fűtéssel kapcsolatos kockázatokra
kell felhívni az emberek figyelmét.
Ezen felül megfogalmazódott, hogy
törekedni a szénmonoxid-mérgezések, kéménytüzek megelőzésének
területén elért eredmények szinten
tartására, valamint a szabad területek tüzeinek megelőzésére.

Örömteli adat, hogy jelentősen
mérséklődött a lakásbetörések
száma Gödöllő területén
Lajmer György rendőr alezredes
beosztásából eredően másodszor
adott számot a helyi önkormányzat
tagjainak a Gödöllői Rendőrkapitányság munkájáról. A Petőfi Sándor utcai – 26 település (8 város és 18
község) közrendjéért és közbiztonságáért felelős – rendvédelmi egység 2017. évi tevékenységét részletesen bemutató anyagból – a teljesség igénye nélkül –elsősorban a
Gödöllőre vonatkozó adatokra fókuszálva szemezgettünk.
Városunkban 658 (2016-ban 737,
az itt élők szubjektív biztonságérzetét kedvezőtlenül nem befolyásoló,
több mint két éve húzódó és tavalyelőtt befejezett 480 rendbeli intellektuális közokirat-hamisítási üggyel
együtt 1.217) ismertté vált bűncselekményt követtek el az elmúlt évben (-10,7%), ezer főre leosztva, 20,3
tizedet.
Miként az elmúlt években rendszeresen, 2017-ben is lopásból volt a
legtöbb Gödöllőn, számszerűen 247
(2016-ban 420). Nagyságrendjét tekintve a lakásbetörések következtek
a sorban, tavaly 69 ilyen eset történt,
ami ötvennel kevesebb, mint egy
évvel korábban. Garázdaság okán
29, rongálás miatt 23, míg testi sértés
következtében 22 eset adott munkát
a gödöllői rendőröknek, akik 12 alkalommal nyomoztak rablásnak minősülő bűncselekmény elkövetőinek felderítésében. A helyi kapitányság nyomozás-eredményességi
mutatója 2017-ben 50,7 %-os volt
(2016-ban 57,3%).
Kedvezőnek mondható, hogy a
korábbi évben növekvő baleseti

szám további jelentős emelkedését
tavaly sikerült meggátolni Gödöllőn. A város területén 2 halálos kimenetelű közlekedési baleset következett be (akárcsak 2016-ban). Ezen
felül 10 esetben súlyos, míg 39 esetben könnyű sérülés lett a baleset
következménye. Személyi sérülés
nélküli, csak anyagi kárral járó közlekedési baleset 119 alkalommal
történt 2017-ben.
Érdekes adalék, hogy a Gödöllői
Rendőrkapitányság terültén működő önkormányzatok – a belügyminisztérium felkérése alapján – értékelték a helyi rendőrök elmúlt évi
munkáját, aminek eredményeként
az ötös skálán 4,36 (tavaly 4,42) volt
az „érdemjegy-átlag”. A gödöllői városvezetés – a javuló statisztikai
adatok ellenére – 3,56 egységgel
(2016-ban 4,13) minősítette a
ténykedést. Ennél rosszabbat egyetlen település irányítóitól sem kaptak
a gödöllői kapitányság munkatársai.

A közrend, közbiztonság fenntartása érdekében feladatként jelentkezik a rendőri közterületi jelenlét további fokozása, főként a garázda jellegű és a vagyon elleni cselekmények
számának csökkentése érdekében.
Egyértelmű cél a bűncselekmények
számának redukálása, az iskolákban
történő bűn- és baleset-megelőzési
tevékenység hatékonyabb végrehajtása, valamint a közlekedési baleseteknél mutatkozó kedvezőtlen tendencia visszaszorítása – tudatta beszámolójában a kinevezéséről szóló
dokumentumot a napokban átvevő
kapitányságvezető. Lajmer György
szóbeli kiegészítésében ezúttal is kitért az ittasan vezetők kiszűrését célzó ellenőrzések számának fokozására, valamint arra, hogy nem érdemes
a parkolókban előforduló koccanásnál elhagyni a helyszínt, mert a
térfigyelő rendszerek elterjedése sokat segít a renitensek lefülelésében,
akik ezt követően magasabb bírsággal szembesülhetnek.
–géhá

Júniustól megszűnik
a fizetőparkolás a vasútállomáson
A Rákos – Hatvan vasútvonal korszerűsítés okán Gödöllőn számos fejlesztés valósul meg. Ezek közül az élre kívánkozik a Köztársaság úti autós felüljáró megépítése, aminek jövő őszre prognosztizált elkészültéig ideiglenes
útátjárót kell építeni, mivel a felüljáró és a rámpák a meglévő utat elzárják.
Tekintettel arra, a cseppet sem mellékes körülményre, hogy a környéken
terelési lehetőség nincs (a Köztársaság út forgalma az egyetem területén
keresztül nem terelhető el, és Máriabesnyőn keresztül sincs terelésre alkalmas útvonal), olyan megoldást kell alkalmazni, ami érinti a vasútállomáson
néhány éve létesített P+R parkolók igénybevételét.
Ennek következtébe hamarosan két, a parkolási rendet és a taxiállomások
elhelyezését érintő változás lép életbe a gödöllői vasútállomáson.
• Az egyik az, hogy a taxisok négy, a P+R parkolóövezet szélén lévő várakozóhelyét június 2-ától a Királyi váró előtti területen alakítják ki, miközben a vasútállomás épülete előtt megmarad a három férőhelyes droszt.
• A másik változást az jelenti, hogy felszámolják a Királyi váróval szemközti területen (13-as zóna) a fizetőparkolást, ezáltal a terület június 2-ától
díjmentesen, a P+R funkciót betöltő módon lesz használható.
-rg
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Mi az oka, hogy megrekedt
Rombolásra is jutott közel 200
az uszoda-beruházás kivitelezése? millió forint a helyi közkasszából
Nem sokkal az április 8-i országgyűlési képviselőválasztás előtt átadták a kivitelezőnek a gödöllői
uszoda munkaterületét. A március
29-én lezajlott eseményen arról is
szó esett, hogy ezzel elindult a 2014
márciusában bejelentett beruházás
kivitelezése.
Több olvasónk is jelezte, hogy az
utóbbi napokban, vagyis, ahogy ők
fogalmaztak: a választás után, nagy
hirtelenjében eltűntek a munkagépek a területről. Hírportálunk munkatársa telefonon érdeklődött Vécsey Lászlónál, a gödöllői központú
választókerület immár másodszor
újraválasztott kormánypárti képviselőjénél, hogy mi lehet a munkafolyamatok megrekedésének az oka.
A honatya érdeklődésünkre elmondta, hogy az építési szerződés
tavaly június végi aláírása óta mintegy kilenc hónap telt el, elsősorban
azért, mert a gödöllői önkormányzat – hosszas huzavona után – csak
a február elején lezajlott egyeztetés
hatására módosította azon rendeletét, ami az uszodának szánt területet

érintő szabályozási vonal törlésére
vonatkozott, illetve március 5-én
jelent meg az a kormányrendelet,
ami nagyot lendített az ügyön.
Értesülésünk szerint a kilenc hónapos csúszás – főként az építőanyag-árak emelkedése miatt – több
százmillió forinttal növelheti a gödöllői uszoda építési költségeit, és –
annak ellenére, hogy a kerítésre rögzített táblán 2019 második negyedéve szerepel – szinte biztosra vehető, hogy 2020-ra tolódik a beruházás befejezése. Vécsey László ezzel
kapcsolatosan úgy fogalmazott,
hogy tudomása szerint a kivitelező
már felvette a kapcsolatot a beruházóval a drágulás elismertetése érdekében, ám a plusz forrás biztosításáról az új kormány dönt, amelynek
tagjai csak a parlament május 8-i
megalakulását követően tesznek
esküt, és hoznak határozatokat.
Vécsey Lászlótól azt is megkérdeztük: biztos, hogy megépül
Gödöllő versenyuszodája? A képviselő a felvetésre határozott igennel
válaszolt.
-ván

Április 19-i összejövetelükön a gödöllői képviselőtestület tagjai –
számos, további napirendi pont
megtárgyalása mellett – az önkormányzati gazdálkodás 2017. évi
zárszámadásának elfogadásáról is
döntöttek. A városatyák vita és ellenvetés nélkül hagyták jóvá az indítványt.
A számhalmaz tanúsága szerint
2017-ben a gödöllői költségvetés
10,601 milliárd forintos (egy évvel
korábban 9,584 milliárd forint) bevételre tett szert, amiből kevéssel több
mint 8,979 milliárd forintot (egy
évvel korábban 8,605 milliárd forint)
költöttek el. A két tétel közötti, csaknem 1,622 milliárd forintos különbséget költségvetési maradványként
nevesítették, aminek összege – az
áthúzódó levonásokkal és az idei évi
költségvetésben tervezett előirányzatokkal csökkentve – bő 1 milliárd
forintos szabad forrássá redukálódott. Ebből – az iparűzési adónál a
TEVA kivonulása miatti bevételkiesés fedezetére – 700 millió forintot
szabad maradványként az általános
tartalékba helyeztek, míg a fennmaradó 326 millió forint a városi büdzsé fejlesztési céltartalékának keretösszegét növeli.

A 3,5 milliárd forintos nagyságrendben tervezett helyi adóbevétel
(építményadó, telekadó, iparűzési
adó, idegenforgalmi adó, kommunális adó) az év végére meghaladta
a 4,2 milliárd forintot. Főként a helyi
cégek jártak az élen a forrás növelésében, akik a reméltnél több
mint 600 millió forinttal fizettek be
többet a gödöllői közkasszába. A
2016 januárjában történt bevezetése
óta rendszeresen komoly vita és
ellenérzés tárgyát képező kommunális adóból 210 millió forint folyt be
2017-ben (egy évvel korábban 195
millió forint).
Hosszú órákig lehetne szemezgetni a zárszámadás adatai között,
hogy teljes képet kapjunk arról, papíron milyen gazdálkodást folytatott a tavalyi évben a gödöllői városvezetés. A részletekbe nem mennénk bele, ám azt mindenképpen
meg kell említeni, hogy – a lakó- és
nem lakóépületek fejlesztésére, felújítására elköltött közel 254 millió
forinton, vagy az út- és járdaépítésre
fordított 512,5 millió forinton kívül –
a Városháza Szabadság tér 7. szám
alatti épületének lerombolása
193.836.000 forintos kiadással járt.
-org

Piaci lakbér-tarifa a Deák téren
Másfél évtizede, vagyis 2003-ban adták át a Deák téren, három különálló
épületben kialakított 43 darab önkormányzati bérlakást. A hajlékok kiadását rendeletben szabályozták: az 5+5 éves bérleti jogviszony megszabásával
az volt a cél, hogy a gödöllői lakosok, illetve a Gödöllőn dolgozók részére
olyan lakásbérleti lehetőséget kínáljanak, ami egyrészt egy meghatározott
időtartamra kiszámítható lakhatást biztosít a számukra, másrészt pedig
lehetőséget nyújt arra, hogy a nem piaci alapú bérleti díjak fizetése mellett
megtakarításra tegyenek szert, amiből építkezhetnek, vagy saját lakást
vásárolhatnak.
Öt esztendővel ezelőtt a rendeletet olyan tartalommal módosult, hogy a
lakásokat 3x5 évre, azaz, legfeljebb 15 éves időtartamra lehet bérbe adni. Az
elmúlt évek tapasztalatai alapján megállapítható azonban, hogy a – városvezetés várakozásaival ellentétben – tizenöt év időtartam egyes bérlők esetében a gazdasági helyzet, illetve a lakáspiac alakulása miatt nem volt elegendő időtartam arra, hogy lakhatási helyzetüket más módon megoldják és
jelenleg is igényük áll fenn a lakásbérleti viszony fenntartására.
A lakhatási helyzetüket más módon megoldani nem tudók érdekében
olyan rendeleti változás született április 19-én, ami szerint a 15 évet meghaladó bérleti jogviszonyok esetében a bérleti szerződésekben 2.000 forint/négyzetméter/hó piaci lakbérfizetési kötelezettséget kell vállalni, és
ebben az esetben a bérleti szerződés időtartama öt évvel hosszabbítható
meg. A szóban forgó rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Adalékként szolgálhat, hogy a gödöllői önkormányzat legutóbb két évvel
ezelőtt emelte meg a tulajdonában lévő, különböző komfortfokozatú
lakások bérleti díját.
-eD
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Dr. Dunai György lesz az eü-központ igazgatója
A csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos szerint a jelenlegi
szakemberek megtartásához szükséges az önkormányzat pénzügyi támogatása
Dr. Dunai György (képen) személyében egyetlen pályázó jelentkezett
a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központ igazgatói álláshelyének betöltésére. A
közgazdász diplomával
is rendelkező 40 éves
csecsemő- és gyermekgyógyász szakorvos Tahitótfalun lakik, és a budapesti Bischitz Johanna
Integrált Humán Szolgáltató Központ egészségügyi koordinációért felelős szakmai igazgatóhelyettesi tisztségét cseréli a gödöllői „SZTK” irányítására.
Kinevezését a gödöllői képviselőtestület tagjai
ellenvetés nélkül támogatták, ezáltal dr. Dunai
György július 1-jétől veheti át a Petőfi Sándor
utcai központú egészségügyi intézmény vezetését, és megbízatása 2023. június 30-ig szól. Pótlé-

kokkal együtt számolt havi járandóságát bruttó
700 ezer forintban állapították meg.
Az újdonsült direktor pályázatában – mások
mellett – fontosnak tartotta megemlíteni, hogy
munkájában a legfontosabb az emberségesség,
partnerség, a problémák emberközpontú megközelítése, a minőségügyi szemlélet és a megfelelő
kommunikáció.
Ezen felül kiemelt jelentőségűnek nevezete a
meglévő létszám hatékony felhasználását, aminek elérése érdekében célja a munkakörnyezet
javítása, szakképzések, továbbképzések támogatása, motivációs módszerek kidolgozása. Elérendő célként fogalmazta meg a jelenlegi orvos csapat megtartását, valamint azt, hogy a fiatal szakorvosokat az intézmény elérje, foglalkoztassa, és
motivációs eszközökkel megtartsa. Az intézmény
jelenlegi szakembereinek megtartásához, illetve
újabb szakemberek szerzéséhez azonban az önkormányzat pénzügyi támogatása is szükséges –
fogalmazott dr. Dunai György.
–gr

Meghiúsult a tüdőgondozó röntgengép-cseréjét szorgalmazó kalapozás
Nem újkeletű történet, hogy elavult, ezáltal egyre sűrűbben javításra szorul az Ady sétányon található
gödöllői tüdőgondozó több mint 40 éves röntgengépe. A csaknem 150 ezer fős lakosság egészségügyi
problémáinak szűrésével és sokak légúti betegségének kezelésével foglalkozó szakintézményben a
minap történt ilyen probléma, ami országos hírverést is kapott.
A gödöllői képviselőtestület április 19-i tanácskozásának egyebek napirendi pontjánál Gémesi
György polgármester szóba hozta az esetet, és elmondta: kezdeményezte az ellátási körzethez tartozó
településeknél, hogy létszámarányosan – egy főre vetítve 1.000 forintos hozzáhárulással – adják össze
egy új gép árát, mintegy 140 millió forintot. A felhívásra – Gödöllőn kívül – Veresegyház és Isaszeg
adott pozitív választ, így a „kalapozás” meghiúsult.
Gödöllő polgármestere azt is hozzáfűzte, hogy az önkormányzatok saját erőből képtelenek úrrá
lenni a helyzeten, egyébként pedig az eszközfejlesztés, így a röntgengép cseréje is állami feladat. Ezért
úgy döntött, megkeresi az illetékes szaktárcát, valamint a választókerület országgyűlési képviselőjét
is, hogy segítséget kérjen az egészségügyi szakellátás veszélybe kerülése miatt igencsak szükségszerű
fejlesztés mielőbbi végrehajtásához.
-D

HIRDETÉS

XXII/5. 2018 május

XXII/5. 2018 május

SPORT

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
NB I. Liga (alsóház) elődöntő
Penta-Gödöllői RC – Haladás Szombathely 1-3 (-20, -17, 21, -7)
Haladás Szombathely – Penta-Gödöllői RC 3-1 (20, 11, -21, 19)
Penta-Gödöllői RC – Haladás Szombathely 1-3 (-18, -13, 19, -16)
Az egyik fél harmadik sikeréig tartó párharc végeredménye: 3-0, a Haladás
javára. A gödöllői csapat a 9. helyért a Budaörs együttese ellen lép pályára.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 21-25. forduló
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK 2-0 (0-0)
Gödöllői SK – Maglódi TC 2-4 (1-2) Gödöllői gólok: Pancsuska Tamás,
Mudroch Mendel.
Százhalombattai LK – Gödöllői SK 1-1 (1-0) Gödöllői gól: Milkó Dániel.
Gödöllői SK – Nagykáta SE- Corvinus 0-2 (0-1)
Dabas-Gyón FC – Gödöllői SK 2-0 (1-0)
A Gödöllői SK együttese 17 ponttal, 27-42-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 13. helyét foglalja el.
Pest megyei II. osztály, Északi-csoport, 20-24. forduló
Gödöllői EAC – Piliscsaba SE 2-9 (0-2) Gödöllői gólok: Angyal Zoltán,
László Viktor.
Erdőkertesi SE – Gödöllői EAC 7-0 (3-0)
Gödöllői EAC – Kisnémedi MSE 0-5 (0-1)
Verőce SE – Gödöllői EAC 3-1 (1-1) Gödöllői gólszerző: Nagy Gergő.
Gödöllői EAC – Pomáz-ICO SE 0-5 (0-2)
A Gödöllői EAC csapata 6 ponttal, 33-100-as gólkülönbséggel 15. a csoport
táblázatán. (Játékosok jogosulatlan szerepeltetése miatt a GEAC-tól 5 pontot levontak.)
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Strandröplabda

Új felállásban is cél bajnoki cím
Azzal együtt, hogy az országos strandröplabdabajnokság csak június
második hétvégéjén kezdődik, már hetek óta bizonyos, hogy a Penta-Gödöllői RC színeiben az elmúlt években aranyérmes Lutter Eszter, Lakatos Enikő páros ötödszörre nem védheti meg
címét. Ennek oka prózai:
Lakatos Enikő szakított a
strandröplabdázással, így
a zsinórban négyszeres
bajnok Esztinek (képen
jobbra) új kolléganő után
kellett néznie. A kutakodás hamar
eredményre vezetett, és – a korábban kétszeres magyar bajnok –
Szombathelyi Szandra személyében (képen balra) meglett a társ.
A sportág utóbbi években tapasztalt gödöllői sikerszériáját folytatni
kívánó, Gubik János szakmai irányításával készülő kettős nem csak
hazai homokon jeleskedik majd az
év legmelegebbnek ígérkező hó-

napjaiban, hanem nemzetközi hadszíntéren is kipróbálja tudását.
Az országos bajnokság augusztus 11-12-i, budapesti (Lupa-tó)
döntőjét három forduló előzi meg:
június 8-10. között Tatán, három
héttel később Nyíregyházán, míg
július 20-22. között Dunaújvárosban találkoznak majd a legjobb
honi párosok.
–G
(fotó forrása: facebook)

Pest megyei III. osztály, Észak-keleti csoport, 17-20. forduló
Gödöllői SK II. – Mogyoród KSK 3-4 (0-1) Gödöllői gólok: Tury Viktor,
Pakuts Barna, Várszegi Gábor.
Váchartyán KSE – Gödöllői SK II. 2-2 (0-0) Gödöllői gólok: Pakuts Barna
(2).
Gödöllői SK II. – Kartal SE 0-3 (játék nélkül)
Galgahévíz SK – Gödöllői SK II. 8-0 (4-0)
A Gödöllői SK II. csapata 10 ponttal, 30-58-as gólkülönbséggel 11. a csoport
tabelláján.
KÉZILABDA
NB II. Északi csoport, férfiak, 18-20. forduló
Csömöri SSZN Kft. – Gödöllői KSE 18-21 (10-10) • ifjúságiak: 26-16
Gödöllői KSE – OKTAT60 Hatvani KSZSE 23-23 (10-9) • ifjúságiak: 39-27
TFSE – Gödöllői KSE 29-39 (17-21) • ifjúságiak: 33-23
A Gödöllői KSE együttese 31 ponttal, 568-491-es gólkülönbséggel a 2. helyen áll a csoport táblázatán.
FUTSAL
NB II. Keleti-csoport, alsóházi rájátszás (7-12. helyek), 3-7. forduló
Újpest FC-220 VOLT – Covritas Futsal Team Gödöllő 2-4 (1-2) Gödöllői
góllövők: Magyar Zsolt (2), Berta Balázs, Gruber Bálint.
Covritas Futsal Team Gödöllő – Scoregoal Kecskeméti FC 5-1 (3-1)
Gödöllői gólok: Magyar Zsolt, Gruber Bálint (2-2), Kürtösi Viktor (öngól).
Energia SC Gyöngyös – Covritas Futsal Team Gödöllő 3-1 (3-1) Gödöllői
gól: Gruber Bálint.
Vác Futsal SE – Covritas Futsal Team Gödöllő 5-7 (3-4) Gödöllői gólszerzők: Gruber Bálint (4), Magyar Zsolt (2), Csordás Barna.
Covritas Futsal Team Gödöllő – UFC Gyömrő 6-6 (2-1) Gödöllői góllövők:
Csordás Barna, Magyar Zsolt (2-2), Gruber Bálint, Al-Makswsi Zeid Ruben.
A CFT Gödöllő csapata 14 ponttal, 36-30-as gólkülönbséggel a 3. helyen áll
az alsóházi rájátszás tabelláján.
HIRDETÉS
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Humoros csattanó (V.) Mit nyerhet?
1 darab 2 személy részére szóló pizza-utalványt

1 darab 2 személyre szóló pizza-utalványt

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

Május 6-ig:
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 18-ig kérjük levelezőlapon címünkre (2100 Gödöllő, Paál László
köz 5.) beküldeni, vagy az info@grafitdepo.hu
e-mail címre eljuttatni.
Március 29-i lapszámunk helyes megfejtése:
ITT HÁROM PEDÁLT LÁTOK, ÉS CSAK
KÉT LÁBAM VAN.
Pizza Palazzo 2 személyes pizza-utalvány
nyertese: Bartók Csilla Kazinczy körút 24.
TRATTORIA La Mamma 2 személyes pizza-utalvány nyertese: Heuszler Tamás Palotakert 14.

Május 7-től május 13-ig:
Ezüstkehely Patika (Petőfi S. u. 1.).
Tel.: 416-551
Május 14-től május 20-ig:
Kígyó Patika (Gábor Á. u. 3.). Tel.: 430-069
Május 21-től május 27-ig:
Sanitas Patika (TESCO – Thegze Lajos u. 2.).
Tel.: 545-585
Május 28-tól június 3-ig:
Egyetemi Patika (Egyetem tér 1.).
Tel.: 420-243

Magazinunk következő
száma

2018. június 1-jén,
pénteken jelenik meg.
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