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A koronavírus-fertőzés terjedésének las -
sítása kapcsán kihirdetett rendkívüli jog-
rend törvényi lehetőséget biztosított a pol -
gármestereknek, hogy a veszély hely zet -
ben egyedül alkossanak rendeletet. En nek
szellemében járt el Gémesi György áp rilis
végén, amikor – a korábbi jogszabály átfo -
gó módosításával, az előírások ak tuali zá lá -
sával – életre hívta a temetőkről és a te met -
kezésről szóló önkormányzati rendeletet,
ami szeptember 1-jén lép ha tályba.

Gödöllőn a Dózsa György úti sírkert
köz  teme tőnek minősül. A csaknem 5,3
hek táros terület részben a Római Kato li -
kus Egyházközség (63%), részben a Gö -
döl lői Református Egyházközség (37%) tu -
laj dona. Ez utóbbi közösség tulajdonosa
még egy közel 1,9 hektáros területnek is. A
temetőben lévő emlékmű, ravatalozó, va -
lamint a kolumbárium felépítmények tu -
laj donosa a gödöllői önkormányzat. A te -
mető üzemeletetését a VÜSZK Kft végzi,
ez irányú tevékenységét a városi költség -
vetés – a kegyeleti közszolgálati szerződés
módosításának hatására – éves szinten
(fél évente kibocsátott számla ellenében)
bruttó 11 millió forintos köztemető-fenn-
tartási támogatással segíti.

A minden fontos kérdést taglaló jogsza-
bály egyik legbeszédesebb része a közte -

me tőben alkalmazott díjak felsorolása és
azok mértéke. A teljesség igénye nélkül
ezek az alábbiak:

• Egy- és kétszemélyes sírhely, valamint
sírbolt és urnasírhely esetében a díjat a tu -
lajdonos egyházközség illetékese álla pítja
meg. Ez a megoldás alapos okot ad a szub -
jektív megítélés lehetőségére.

• Kolumbárium egyszemélyes (2010-ben
vagy azelőtt épített) nettó 15 ezer forint.

• Kolumbárium kétszemélyes (2010-ben
vagy azelőtt épített) nettó 22 ezer forint.

• Kolumbárium egyszemélyes (2019-
ben épített) nettó 32 ezer forint.

• Kolumbárium kétszemélyes (2019-ben
épített) nettó 49 ezer forint.

• Ravatalozó használata nettó 18 ezer fo -
rint/alkalom.

• Boncoló helyiség használata nettó 6
ezer forint/alkalom.

• Regisztrációs díj nettó 11 ezer forint.
• Exhumálás regisztrációs díja nettó 12

ezer forint/db.
• Temettető által fizetendő temető-fenn-

tartási hozzájárulás nettó 22 ezer fo -
rint/temetés

• Sírköves tevékenység: új sírkőépítés
előtti szemledíj nettó 4 ezer forint/db,
sírkő-felújítás (szétszedés, javítás) nettó 6
ezer forint/db, új síremlék egyes sír nettó

14 ezer forint/db, új síremlék kettes sír
nettó 20 ezer forint/db, kriptára síremlék
és kripta föld alatti létesítmény nettó 30
ezer forint/db, egyéb munkák (sírápolás,
öntözés) nettó 13.500 forint/hó.

• Síremlék elszállítási és megsem mi sí -
tési díja: egyszemélyes síremlék nettó 32
ezer forint/db, kétszemélyes síremlék net -
tó 40.600 forint/db.

• Behajtási díj személygépkocsival 400
fo rint/alkalom.

A rendelet szabályozza a temetési hely
feletti jogi rendelkezés időtartamát (hasz-
nálati idő), ami koporsós betemetés, illetve
rátemetés napjától számított 25 év, sírbolt
esetén 60 év, míg urnafülke és urnasírhely
esetén 10 év. A lejárt használati idejű ur -
nahelyek a lejáratot követő egy év eltelté-
vel felszabadíthatók és újra megválthatóvá
tehetők. –stv

Drasztikusan drágulnak 
egyes temet(tet)ői díjak, 

van olyan, ami megduplázódik 
A temetőkről és a temetkezésről szóló
gödöllői, szeptember 1-jén hatályba lépő
rendelet mellékletében találhatók a teme -
téssel, temetkezéssel, síremlékek felújításá-
val kapcsolatos díjak, amik közül jó né -
hány jelentős mértékben emelkedik majd
az ősz első napjától. Nézzük a gyászolók,
hozzátartozók pénztárcáját számottevően
érintő legkirívóbb tételeket!

• Ravatalozó használata
Jelenleg nettó 12.500 forint/alkalom.

Szeptember 1-jétől nettó 18 ezer forint/
alkalom (+44%)

• Regisztrációs díj 
Jelenleg nettó 7.000 forint. Szeptember 1-

jétől díj nettó 11 ezer forint (+57%)
• Exhumálás regisztrációs díja 
Jelenleg nettó 7.000 forint/db. Szeptem -

ber 1-jétől nettó 12 ezer forint/db (+71%)
• Új sírkőépítés előtti szemledíj 
Jelenleg nettó 2.000 forint/db. szep tem -

ber 1-jétőlnettó 4 ezer forint/db (+100%)
• Sírkő-felújítás (szétszedés, javítás) 
Jelenleg nettó 3.000 forint/db. Szep tem -

ber 1-jétől nettó 6 ezer forint/db (+100%)
• Temettető által fizetendő temető-

fenn tartási hozzájárulás
Jelenleg nettó 15.000 forint/temetés (te -

metkezési szolgáltató fizeti és tovább -
szám lázza a temettető felé). Szeptember 1-
jétől nettó 22 ezer forint/temetés (+47%) 

-rr

Az egyházak nem teszik nyilvánossá 
a Dózsa György úti köztemető sírhelyeinek díját

Szeptember 1-jén hatályba lépő önkormányzati rendeletet 

alkotott a veszélyhelyzetben Gémesi György polgármester
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1995. augusztus 10-én kelt az a működési engedély, amit az
akkori kultúráért felelős miniszter írt alá, jóváhagyva a Gödöllői
Királyi Kastély Múzeum megalapítását. Az alapítást Varga Kál -
mán kezdeményezte, még a kastély helyreállítását irányító mi -
nisz teri biztosi minőségében. Vele beszélgettünk a ne gyed szá -
zados évforduló kapcsán.

- Hogyan, milyen kritériumok alapján lehet kis hazánkban
mú zeumot alapítani?

- Egy múzeum a kulturális közgyűjtemények sorába tartozik,
olyan intézménytípusokkal együtt, mint például a levéltárak
vagy a könyvtárak. Munkáját, hiszen a nemzet vagy a nemzet ki -
sebb közösségeinek múltbéli emlékezetét gondozza, szigorú
szak mai előírások szerint kell végeznie. A vonatkozó szabályozás
a múzeumok többféle kategóriáját rögzíti, az országos hatáskörű
intézménytől – ilyen, például, a Nemzeti Múzeum – egészen a jel-
lemzően a kistelepüléseken található muzeális kiállítóhelyekig.
Amilyen magas a működés követelményrendszere, olyan mi nő -
ségben kell megfelelnie egy alapítandó új intézmény indoklásá-
nak is. Ez lényegében azt jelenti, hogy egy tudományos igényű
szak mai anyag kidolgozásával szükséges a kulturális tárca amo-
lyan „vizsgabizottságához” fordulni, de emellett külön rögzíteni
kell még a működtetés-üzemeltetés személyi és infrastrukturális
feltételeit. Ha ezt követően a minisztérium elfogadja a múze um -
alapítás szakmai érveit és tervét, a miniszter aláírja a működési
engedélyt.

- A szakmai anyagot Ön készítette?
- Igen, emlékezetem szerint olyan 120 oldalas összeállítás volt,

plusz az illusztrációk.
- Összefoglalhatók pár mondatban a szakmai indokok?
- Az alapgondolat két pilléren nyugodott. Az egyik, hogy a kas -

tély történeti múltja és művészettörténeti jelentősége kiemelt,
nem zetközi együttműködéseket igénylő tudományos-muzeális
szakfeladatot képez és ez elsősorban önálló intézményi keretben
gondozható magas színvonalon. A másik pillér az értékelvű tu -
rizmus volt, vagyis az, hogy olyan kulturális kínálatban érdemes
gondolkodni, ami felkelti az idegenforgalomban az igényes
keresletet. A Grassalkovichok világa mellett ezért került a fó -
kusz ba a kastély királyi korszaka, kiegészítve az Erzsébet ki -
rályné kultusz ápolásával.

- Könnyen ment az alapítás? Elfogadták az érveit?
- Szakmailag nem volt probléma, a kezdeményezés a hozzáértő

fórumok mindegyikén egyértelmű támogatást kapott. Ráadásul,
mögénk állt a Magyar Nemzeti Múzeum, ami azóta is nagyon jó
partner a munkában. A kastélymúzeum végül előkelő státuszt is
kapott és országos gyűjtőkörű szakmúzeumként lett tagja a köz -
gyűjteményi hálózatnak.

- Azt mondja: szakmailag rendben volt az engedélyeztetés…
más gondok adódtak?

- A fenti szakmai alapokat én még 1991/92-ben dolgoztam ki,
amikor a Gödöllői Városi Múzeum vezetője voltam. Miután 1993
tavaszán meg kellett válnom az intézménytől és ezzel együtt a
kastélyügyben vállalt szerepemtől, a kastély körül a helyi ön -
kormányzat támogatásával megjelenő magáncégek új „múzeumi

koncepciókat” gyártottak. Ezek ismertetése hosszú lenne, a lényeg,
hogy nem az épületegyüttes értékeiből indultak ki. Egy meg -
mosolyogtató példát azért megemlítek: az egyik tervezet a kas -
télyban ázsiai szőnyegmúzeumot akart berendezni… Nos,
képzeljük el, hogy a királyi és barokk enteriőrök helyett 700-800
szőnyeggel tapétázták volna ki a falakat.

- Aztán fordult a kocka…
- Igen, 1994-ben a kastély miniszteri biztosának kértek fel, én

pedig nagy örömmel és kedvvel láttam munkához. Élve a hatás-
körömmel, visszatértem a szakmailag megfelelő múzeumi terv -
hez és kezdeményeztem az alapítást. Úgy hiszem, ez jó döntés
volt, amit az intézmény szakmai munkája, elismertsége, a mára
közel 20 ezerre nőtt muzeális tárgyak és emlékanyag, a kiállítások
és a rendezvények, vagy akár a kiadványok mutatnak. Emellett
egy olyan ostoba terv megvalósítása esetén, mint például az emlí-
tett szőnyegkiállítás volt, a múzeum iránti érdeklődés aligha ér -
hette volna el a mai, mintegy 250 ezres évi látogatószámot, amivel
a kastély első lett a hazai kastélymúzeumok kategóriájában.

- Milyennek látja a kastélymúzeum mai helyzetét?
- A munkatársak közül két muzeológust, Faludi Ildikót és Ko -

vács Évát még én hívtam meg annak idején, azaz ők is éppen 25
éve dolgoznak a kastélyban. Széles látókörű, remek szakem be -
rek. Tízegynéhány éve csatlakozott hozzájuk Kaján Marianna,
ha sonlóan kiváló muzeológus. A mai vezetőről, Papházi Já -
nosról mind szakmailag, mind pedig emberileg csak jót lehet
mondani. A kastélyt működtető gazdasági társaság vezetője, Uj -
váry Tamás szintén elkötelezett az értékek mellett. Jó kezekben
van tehát az intézmény… de talán egy jótanácsot mégis meg -
fogalmaznék itt az interjú végén: soha ne feledjék, hogy múzeum
a kastély szíve, az az időtálló értékkoncentrátum, ami nélkül az
épület lelketlen lenne. Mindaz, ami eköré szerveződik, a bérren-
dezvények, a marketing vagy a turizmus szervezése, ebből táp -
lálkozik és ebből él. Amíg ez a szív dobog, addig a szervezet is
működik, ha viszont megáll vagy leépül, a kastély is kiüresedik
és beleszürkül a jellegtelenségbe. Óvni kell hát ezután is, ahogy
eddig tették. -tete

25 éves a Gödöllői Királyi Kastély múzeuma

Varga Kámán úgy véli, amíg a szív dobog, addig a szervezet is működik

A felújított kastély megnyitása 
(1996. augusztus 17.)
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A Gödöllő Díszpolgára kitüntetés 1996-os
újraalapításától kezdődően 23 személy
ré szesült a település legrangosabb elis-
merésében. Azóta – a 2011-es és a 2016-
os esztendőt leszámítva – rendszeresen
találtak a város legrangosabb, díszokle-
véllel és a település címerével ékesített
arany pecsétgyűrűvel honorált elismeré-
sére méltó személyt. A díjjal ettől az évtől
kezdődően 300 ezer forint pénzjutalom
jár, illetve további kiváltságok is megilletik
a díszpolgárrá választott személyt. 

Ebben az esztendőben az ajánlási lehe tő -
séggel kapcsolatos felhívásban közzétett
határidőig négy jelölés érkezett. A koro -
navírus-járvány megfékezése kapcsán
kihirdetett veszélyhelyzet úgy hozta, hogy
a felterjesztett férfiak közül a polgármester
választhatta ki a kitüntetésre leginkább ér -
demesnek tartott személyt.

Gémesi György végül dr. Révész T. Mi -
hály jogtörténész, címzetes egyetemi tanár
mellett döntött, akit kimagasló szakmai
életútja, a tisztesség és az emberség mel -
letti példaértékű erkölcsi kiállása, valamint
a Gödöllői Királyi Kastélyért végzett ér ték -
teremtő munkája miatt tartott méltónak a
díszpolgári címre. A kitüntetést augusztus
20-án adják át, az előzetes regisztrációhoz
kötött esemény helyszíne a Művészetek Há -
za Gödöllő épületének színházterme lesz.

A 75. életévét idén decemberben betöltő
jogi szaktekintély közéleti szerepvállalá -
sáról tudni érdemes, hogy 1988-ban el -
hagyta a Magyar Szocialista Munkás pár -
tot (MSZMP), majd egy évvel később –
szem előtt tartva édesapja szociál demok -
rata kötődését és munkásságát – részt vett
a Magyarországi Szociáldemokrata Párt
(MSZDP) újjászervezésében, de a politikai
szervezetben csak rövid ideig tevékeny ke -
dett. 1994 és 1996 között Horn Gyula akko-
ri miniszterelnök személyes tanácsadó ja -
ként dolgozott. Az ebben az időszakban
készült új médiatörvény megalkotásának
egyik aktív résztvevője volt. 1996-ban az
újonnan alakított Országos Rádió és Te -
levízió Testület (ORTT) első elnöke lett, a
tisztséget 2000-ig töltötte be. A Gyurcsány-
kormány idején, 2005 szeptemberében a
Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gaz-

dasági társaság ügyvezető igazgatója lett.
Fél évvel később, a választási kampány
idején a fogadta a miniszterelnököt a tör -
ténelmi falak között. A kastélyigazgatói
pozícióból 2010. december 6-án – amint azt
egy akkori interjúban kifejtette – „moso lyog -
va” távozott. A gödöllői kastélyban töltött
ideje alatt újult meg a műemlék-együttes
Gizella- és Rudolf-szárnya, az Erzsébet-elő-
kert a terasszal, a Horthy-bunker, valamint
a Felsőkert több mint 50 ezer négy zet mé -
tere. Ezen kívül elkészült és át adták a ha -
zánk 2011 első félévi uniós el nöksége kap -
csán a tanácskozások kiemelt helyszínéül
szolgált lovardát és barokk istállót.

Bár, az elismerésben részesülő személy
ér demeit nem befolyásolja, a tavaly októ -
berben lezajlott önkormányzati választás
eredményének ismeretében nehezen ke -

rül hető meg, hogy a döntés kapcsán fi -
gyelmen kívül hagyjunk egy „különös kap -
csolódási pontot”. Révész T. Mihály veje
ugyanis nem más, mint Bajkó Norbert,
aki A Hely az Érték Városvédő Egyesület
kompenzációs listájáról szerzett képviselői
mandátumot. A kampány során a Gémesi-
féle városvezetés ténykedésével szemben
komoly kritikát megfogalmazó, a Gödöllő -
nek meg kell újulnia! szlogent hirdető csapat
tagjaként mindössze 34 voksot elnyert
Bajkó az alakuló ülést előszítő tárgyalások
során elfogadta a polgármester „felkérését”,
és alpolgármester lett. Az eddigi döntések-
nél a lokálpatrióta klubos képviselőkkel
vál lalt szavazatközössége egyelőre bizto -
sít ja Gémesiék számára a minősített több -
sé get (8 szavazat) a 15 fős testületben. 

-ván

Gödöllő Díszpolgára 2020

Révész T. Mihályra esett 
a polgármester választása

A Magyarország 2021. évi központi költ ségvetésének megalapozásáról szóló, július 14-
én kihirdetett törvény módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt.  A változás
egyik eleme, hogy július 15-étől az önkormányzatok nem adóztathatják a rek -
lámhordozókat. 

Ezt a lehetőséget 2018. január 1-jétől kap ták meg az önkormányzatok, egészen pon -
tosan úgy, hogy – a településkép vé delmét is szem előtt tartva – építményadót vethetnek
ki a reklámhordozókra.

A bizonyos körökben „újabb, az önkor mány zatokat sújtó adóelvonásnak” titulált in -
tézkedés nem érinti Gödöllőt, mivel vá rosunkban ilyen jogcímen nem vetnek ki és –
értelemszerűen – nem is szednek be helyi adót.

Településünkön rendelet szabályozza a közterület használatot, aminek része a
közterülteken (nettó 1.570 forint/négy zet méter/hó) vagy közterületbe benyúló üz -
lethomlokzaton (nettó 970 forint/négy zet méter/hó) elhelyezett reklámhordozók után
fizetendő díj.

Annyi „csavar” ugyan van a gödöllői tör ténetben, hogy 2011 nyarától kezdődően 11 és
fél évre az önkormányzat egy váci szék helyű cég használatába adta a gödöllői
közterületi reklám- és hirdetőfelületeket (kandeláber oszlopokon elhelyezett rek -
lámtáblák, európai szabvány méretű óriás táblák, illetve hirdetőhengerek, vala mint
egyéb, közterületi reklámhordozók és hirdető-berendezések). Ennek ellentételezéseként
a cég közterület-használati díjat fizet a helyi önkormányzatnak.

Az idei évre a szóban forgó vállalko zás tól és egyéb közterületi hirdetések után együt-
tesen megközelítőleg nettó 27,5 mil lió forintos bevételt terveztek be a februárban elfoga-
dott városi költségvetésbe.                                                                                                         -áb

Gödöllő nem sínyli meg az adóztatási tilalmat 

Jókedv. Gémesi György (balra) 
és Révész T. Mihály 2009 nyarán 

a gödöllői kastély barokk színházában
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Klement Péter (Máriabesnyő)
A máriabesnyői
temető melletti
szabad te rületre
kiöntött több te -
herautónyi tör -
me lék eltakarítá-
sa a VÜSZI, vad -
kamera felszere-
lése a közterület

felügyelet segítségével. A mária besnyői la kó -
park szennyvízátemelőjének ki öntése, vala -
mint az Alma utca, Lomb utca, Boróka utca
vízelvezetése, kátyúzása miatt többszöri
egyeztetés a város vezetőivel.

Az ünnepek eltelte után ismét sok család
szorult támogatásra. Tartósélelmiszert vit -
tem ezeknek a családoknak Máthé László
kép viselőtársam segítségével.

100 éves Trianoni Emlékév helyi megszer -
ve zése – amire felkértek – elmaradt a járvány
miatt, de a június 4-i városi megemlékezés
ünnepi beszédét én mondtam. 

Év elején elkezdtem a lakossági kutak enge-
délyeztetésének felmérését, de a járvány ezt a
munkát is félbeszakította. Képvise lő tár sa im -
mal egyeztetve, közbiztonságügyi ta nácsnok -
nak választott a képviselőtestület. A vasútvo -
nal felújításával kapcsolatos, má ria besnyő i e -
ket érintő ügyeket – Klapka utca, Madách utca
járda összetörések, vízelve ze té si gondok Klap -
ka aluljáró, megmozgatott földben burjánzó
parlagfű, kitört jelzőlámpa – folyamatosan jel-
zem a kivitelező és a vá rosvezetés felé. Sikerült
a VÜSZI segítségével az orvosi rendelő kerí -
tését megjavítani. Kocsi Tamással közös köz -
benjárásunkkal a régi Gödöllő és Mária besnyő
„határán” 100 éve felállított Démusz-keresztet
az Arany János és a Jókai Mór utca között, a
Szabadság úton állítják vissza, jól meg köze lít -
hető, emblematikus helyen.

A járvány ideje alatt feleségem – a refor má -
tus óvoda dolgozójaként – közel 300 masz -
kot varrt, amit többségében én vittem el
idős otthonokba, gödöllői egyházaknak, a Su -
rányi-áruházba, ahol az igénylők átvehették.

Kocsi Tamás (Antalhegy, Királytelep, Csanak)
A közterületek
ka szálása folya-
matos, bár a Cí -
mer utcai foci-
pálya valamiért
kimaradt, je -
leztem, pó tol -
ják. A Vasvári Pál

utcában bejelentésemre a VÜSZI gyorsan
visszavágta a ve szélyes fákat. Az
Antalhegyen, a Panoráma utcában kérnek a
lakosok segítséget a behajló ágak met szé -
sében, ez másutt is probléma, a közlekedési
jelzéseket kitakarják.

A vízelvezetési gondok miatti megkeresé -
seimre gyorsan reagált a jegyzői iroda és a
VÜSZI, amit ezúton is szeretnék megkö -
szön ni. A Duna és Tisza utcák előtti árok
gyommentesítése megtörtént és a meg -
süllyedt betonelemek is helyükre kerültek.
Az Iskola utca és a Teleki tér közötti beom-
lott árok rendezésére ígéretet kaptak az érin -
tett tulajdonosok.

Az Antalhegyen élők jogos igénye a csapa-
dékvíz-elvezetés fejlesztése több 100 milliós
beruházás, egyelőre nincs rá forrás.

Folyamatos egyeztetéseket követően, mó -
dosítás alatt van a Gödöllői Építési Szabály -
zat. Ez körzetünkben a csanakiakat közvet -
lenül érinti, elfogadásra javasolt új sza -
bályzás a 800 m2/egy lakásos épület és a gép-
kocsibeállás elősegítésére a 8 méteres előkert
a még nem beépített érintett területeken.

A csanaki játszótérrel kapcsolatban is
akadt tennivaló: új ivókút épült, azonban a
kivitelező a gyerekek úttestre szaladást gátló
sövényt kivágta, kérésemre a hivatal pó tol -
tatta és a felgyűlt szemetet is elszállíttatta. 

A Szarvas utcában jelzésemre a hivatal se -
gített felszámolni az illegális szeméttelepet
és a Teleki téren is gyakrabban találnak par -
kolóhelyet az imaházba igyekvő idősek.

Kapitányságvezető úrral megbeszélést
kez deményeztem a pihenőövezetekben el -
ha ra pózó száguldozások miatt. Továbbra is
várom megkereséseiket!

Máthé László (Blaha)
Megtörtént a
Hegy utca belte-
rületbe vonása
és a csatorna
meg építése. A
ta vasz folyamán
az ivóvízhálózat
korszerűsítése is
megtör tént. Jú -

lius végén elindult a csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítése. Várhatóan novem be rig el -
készül az aszfaltozás is. Több év tizedes hu -

zavona után a blahai terület egyik problémás
utcája végre megoldódni látszik. Sajnálom,
hogy csúszik a beruházás és az aszfaltozás,
megint egy bizonytalan októ ber-novemberi
időszakra esik, ami a mi nőségét megkér dő -
jelezheti.

A Rigó utcában kihelyezett üveggyűjtő
kon téner sajnos nem üveggel telt meg, így
több ízben is kellett intézkedni a szemét el -
szállításáról, illetve a konténer áthelye zé séről.
A Blaháné út és a Rét utca keresz te ző désében
lévő árok tisztításra került. Az Úr réti tóban
lévő hínár eltávolítása is meg történt.

A Gerle utca állapota igen rossz.Több meg -
beszélés folyt az utca hovatartozása felől. A
város szerint az autópályához tartozik, az
autópálya-mérnökség szerint átadták a
városnak. Sokan közlekednek rajta, minden
közmű megvan, nincs akadálya, hogy egy
végleges úttestet építsünk.

A járvány idején figyelemmel kísértem a
területen élőket, hogy kinek kell, vagy kinek
mire van szüksége. Több családnak tudtam
segítséget adni. A VÜSZI illetékeseit felkeres-
tem, gyors és korrekt intézkedéseiket kö -
szönöm.

Dr. Péterfi Gábor (Haraszt)
Tavaly no vem -
be rben mó dosí -
tó indítványt
ter jesztettem be
a képvise lőtes tü -
let elé, eb ben
kér tem a jelen-
tősen megron gá -
lódott Ha raszt

közi járdaszakasz kijavítását. A beterjesztés
elfogadásra került, az intézkedés meg történt.

Több esetben előfordult, hogy a Kotlán
Sán dor utcai buszmegálló mellé ismeretlen
személyek szemetet helyeztek el. Az illegáli-
san lerakott szemét ügye önkormányzati ha -
táskör, közbenjárásomra a szemetet elszállí-
tották, azóta ilyen jellegű megkeresés nem
érkezett.

A Kandó Kálmán és a Széchenyi utca sar -
kán egy jókora kátyú alakult ki. A VÜSZI
igazgatójával történt levélváltásunkat köve -
tő en a kátyú megszüntetése 2020. január 30-
án megtörtént. A biztonságosabb közleke -
dést megcélzó la kossági bejelentés nyomán

Mire jutottak és mire készülnek
a Szövetség Gödöllőért képviselői?
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kerestem fel a VÜSZI-t. Egy tükör (Dózsa
György út – Kos suth Lajos utca keresztező -
dése) kihelyezését kértük, amiben a Kossuth
utcába jobbra ka nyarodó autósok láthatnák a
kerékpársávot, ugyanis amennyiben nem
lehet látni, hogy jön-e ott kerékpáros, állandó
a balesetveszély. 

A Szentháromság-templom körüli parkoló
kialakításakor zöld füves szigeteket iktattak
be a parkolóhelyek közé.  15 fa kiültetése
ügyében tovább konzultálunk, a fák kiülte -
tésére ősszel kerül sor. 

Júniusban érkezett több lakossági észre vé -
tel a Kossuth Lajos utca végéhez kapcsoló -
dóan. Ha a Kossuth utcáról jobbra fordulunk
a Táncsics Mihály útra, a sarkon találhatunk
egy esővíz elvezető rácsot. Autóval kanya ro -
dáskor, ha nem szeretnék, hogy a kerék
zöttyenjen, általában kikerülik ezt az „aka-
dályt”. Ez a manőver balesetveszélyes is le -
het, miután szemből is van forgalom. Jelez -
tem az ügyet a VÜSZI-nek, július 23-án a
problémát megoldották.

Epres György (Palotakert, kertváros)
A Palotakert la -
kói heti gyakori-
sággal jeleznek
gondokat, me -
lyek életüket ne -
hezítik. A par -
kolási ne héz sé -
gek megoldása
hosszú távú
prog ram. A jár-

dák rossz minősége miatt a gya logos
közlekedés –- különös tekintettel az idősekre
– veszélyes. Több, szerencsére nem súlyos
baleset történt a közelmúltban, amit jelez-
tem az illetékesek felé. A helyenként nem
megfelelő közvilágítás kapcsolódik az előző-
leg említettekhez.

A közbiztonsághoz és az élhető környeze -
tünkhöz olykor randalírozók és hangosko-
dók is kapcsolódnak. Több hétvégi alkalom-
mal próbáltam segíteni a lakóknak, hogy a
zavaró viselkedésnek véget vethessük. A pa -
lotakerti problémákról folyamatosan tájé -
koz tatom az illetékeseket.

A kertvárosban főleg járda- és vízelvezetési
problémák vannak, amik megoldásáról fo -
lyamatosan egyeztetek a VÜSZI illetékes ve -
zetőivel.

Tavasszal elkezdtem a lakossági kutak en -
gedélyeztetésével kapcsolatos felméréseket.
Sajnos, a járvány miatt ezt az aprólékos és

nehéz munkát fel kellett függesztenem, de
szerencsére a határidőt a kormány meg -
hosszabbította.

Idén februártól képviselőtestületi támoga -
tás sal sportügyi tanácsnoki munkát látok el.
Három nagy beruházás felügyeletének va -
gyok a részese: Táncsics úti sportcentrum
öltöző fejlesztés, Dózsa György úti asztalite-
nisz-csarnok építése és pályázati forrásból
elkészült alsóparki futókör.

Török Sándor (egyetem, Köztársaság út)
Átadásra került
a vasúti felüljá-
ró, egyelőre
azon ban gyalo-
gosan és kerék -
párral tilos rajta
közlekedni. Ez -
zel össze függés -
ben elkészült a
fe lüljárót a Köz -
társaság úttal összekötő járdaszakasz,
valamint a felüljáró alján gyalogos átke lő -
hely került felfestésre. Modern LED-világítás
teszi biztonságossá az éjszakai közlekedést.
Megtörtént a HÉV új pályára állítása.

Megújult az egyetemi bekötőút.  Az állami
támogatást is élvező projekt megvalósulását
– mivel a kertvárosi és az egyetemi körzet
határán lévő csomópontról van szó – Epres
György képviselőtársammal sürgettük.

Első lakossági kérés volt felém a Köztár sa -
ság úton, a Gödöllő elejét, illetve végét jelző

településnév tábla áthelyeztetése. A felvetés
jogos volt, évek óta kérték az ott lakók, hi -
szen a tábla előtt/után lakóházak helyezked-
nek el, így a KRESZ szabályos betartása mel -
lett is gyorsan haladnak az autók. Az akkori
intézkedésem mára valósággá vált, sőt, a
köz világítás bővítése is megvalósult. 

A premontrei rend megkezdte a fejleszté-
seket. A járda és a közvilágítás korsze rűsí -
tésével együtt felújításra került a Fácán sorral
párhuzamos útszakasz. Az egyetemi város -
rész eddigi mostohagyermek benyomását
kel tő helyzete megszűnt, és soha nem látott
rendezés történik épített és természeti kör -
nyezetében egyaránt.

A téli úthibák kijavításában és az illegális
sze métlerakások megszüntetése ügyében
tett bejelentéseimre a VÜSZI gyorsan intéz-
kedett.

A kertészeti tanüzem megkeresésemre
meg kezdte az Esze Tamás utca felső sza ka -
szán az úthibák kijavítását. Kérésemre a Fá -
cán soron kijavításra került a fekvőrendőr út -
hibája, megtörtént az útpályára belógó nö -
vényzet gallyazása és az ároktisztítás.

A Zöld Híd – jelzésemtől számított 24
órán belül – kihelyezett még egy üveggyűjtő
konténert az Őz utcai szelektív szigetre!

Több kérésem van még az illetékesek asz-
talán: a SPAR-nál lévő játszótéren napellenző
kihelyezése, úthibák megfelelő javítása a
Fenyves közben, a Zarándok és Mária ut -
cákban.

HP-összeállítás

A közel jövő ben három fon tos te rü le ten sze ret nénk te -
vékeny ked ni. Sze ret nénk tovább foly tat ni azt a képviselői
mun kát a tes tü let ben, amit a vá lasz tók elvárnak tőlünk,
vagyis: előterjesztésekkel próbálunk valós gödöllői igénye-
ket előmozdítani, valamint to vábbra is a város
vezetésének a „lelki is me rete”, illetve tükre próbálunk lenni,
ha letér ar ról az útról, ami a közjó szolgálatát jelenti.

Ahol tudunk, segítünk állami finanszírozások mentén,
hogy Gödöllő fejlődjön. Eh hez nem kell kormányzati
kapcsolatokért fe lelős bizottsági stallum, ahogy a város

veze tője elgondolta. A kormányzati progra munk ból eleve nagyon keveset támogatott a
polgármester, így csak olyan programelemen tudunk dolgozni, ami tőle függetlenül jelent fej-
lődést Gödöllő számára.

Ősztől szeretnénk jelen lenni a gödöllőiek életében rendezvények és fontos közéleti te -
vékenységek mentén is. Bízunk benne, hogy a járványhelyzet ezt lehetővé teszi majd. A
közelmúlt pandémiás időszakában sok idős polgárnak segítettünk fiatal barátainkkal,
támogatóinkkal együtt a bevásárlásokban, de egyéb területeken is próbáltunk élen járni,
mint – például – a Tormay Károly Egészség ügyi Központnak gyűjtött adományok te -
rületén. Hálásak vagyunk a jólelkű gödöllői embereknek, mert több mint 1 millió forintot
sikerült eddig gyűjteni, ami pont ugyan ennyivel jelent több lehetőséget számukra, mint
amennyi a városi költségvetésben van, hiszen Gödöllő város csúcsvezetése 0, azaz: nulla
forintot szánt az intézmény finanszírozására.

Kolozs Csaba
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Az agrár-felsőoktatás integrációjával a XXI. század kihívásaira keresi
a válaszokat a megújuló Szent István Egyetem - közölte az agrármi-
niszter Gödöllőn.

Nagy István (képen középen) abból az alkalomból beszélt erről,
hogy augusztus 1-jén az Eszterházy Károly Egyetem gyöngyösi Ká -
roly Róbert kampusza és a Pannon Egyetem Georgikon Kara beolvad
a Szent István Egyetembe, valamint a Kaposvári Egyetem és a Szent
István Egyetem egy szervezetben működik tovább.

- Tudás nélkül nem lehetünk sikeresek - mondta, hozzátéve: az
agrárium sikere azon múlik, hogyan sikerül új struktúrában ötvözni
a hagyományokat. Cél, hogy egyre több fiatal akarjon agrármérnök
lenni, „elhivatott szolgája” a magyar mezőgazdaságnak. A miniszter
szólt arról, hogy az integrációba nemcsak egyetemeket, hanem agrár-
kutatóintézeteket is bevontak.

Bódis József, az ITM felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért
felelős államtitkára (j2) arról szólt, hogy a mostani egyetemi áta -
lakulás része a már korábban megkezdett modellváltásnak, azonban
a Szent István Egyetemnél – a Corvinussal ellentétben – megmarad
egy állami köldökzsinór a finanszírozással.

Gyuricza Csaba, az új Szent István Egyetem rektori jogkörben eljá-
ró intézményvezetője (j4) kiemelte, hogy az intézmény mintegy 15
ezer hallgatójával Közép-Európa egyik legnagyobb egyeteme lesz,
amelynek célja, hogy tíz éven belül Kelet-Közép-Európa legjobb ag -
rárképzését tudja nyújtani és megújítsa a hazai agrár-felsőoktatást.
Az integrációval egy új, a világ legjobb egyetemeinél is alkalmazott
szer vezeti felépítés jött létre, amely felszámolja a mostani rendszerre
jellemző párhuzamosságokat, és versenyképes, hallgató- és okta tó -
barát működést tesz lehetővé. Az új intézménycsoportban megújul
az oktatási tartalom a piaci igények és a külföldi trendek figyelembe-
vételével.

Vécsey László, Gödöllő országgyűlési képviselője (b4) köszön tő jé -
ben kifejtette, hogy az átalakulásban közvetve érintett települések
sem veszítenek, mint Budapest, Békéscsaba,Veszprém, Pápa, Nagy -
kanizsa, Eger, Sárospatak és Jászberény. A közvetlenül érintettek –
Ka posvár, Keszthely, Gyöngyös és Szarvas – pedig kifejezetten nyer -
tesei lesznek a folyamatnak. A honatya hangot adott örömének, mi -
szerint: az ITM és az agrártárca szigorúan szakmai döntése alapján
Gödöllő lesz az új Szent István egyetem központja. Meggyőződését
fejezte ki, hogy a gödöllői kampusz – csakúgy, mint a város és térsége
– sokat profitálhat ebből az integrációból. -fd

Létrejött az új Szent István Egyetem
A közel száz éves Samyang cégcsoport városunkban létesít orvosi eszközöket,
nevezetesen szintetikus varratanyagot gyártó üzemet. A beruházás összértéke
8,6 milliárd forint, ennek keretében (első körben) 55 új munkahelyet hoznak
létre. A beruházáshoz a kormány 1,3 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatást biztosít.

Július 28-án a Külgazdasági és Külügyminisztériumban sajtótá jé -
koz tató keretében jelentette be Szíjjártó Péter külgazdasági és kül -
ügy miniszter (képen balra) és Vécsey László, körzetünk or szág -
gyűlési képviselője (képen jobbra) a beruházást. A külügyminiszter
emlékeztetett, hogy bár korábban sokan kritizálták a keleti nyitás
politikáját, mára eljutottunk oda, hogy 2020-ban Dél-Korea a leg -
nagyobb befektető hazánkban.

- A koreai beruházások a legmagasabb technológiai színvonalat
hozzák, komoly kutatás-fejlesztési eredményeken alapulnak és
magas hozzáadott értékükkel hozzájárulnak ahhoz, hogy a magyar
gazdaság dimenzióváltása gyorsan menjen végbe – mondta Szijjártó
Péter, majd megköszönte Vécsey Lászlónak a gödöllői beruházás elő-
készítésében végzett munkáját.

Vécsey László köszöntötte a Samyang Group képviselőit és örö -
mét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a 2019 nyarán megkezdett
közös munka elvezetett a bejelentéshez. Kiemelte: a Gödöllői Üzleti
Park gazdaságföldrajzi helyzete okán nagyon jó választás a cég szá -
mára, a kormányzat beruházás ösztönző politikájának köszön he -
tően tovább erősíti a város és térségünk gazdasági potenciálját. Fel -
hívta a figyelmet arra is, hogy a hazai gyógyszeripari termelés és ku -
tatás-fejlesztés jelentősége a Covid-19 járványhelyzet tükrében még
fontosabb, mint korábban.

Büszkék lehetünk, hiszen a beruházásért rengeteg ország szállt ver -
senybe, azonban a Samyang-csoport döntése világos: orvosi eszköz-
gyártás terén, Gödöllőn építi fel az első európai gyárát! -os

Mit érdemes tudni a Gödöllői Üzleti Parkról?  
A Gödöllői Üzleti Park magántulajdonban van, tehát sem állami, sem
önkormányzati tulajdonrész nincs benne.

A főváros keleti kapujában, a ferihegyi repülőtér, valamint az M3-
as és M0-ás autópályák vonzáskörzetében, az M31-es gyorsforgalmi
út csomópontjának közvetlen szomszédságában fekszik.

2001-ben történt alapítása után, az eltelt közel 20 esztendőben,
mintegy 80 cég választotta tevékenységének színhelyéül. 

A park vezetése jelenleg is fejleszt, hamarosan újabb 51 darab 1.600-
3.100 négyzetméteres telket nyitnak meg az érdeklődő vállal ko zá sok -
nak, melynek paramétereit a www.gip.hu oldalon lehet megtekinteni.

Koreai beruházás az üzleti parkban
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Július utolsó hétvégéjén – a felkészülési
ver senyek mellett – Magyarország felnőtt,
U23 és junior összetett (többpróba) bajnok-
sága jelentette a legnagyobb kihívást a Gö -
döllői EAC atlétái számára. A Budapesti
Honvéd Tüzér utcai, Iharos Sándor nevét
viselő pályáján lezajlott viadalon a helyi
egyetemi klubot négyen (Kemenes Ákos,
a 2018-as bajnok Kriszt Botond, Szamosi
András, Tóth Zsombor) képviselték a fér-

fiak 12 fős felnőtt mező nyé -
ben.

Az első nap után Kemenes
Ákos nem foly tatta a ver -
senyt, így klubtársaira hárult
a feladat, hogy a dobogós
pozíciók elosztásában felve-
gyék a harcot a Galambos
Ti borral, az FTC 29 éves atlé-
tájával. A gödöllői legények
mindent elkövettek, de meg -
előzni nem tudták Galam -

bost, aki 6759 ponttal lett bajnok. A má -
sodik helyet Tóth Zsombor szerezte meg
(6637 pont, egyéni csúcs), Kriszt Botond
(6271 pont) és Sza mo si András (6143 pont,
egyéni csúcs) előtt. 

Csapatban a Gödöllői EAC aranyérmet
szerzett. Ezen felül Tóth Zsombor az U23-
as korosztályban végzett az élen, ahol
Szamosi András a dobogó második fokára
állhatott fel. -eF

Fájó búcsú
Augusztus 6-án vettek végső búcsút a hosszú
ideig tartó, súlyos betegség után, 76 esztendős
ko rában július 12-én elhunyt Szűcs Lajostól.

Az újpesti nevelésű Szűcs Lajos a Dorogi Bá -
nyászban mutatkozott be a felnőttek között, majd
a Ferencváros játékosa volt 1966-től 1969-ig. A
népligetiektől a Bp. Honvédhoz igazolt, ahol 1971
és 1977 között játszott, majd 1980-ig a Bp. Vasas
Izzó labdarúgója volt. Másfél évtizedet dolgozott
edzőként a ferencvárosi utánpótlásban, alkalman-
ként pedig a felnőttek szakmai munkájába is be -
se gített pályaedzőként.

A válogatottban 1967 és 1973 között 37 alka-
lommal lépett pályára, olimpiai aranyérme mellett
1972-ben a müncheni ötkarikás játékokon ezüst-
érmet nyert. A nemzeti együttessel részt vett az
1972-es, belgiumi Európa-bajnokságon, ahol ne -
gyedik helyen zárt az együttes.

Szűcs Lajos kétszer nyert bajnokságot a Fe -
rencvárossal (1967, 1968), amelynek tagjaként
1968-ban bejutott a Vásárvárosok Kupájának
döntőjébe. Kétszer (1968, 1971) választották
meg Magyarországon az Év labdarúgójának.
1968-ban meghívták a világválogatottba, és Rio
de Janeiróban, a Maracana Stadionban közel
száz ezer néző előtt pályára léphetett a házigazda
brazilok ellen, akik 2-1-es győzelmet arattak.

Az egykori hátvéd 1992-ben érdemelte ki az
FTC aranydiplomáját, 1995-ben a Magyar Köztár -
sasági Érdemrend tisztikeresztjét, 2013-ban Gö -
döllő díszpolgára lett, és élete végéig irodája volt
a ferencvárosi klub népligeti sportközpontjában.
A Ferencvárosi TC, az MLSZ, a Magyar Olimpiai
Bi zottság és Gödöllő Város Önkormányzata
Szűcs Lajost saját halottjának tekintette. Hamvait
a máriabesnyői temetőben helyzeték örök
nyugalomra.

Ég Veled, Lajos! Emlékedet megőrizzük! 
Fedor Gábor

Városunké az ország legjobb tízpróba-csapata

Néhány nappal azt követően, hogy bejelentették Hevesi Tamás érkezését a gödöllői
focicsapat vezetőedzői posztjára, megkezdte a felkészülést a Pest megyei I. osztályú lab -
darúgó-bajnokság 2020/2021-es idényére a Gödöllői SK csapata, amely a 10. helyen
zárta az előző, a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében márciusban
felfüggesztett, majd befejezettnek nyilvánított pontvadászatot.

Érdeklődésünkre Rózsavölgyi Sándor, a GSK elnökhelyettese, a nagypályás lab da -
rúgó-szakosztály vezetője elmondta, hogy a játékoskeretben jelentős, a remények szerint
erősítést jelentő változás történt, hiszen Vecsésről visszatért Gödöllőre a csapat korábbi
gólzsákja, Koziorowski Richárd, valamint Hatvanból a Dolhai-testvérek, Gergő és Si -
mon is a helyi kék-fehéreknél folytatják pályafutásukat.

A Pest megyei elitbajnokság küzdelemsorozata augusztus negyedik hétvégéjén indul.
Hevesi Tamás együttese a Biatorbágy, a Budakalász (feljutó a megye II-ből), a CSOKI
Sport (Csomád), a Dunaharaszti (kieső az NB III-ból), a Dunakeszi, a Dunavarsány, a
Felsőpakony (feljutó a megye II-ből), a Maglód, a Nagykáta, a Pilis, a Százhalombatta, a
Tököl, a Törtel, a Vecsés és a Veresegyház alakulatai ellen lép majd pályára.

Az első fordulóban (augusztus 23., vasárnap 17 óra) a gödöllői tizenegy a Maglódi TC
csapatát látja vendégül. Az őszi szezon november 28-án, szombaton 13 órától Pilisen
zárul a GSK legénysége számára.

Településünk másik labdarúgó-formációja, a Gödöllői EAC alakulata a Pest megyei
III. osztály Északi-csoportjában lesz érdekelt az új bajnoki idényben. A sorsolás szerint a
rajt augusztus 23-án, vasárnap 17 órakor lesz, amikor a Csomád formációja látogat az
egyetemi városrészbe.

Magyar Kupa Pest megyei ág, 1. forduló, legjobb 12 közé jutás):
Gödöllői SK – Maglódi TC 2-1 (1-0)
Gödöllői gólok: Koziorowski Richárd, Pusztai Armand. 
Városunk tizenegye a 2. fordulóban az NB III-ból kiesett Dunaharaszti vendége lesz.

A Magyar Kupa országos főtábláján (128 csapat) Pest megyéből három együttes sze -
repelhet. Döntetlen esetén nincs hosszabbítás, büntetőrúgásokkal dől el a legjobb 12 kö -
zé jutó csapat kiléte. -GB

Kupasikerrel debütált Hevesi Tamás

Az aranyérmes gödöllői tízpróba-csapat (balról jobbra):
Kemenes Ákos, Kriszt Botond, Tóth Zsombor, 
Szamosi András és edzőjük, Zsivoczky-Pandel Attila
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A területi gazdasági kamarák tanácsadási
feladatairól a gazdasági kamarákról szóló
1999. évi CXXI. törvény rendelkezik. Esze -
rint egyebek mellett gazdasági, pénzügyi,
adózási, hitelhez jutási kérdésekben a
térítésmentes tanácsadási szolgáltatást a
gazdasági kamara tagjai és a regisztrált,
azaz a megyei kamarai nyilvántartásba
be jegyzett gazdálkodó szervezetek ve he -
tik igénybe a járvány időszakától függet-
lenül is.

Gazdálkodó szervezetnek minősül a
gaz dasági társaság, az egyéni cég, az egye-
sülés, az egyes jogi személyek vállalata, a
leányvállalat, a külföldi székhelyű vállal -
ko zás magyarországi fióktelepe, a lakás -
szö vetkezet kivételével a szövetkezet, az
egyéni vállalkozó, amely nem tagja az ag -
rárkamarának, továbbá az élelmiszerlánc-
felügyeleti információs rendszerben nyil -
vántartott és az agrárgazdasági tevé keny -
séget nem főtevékenységként folytató gaz-
dálkodó szervezet is, az egyéni vállalkozót
is beleértve.

A kamarai nyilvántartásba történő be -
jegy zés jogalapja a Gktv. 8/A. § (1) bekez-
désében szereplő rendelkezés. A koro na -
vírus járványveszély időszakában az egyé-
ni és társas vállalkozásoknak nyújtott gaz-
dasági kamarai tanácsadás, mint térítés -
men tes alapszolgáltatás igénybevétele so -
rán bebizonyosodott, hogy a kkv-szek tor -
ba sorolt egyes vállalkozások nem ren del -

keznek írásbeli szerződéssel az elvállalt
munkák tekintetében. A gazdasági, pénz -
ügyi és hitelhez jutási tanácsadás folyamán
szerzett tapasztalat főleg az építési-szerelési
és a szakipari munkákra vonat ko zott. A
Polgári Törvénykönyv 6:4. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak szerint jognyilatkozat szóban,
írásban vagy ráutaló maga tartással tehető.
A leendő megrendelő ré szé ről a vállalko -
zónak felajánlott munka el vállalása jognyi-
latkozatnak minősül. Ilyen értelemben az
írásbeli szerződés hiánya még nem tör -
vény sértő, de a helyzet a szerződő felek szá -
mára jogbizonytalanság és ebből követke -
ző en jogviták forrása lehet.

A tanácskérési tapasztalatok szerint
nem csak a vállalkozási szerződések írás -
be liségének hiánya idézi elő a vitás hely-
zetet a vállalkozások működése során. A
bérleti jogviszonyok tekintetében eseten-
ként kiderül, hogy a szerződésben rögzí -
tett bérleti díj kevesebb a ténylegesen fize-
tett összegnél, a bérleti díjak változását
sem mindig követi szerződésmódosítás.
Sok esetben a szerződés nem tartalmazza a
letét (kaució) felhasználásának jogcímeit,
de nem kerül rögzítésre a bérlő által finan-
szírozott átalakítás vagy fejlesztés költsé -
geinek elszámolása sem. Nem ritkaság,
hogy a vállalkozó bérlők használati értéket
növelő fejlesztéseket valósítanak meg a bé -
relt ingatlanon, így alappal tarthatnak
igényt a ráfordítások legalább részbeni, de

teljes összegű megtérítésére illetőleg be -
számítására.

A mikrovállalkozások köréből általában
a betéti társaság egyedüli beltagját és mun -
kavégző tagját, illetőleg az önfoglalkoztató
egyéni vállalkozót a jelenlegi helyzetben
senki sem tudja helyettesíteni, ha beteg-
ség vagy más rendkívüli ok miatt átmene -
tileg, de akár hónapokig nem tud munkát
végezni, miközben a felvett előleg is elszá-
molatlan marad. Szinte valamennyi pa -
naszos megrendelő csak visszabontással,
átalakítással járó többletköltséggel tudta
más vállalkozóval befejeztetni a félbeha-
gyott munkát. Az említett fogyasztói pa -
naszok főleg az építés-szerelési és a szak i -
pari munkákra vonatkoztak.

Érdemes lenne megfontolni az egyedül
dolgozó egyéni vagy a formálisan társas
vállalkozóknak – de a valóságban szintén
egyedül dolgozó társas vállalkozóknak –
egy „ernyőszervezet” létrehozását, vagy az
ipar testületek közreműködésének igény-
bevételét, melynek keretei között szerző -
dé sekkel rendezett módon a munkák vál -
la lása, a megrendelőkkel történő szerző -
déskötés és egymás helyettesítése és még
több részletkérdés is megoldható lehetne.

A vállalkozóknak érdemes odafigyelni a
kellően nem átgondolt hitelfelvételből
szár mazó problémák elkerülésére vagy
meg oldására is. A vállalkozásnak hitelt ak -
kor érdemes felvenni, ha annak segít ségével
profitot tud termelni, előállítani. Ha a vál -
lalkozás a felvett hitelt feléli, nincs vagy nem
elegendő megrendelések szá ma, ez a hely-
zet eladósodáshoz és fizetésképtelenséghez
vezet. A cikk a Gödöllői Hí rek Online felü-
letén (www.godolloihirek.hu) folytatódik. 

Dr. Csanádi Károly 
kamarai jogtanácsos, 

európai uniós kkv-tréner

A mikrovállalkozások működtetésének tapasztalatai

Magazinunk következő
száma

szeptember
első hetében jelenik meg.
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- Idén Rijeka/Fiume és Opátia/Abbázia Európa kulturális fővárosa.
Sajnos a koronavírus miatt a legtöbb rendezvény elmaradt – fogalmazott
Gémesi György facebook-oldalán. 

Aggodalomra azonban semmi okuk a kedves gödöllőieknek, hiszen
az opatija-i Svájci Házban mégis megtekinthető volt egy gödöllői
műkincsekből álló kiállítás, aminek szervezésében és felügyelésében
Gémesi György és L. Péterfi Csaba közösen vettek részt. A dolognak
külön pikantériát kölcsönöz, hogy Gémesi György helyett Bárdy
Péter alpolgármester írta alá azt a határozati javaslatot június 17-én,
ami szerint a polgármester engedélyezi 34 darab, a Gödöllői Városi
Múzeum tulajdonát képező műtárgy kölcsönzését.

Mi a fontos a városvezetésnek?
A történetiség kedvéért idézzük fel az elmúlt hónapok eseményeit:
Rögtön a járványhelyzet elején (amikor a világ számára már vi lá -
gosan látszott, hogy komoly gazdasági recesszió következik) Gémesi
György polgármester elindította „történelmi horderejű projektjét”, és
szerénynek a legnagyobb jóindulattal nem mondható álmait hajszol-
va, aláírta saját hivatalának – bruttó értéken számolva – majdnem
másfél milliárd forint értékű átépítését, bővítését. Az ügy közpénzt
érintő anyagi vonzata nem csak az idei, hanem a teljesen bizonyta-
lan 2021-es és 2022-es városi költségvetést is komolyan érinti.
Ezt követően további, az érthetetlen kategóriába sorolható köl te -
kezések következnek: úgy, mint: vélelmezhetően „túlárazott” székek
beszerzése a Testőrlaktanyába (80 darab szék 4,5 millió forintért), új
városi luxusterepjáró vásárlása a polgármester úrnak „hivatali” hasz-
nálatra, természetesen, a gödöllői adófizetők pénzéből.

Mi köz ben a városi alkalmazottak jelentős hányadának a fizetését
és a városi intézmények költségvetését drasztikusan lefaragták, több
százezer forintért készített másolatokat és eredeti műkincseket
(köztük L. Péterfi Csaba tulajdonában lévő herendi porcelánt) utaz -
tattak a tengerparti nyaralóhelyre. Nem járhatunk messze a va -
lóságtól, ha kimondjuk, a biztosítások, az utánajárás, a kiszállás és
kiszállítás, a szállásdíjak, a napidíjak külön-külön sok-sok százezer,
együttesen minden bizonnyal milliós nagyságrendű forintot emész-
tettek fel. A művészet már csak ilyen drága dolog...

1. Ez miben szolgálja a város érdekeit?
2. Vajon, milyen forrásból finanszírozták a tengerparti nyaralással

egybekötött kiállítást?
3. Mennyiben segíti a Gödöllő címeres herendi porcelán (vélhetően

másolatának, hiszen az eredeti darab a kastély állandó kiál lí tá -
sának része) kiszállítása Gödöllő népszerűsítését?

4. Miért fontos egy ilyen út, amikor a külföldi országok helyett a
kormány a belföldi utazásokat ajánlja?

Tény: Gödöllőnek jelenleg még nincs tengerparti testvérvárosa,
hátha majd most összejöhet valami.

Kedves gödöllőiek! A fenti kérdéseket próbálják meg megválaszolni
maguknak, hiszen mi csak állunk és kérdezünk, még ha tudjuk is,
hogy kendőzetlen és elfogadható válaszokat vélhetően sosem fogunk
kapni kérdéseinkre az érintettektől.

Amint a vírushelyzet elején (padon ülve, gyerekeket játszóterekre
küldve) is fontos lett volna a példamutatás, úgy most is példát kel -
lene mutatnia a város első emberének. Ismét nem sikerült, akárcsak
a milliárdos új polgármesteri hivatal, vagy a felelős vírushelyzet-ke -
zelés ügyében.

Emlékezzünk: tavaly L. Péterfi Csaba egy könyvért kapott közel 3
millió forintos „motivációs pénzbeli elismerést” polgármesterétől. Idén ez
az út borzolja a kedélyeket.

Halkan kérdezzük: jövőre mi várható, Gémesi úr? Mivel járulhat-
nak a gödöllőiek hozzá adófizetői pénzből L. Péterfi Csaba még
sikeresebb munkájához?  Szeretnénk felkészülni. Addig is hűen fizet-
jük a „kivéreztetett” városnak az adót, hogy Önök, okosan és jól beosz-
szák – mondjuk, jelen esetben – Abbáziában. 

Azt tartja a mondás: Nem elég becsületesnek lenni, annak is kell
látszani! –SZG

Városvezetési prioritások a koronavírus-járványveszély idején

10-kor nyit a múzeum, ahol a kiállításunk lesz. Akkor mehetünk pakolni. Addig
egy kis tengerpart, napozás. Azt hiszem, még soha nem volt ilyen illata a
tengernek, mint most. Imádom érzés.


