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Sikeres az Urbango városi kincseket felfedező játéka

Az Urbango egy város felfedezésének magával ragadó, kalandos
módja, ami ötvözi a szabadulószobát és a kincsvadászatot, mindezt szabad levegőn, kötöttségek nélkül. A játék indulásakor a
résztvevők egy kezdőcsomagot kapnak, ami a „kincskereső felszereléseket” tartalmazza. Ebben sok minden megtalálható: információk, térkép, és olyan tárgyak is, amik eleinte akár feleslegesnek is
tűnhetnek, de a játék során persze mindenre szükség lesz.
Minden állomáshoz tartozik egy-egy feladatkártya is, aminek
megoldása a következő célponthoz vezeti a játékosokat. A felada-

Döntöttek, idén nem rendezik
meg a Belvárosi Napokat

Az önkormányzati éra egyik jeles, sokak számára kikapcsolódást
jelentő, ingyenesen felkereshető gödöllői kultúrterméke az általában szeptember második hétvégéjén esedékes kavalkád. Emlékeink szerint annak idején az Alsóparkban, illetve később (amint
az a másfél évtizede készült képen is látható) a főtéren sörfesztiválnak indult, majd egy évtizede Belvárosi Napokra, mi több,
Belvárosi Művészeti Napokra átkeresztelt tömegrendezvény
színvonalának jót tett az új elnevezés, ami a vurstli-mentesített
tartalomban is visszatükröződött.
A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet azonban idén
„utolérte” a rendezvényt, és az emberek életének, egészségének
fontosságát a szórakozási vágy elé helyező szervezők úgy döntöttek: 2020-ban nem rendezik meg a Belvárosi Művészeti Napokat
a kastély és a Művészetek Háza Gödöllő épülete közötti területen.
Némi vigaszként szolgál, hogy szeptember 19-én és 20-án
(szombat és vasárnap) a Művészetek Háza Gödöllő épületében, a
Színházak éjszakája programsorozat részeként egyes, a Belvárosi
napok törlése miatt elmaradt koncerteket és előadásokat
megtartanak. Hogy pontosan miket, arról az intézmény honlapján (muza.hu) lehet tájékozódni.
-D

tok között vannak logikai jellegűek, és olyanok is, amikor az adott
helyen kell megkeresni egy tárgyat vagy egy információt. A játékosokat a megoldásokban egy telefonos applikáció is segíti.
Az Urbango olyan családoknak, baráti társaságoknak és céges
közösségeknek ajánlott, akik minőségi együttlétre vágynak a szabadban, akik szeretik az újszerű dolgokat, és akiket nem riaszt
vissza egy kis séta és egy kis gondolkodás.
A gödöllői Urbango pálya egy évvel ezelőtt indult el, és azóta
már közel 1.000 résztvevő játékos ismerkedett meg a kincskeresés
közben Gödöllő legszebb részeivel. Időközben elkészült a pálya
angol nyelvű változata is, így mostantól a külföldi vendégek is
részt vehetnek a programon.
A játék verseny-változatát elsősorban céges csapatépítő programok és iskolai osztályok számára dolgozták ki, a programon már
több környékbeli vállalat dolgozói részt vettek és idén szeptembertől várják a városba osztálykirándulási céllal érkező iskolai
csoportokat is.
További részletetek és információ: www.urbango.hu

Összevont díjátadó Szent István napján
Augusztus 20-án összevont városi díjátadó helyszíne volt a Művészetek Háza Gödöllő épületének színházterme. Az esemény
sajátossága a koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása
érdekében a tavasz folyamán kihirdetett korlátozásokra vezethető vissza, hiszen március 15-én elmaradt a Gödöllő Városért díj
átadásának ceremóniája. A kitüntető címre méltó személyeket
(Czédly Mónika, Kecskés József) és közösséget (GlaxoSmithKline Biologicals Kft. - Csetriné Hári Zsuzsanna termelési vezető
képviselte a vakcina-gyártásban világszínvonalú céget) a képviselőtestület tagjai tavaly decemberben, zárt ülésen fogadták el. A
díjjal járó oklevél és Világfa-kisplasztika mellé a személyek 200 ezer
forintos, a közösség pedig 400 ezer forintos pénzjutalmat is a magáénak tudhat.
Gödöllő idei díszpolgárának személyéről – alkalmazva a veszélyhelyzetben a polgármestert megillető jogosítványt – Gémesi
György egymaga határozott: kiválasztottja dr. Révész T. Mihály
jogtörténész, a Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazdasági
társaság egykori (2005 szeptembertől 2010 decemberig) ügyvezető igazgatója lett. A település legrangosabb, díszoklevéllel és a
város címerével ékesített arany pecsétgyűrűvel honorált elismerés ettől az évtől kezdődően 300 ezer forint pénzjutalommal is
kiegészül. Révész T. Mihály a 24. személy, aki használhatja a díszpolgári titulust a díj 1996-os újraalapítása óta.
-or
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Mit ér az iskolai medence víz nélkül?
Ellenzéki polgármesterek nap mint nap hangoztatják, hogy a járványhelyzet miatti kormányzati elvonások kivéreztetik az önkormányzatokat, a kormány a helyben lakóktól von el létfontosságú pénzeket.
Gödöllőn egy látszólag jelentéktelennek tűnő ügy jól rávilágít az ellenzéki önkormányzatok ezzel kapcsolatos kormányellenes stratégiájára.
A Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola tan- tatást biztosítani – tette hozzá Szabóné
uszodájának vizét az önkormányzat még Forgács Gabriella.
márciusban, a járványügyi veszélyhelyzet elPazarló kiadások
rendelése után eresztette le. A medence
azóta használaton kívül van, és értesüléseink Zmák Julianna Borbála, a Gödöllői Hajós
szerint a városvezetés azt tanévkezdésre sem Alfréd Általános Iskola igazgatónője a Detölti fel vízzel. Szabóné Forgács Gabriella, a mokratának elmondta, a döntés nemcsak az
Dunakeszi Tankerületi Központ igazgatója iskola diákjait érinti hátrányosan. Az intézkérdésünkre elmondta, Gémesi György, Gö- mény 670 diákjának hetente lenne úszás
döllő polgármestere július elején arról érte- órája, ezen felül óvodás csoportok, egyéb vásítette a tankerületi központot, hogy a tanu- rosi általános iskolások, asztmás gyerekek,
szoda újranyitásának költségeit az önkor- valamint esti és hétvégi szabadúszók haszmányzat nem tudja vállalni. Ezt a döntést nálják a medencét. – Igyekszünk olyan megegyrészt az állami beruházás keretében meg- oldást találni, hogy a lehető legkevésbé sévalósuló sportuszoda létesítésével, másrészt rüljön a pedagógiai programunk helyi tanaz önkormányzat veszélyhelyzet miatti be- terve. A tagozatos tanulóink úszás óráit Kisvételkiesésével indokolta. Bár, a gödöllői alap- tarcsán tudjuk megtartani, a többieknek jeés középfokú oktatási intézmények fenntar- lenleg még a városban keresünk egyéb sportója és működtetője a Dunakeszi Tankerületi tolási lehetőségeket az úszás helyett. Sajnos,
Központ, 2017-ben az érintett tankerület és a Kistarcsára való utaztatás többletidőt igéa gödöllői önkormányzat vagyonkezelési nyel a gyerekektől és a pedagógusoktól is,
szerződést kötött, amelynek értelmében az emiatt a diákoknak heti három tanórájuk fog
önkormányzat a város valamennyi tornater- kiesni. A tanrendet tömbösíteni kell, ami azt
mének és sportcsarnokának vagyonkezelési jelenti, hogy a diákok nem az egész tanévjogát megtartja, biztosítja a mindennapos ben, csak fél éven át tudnak úszni. Az utaztestnevelés feltételeit, a tankerület pedig tatással járó a költségeket a fenntartó tanköltségtérítés ellenében csak használója az kerületi központ fogja fedezni – mondta az
ingatlanoknak. Megállapodtak abban is, igazgatónő.
Vécsey László, a gödöllői központú válaszhogy az üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeket az önkormányzat viseli a tókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képtanidőn kívüli és egyéb hasznosításukból viselője szerint az önkormányzat szerződésszármazó bevételek fejében, így a tankerüle- szegést követ el, hiszen a város a vagyonkezelési szerződésben vállalta, hogy a kezetet semmilyen kötelezettség nem terheli.
- A tankerületi központ az úszásoktatással lésében megtartott létesítményeket, köztük
kapcsolatos szerződés teljesítéséről jelenleg a tanuszodát, köznevelési célokra működtárgyalást folytat az önkormányzat képvi- teti. Ezt egyoldalúan nem lehet megváltozselőivel. Tekintettel arra, hogy a gyerekeknek tatni. Ráadásul, az uszoda és a többi létea kieső tanmedence helyett a környező te- sítmény tanidőn kívül bevételt is biztosít a
lepülések tanmedencéit, uszodáit kell igény- városnak. – Az uszoda feltöltése és működbe vennünk, a tankerületi központ csak a tetése évi nyolc-kilenc millió forintba kerül.
jogszabályban előírt mértékű kötelező úszás- Ez nagyjából annyi, amennyiért a polgároktatást fogja tudni megszervezni az eddig mester a járványhelyzet idején új hivatali
Gödöllőn úszó tanulók számára. A Hajós terepjárót vásárolt magának. Teljesen egyériskolában eddig minden évfolyam minden telmű, hogy lenne pénz az uszoda feltöltésétanulója használta az uszodát a minden- re, hiszen a város éves költségvetése nyolc
napos testnevelés keretein belül, szeptem- milliárd forint, ráadásul, az elmúlt öt évben
bertől az új gödöllői sportuszoda meg- 18,8 milliárd forint fejlesztés érkezett a
nyitásáig azonban a Hajós iskola tanulói városba. Miközben Gémesi György azt hanszámára az utaztatás miatt csak a legszük- goztatja, hogy a kormányzati megszorítások
ségesebb óraszámban tudjuk az úszások- ellehetetlenítik az önkormányzatot, olyan
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kiadásokra jut pénz, amelyek még normál
időszakban is pazarlónak számítanak, nemhogy egy veszélyhelyzetben. Jelenleg is zajlik
– például – a polgármesteri hivatal bővítése,
ami több mint egymilliárd forintjába kerül a
városnak. A kisebb tételek között jellemző
apróság, hogy négy és fél millió forintért
sikerült nyolcvan darab széket beszerezniük.
Gödöllőn is ugyanaz történik, mint más baloldali vezetésű önkormányzatokban: a polgármester az önkormányzati bizottságok
számát indokolatlanul felduzzasztja, telik a
klientúra építésére, jut a nagypolitikai imázsépítésre, presztízsberuházásokra, miközben
a szolgáltatások leépítésének, a fejlesztések
elhagyásának felelősségét a kormányra kenik
– magyarázza a képviselő. Szerinte az orvos
végzettségű polgármester azért vonakodik
fejleszteni – például – a kezelésében szintúgy
megtartott helyi rendelőintézetet, hogy be
tudja mutatni, milyen rossz állapotban van a
magyar egészségügy. A 2018-as választási
kampányban Hadházy Ákos felkereste az
intézményt és képeket tett közzé az elhanyagolt épületről. Ez már csak azért is furcsa,
mert a kormányra mutogatás helyett akkori
szövetségesét, Gémesi Györgyöt, mint fenntartót kellett volna számon kérnie az áldatlan állapotokért.
- Az önkormányzatnak lett volna lehetősége átadni a Tormay Károly Egészségügyi
Központot az államnak, ez mégsem történt
meg, amely önmagában nem volna baj, ha
nem hagyta volna lepusztulni – hívta fel a
képviselő figyelmet. Hozzátette: ha a városnak valóban nincs pénze az uszodára,
módosítani kellene a szerződést, hogy a tankerület vegye át és működtesse azt. Ez azonban nem érdeke a polgármesternek, hiszen
akkor a helyiek számára nem lehetne kézzelfoghatóvá tenni az önkormányzatok állítólagos kivéreztetését.
Gémesi György az önkormányzat anyagi
helyzete mellett arra is hivatkozik, hogy a
kormányzati beruházásban jelenleg is épülő
városi versenyuszoda hamarosan elkészül,
így nem lesz szükség a tanuszodára. Vécsey
László ezzel kapcsolatban elmondta, az
épülő uszodakomplexum használatbavételi
engedélyét leghamarabb december végén adhatják ki, amit próbaüzem követ, így a létesítményt 2021 márciusánál előbb biztosan
nem lehet igénybe venni. A Hajós tanuszodájának zárva tartása csaknem a teljes tanévben megfosztana sok száz gyereket az
úszás lehetőségétől.
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Politikai manipuláció
Ha megnézzük Gémesi György országos médiában tett nyilatkozatait, az önkormányzat anyagi helyzetére való hivatkozás sokkal
inkább tűnik politikai manipulációnak, mint valós indoknak. A gödöllői polgármester, aki a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
elnöke is, évek óta mantrázza, hogy a kormány ellehetetleníti az
önkormányzatokat. Amikor a kormány bejelentette, a járvány elleni
védekezés szükségessé teszi a közös teherviselést és többek között az
önkormányzatokat illető gépjárműadót átirányítják a központi költségvetésbe, azt vizionálta, hogy őszre közel kétszáz település mehet
csődbe az önkormányzatokat érintő elvonások miatt. Szerinte a
kormány azért indított támadást az önkormányzatok ellen, mert a
tavalyi önkormányzati választások óta „túl sok lett az ellenzéki önkormányzat, ami veszélyt jelenthet a Fidesz-KDNP 2022-es választási győzelmére.” Július elején Karácsony Gergely főpolgármesterrel tartott közös sajtótájékoztatót az önkormányzati elvonásokról. Karácsony
Gergely arról beszélt, amikor megbüntetnek egy önkormányzatot,
akkor nem a polgármestert büntetik, hanem az állampolgárokat, és
amikor pénzt vesznek el, nem a polgármestertől, hanem a helyben
lakó emberektől veszik el. Az eseményen Karácsony Gergely szorgalmazta, hogy a Fővárosi Önkormányzat is lépjen be a Magyar Önkormányzatok Szövetségébe, hogy a „többi szabad településsel együtt
harcolhasson.” Néhány hete pedig az ATV-ben beszélt arról, hogy a kormány szándékosan építi le az önkormányzatokat. Az interjút a
közösségi oldalán az alábbi hozzászólással tette közzé: „Az önkormányzatok ellehetetlenítése minden embert egyaránt érint, hiszen mindenki joggal
várja el, hogy a megszokott módon működjenek a helyi szolgáltatások.”
A tanuszoda zárva tartásával jól demonstrálható, hogy egy megszokott szolgáltatás nem működik és csak egy jó politikai kampány
kérdése elhitetni a helyiekkel, hogy a kormányzati elvonások miatt
nincs pénz rá. Hadd bosszankodjanak a szülők, a gyerekek és a pedagógusok, hiszen a kormány ellen való hergelés politikailag többet
hoz a konyhára, mintha minden rendben működne.
A víz nélküli medence stratégiája
Ellenzéki polgármesterek naponta elmondják, hogy a kormányzati
elvonások miatt nehéz helyzetbe kerültek az önkormányzatok. Élen
jár ebben Budapest főpolgármestere, Karácsony Gergely, aki erre
hivatkozva állított le egyes kerületi útfelújításokat. A főpolgármester
közölte, „Budapestet sújtó megszorítások” miatt csak azokat az utakat
újítják fel, amelyeket „a budapesti úthálózat szempontjából a legfontosabbnak” tartanak. A Karácsony Gergelyhez közel álló hírportál, az
Ez a lényeg pedig egy mondatban elmagyarázta, hogyan kell érteni a
főpolgármester szavait: „nem Karácsony Gergely, hanem Orbán Viktor
veszi el az útfelújításra szánt pénzt Budapesttől”. Barkóczi Csaba, a pécsi
önkormányzat fideszes képviselője is arra hívta fel figyelmünket,
hogy miközben pazarló és felesleges kiadásokra jut pénz, fontos
projekteket az önkormányzati elvonásokra hivatkozva leállítanak.
- Péterffy Attila polgármester az öt éves ciklus alatt többet költ a
saját klientúrájára, mint amennyit a kormány a védekezés miatt
elvont a várostól. Baloldali ügyvédek megbízási díjai, vezérigazgatói
fizetésemelések és korábban nem létező tisztségek tiszteletdíjai
terhelik a város költségvetését, miközben a kormányzati elvonásokra
hivatkozva leállították a magyarürögi csatorna- és járdaépítési
projektet, valamint kétszázmillió forintot vontak el az óvodáktól –
vázolta a képviselő.
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Vörös Tamás, a józsefvárosi Fidesz-KDNP frakcióvezetője kérdésünkre elmondta, Budapest 8. kerületében, Józsefvárosban a társasház-felújítási programokat fagyasztotta be a városvezetés a járvány
miatti elvonásokra hivatkozva. Az elmúlt években a Fidesz-KDNP
vezette kerület saját forrásból évente milliárdokat fordított társasház-felújítási programokra, például tavaly két milliárd forint volt a
keretösszeg. A baloldali városvezetés idén erre csak háromszázmillió
forintot szánt, majd a veszélyhelyzetre hivatkozva negyvenmillió
forintra csökkentették az összeget. Pikó András polgármester folyamatosan azt kommunikálja, hogy a kormány cserbenhagyta a kerületet, ezért semmilyen fejlesztésre nincs pénz, a forrásokat a működésre kell fordítani. Azzal vádolja a kormányt, hogy a járvány elleni
védekezés miatt 1,1 milliárd forint fejlesztési forrást vont el a kerülettől. „Minden egyes józsefvárosi lakos fejenként közel 15 ezer forintról
kénytelen lemondani – így válik könnyen érthetővé, mennyi pénz az, amit a
kormány egyetlen tollvonással vett el a keruzlettől.” – írja az önkormányzat
portálja. Kocsis Máté, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője, a
kerület korábbi polgármestere erre úgy reagált, hogy a kormány csak
a fel nem használt fejlesztési pénzeket vonta el a kerülettől.
- Pikó András tavaly nyár óta tudta, hogy az önkormányzat számára rendelkezésre áll ez az összeg, mégsem hívta le a kormánytól.
A polgármester megválasztása után egy lépést sem tett, hogy előkészítse a szükséges döntéseket, a kerület idei költségvetésébe nem írta
bele a támogatást – világított rá Kocsis Máté.
Karácsony Gergely azért szeretné a Gémesi György által vezetett
Magyar Önkormányzatok Szövetségébe tömöríteni az ellenzéki
vezetésű önkormányzatokat, mert így jobban összehangolható a
kormány elleni kampányuk: minél több településre átültetni a víz
nélküli medence stratégiáját, azaz leállítani helyi szolgáltatásokat,
akadályozni fejlesztéseket és mindezért a kormányt okolni.
Megjelent a Demokrata augusztus 26-i számában
Szöveg: Lass Gábor • Fotó: Vermes Tibor
Frissítés: A cikk szerzői augusztus utolsó napjaiban közzétették,
hogy a megjelentek hatására Gémesi György meghátrált, és arról
értesítette a Hajós Alfréd Általános Iskolát, hogy az önkormányzat
mégis feltölti a medencét vízzel. Viszont csak a gyerekek használhatják, szabadúszásra nem lesz lehetőség.
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Gödöllő találós kérdése a takarékoskodásról
Eredetileg másfél évet szántak
a volt városháza felújítására, amiből nem lett semmi.
Öt éve tart a többmilliárdos projekt, ami 2022 tavaszán lezárulhat
Tetszik vagy nem, a mindennapok eseményei arra engednek következtetni, hogy a
gödöllői „városháza projekt” időről időre felkavarja a helyi közélet történései iránt
behatóbban érdeklődő kedélyállapotát. Függően a Gémesi-féle városvezetéshez való
viszonyulástól, vannak, akik védelmezik az elmúlt években meghozott döntéseket, és
akadnak bőséggel olyanok is, akik – esetenként a pazarló és a luxus jelzőket használva – bírálják az öt esztendeje indult folyamatot.

Azt szokták mondani, hogy a számok
nem hazudnak. Ha ezt az alapvetést elfogadjuk, igencsak érdekes és tanulságos kép
tárul elénk a gödöllői „városháza projekt”
kapcsán. Nézzük a jelentősebb tételeket!
2015
Szeptember 10-én a gödöllői képviselőtestület tagjai annak tudatában határoznak,
hogy elindul a polgármestert is beleértve
lokálpatrióta klubos többségű városvezetés által a 2014-2019-es választási ciklusra
megálmodott program egyik fontos elemének megvalósítása, nevezetesen: a városháza
Szabadság tér 7. szám alatti
épületének felújítása, újjáépítése.
Mivel a tervezett munkálatok elvégzése
csak a teljes épület kiürítése mellett lehetett volna végezhető el, ezért meg kellett
oldani a különböző irodák ideiglenes elhelyezését. Ezt részint ingatlanok cseréjével
és vásárlásával, részint pedig bérlemények

– eredetileg másfél évre szóló – igénybevételével tudták le. Az ingatlanos megoldásnál 44.060.000 forintos nagyságrendű,
„értékkülönbözetnek” nevezett közpénz felhasználása is felmerült a Szabadság tér 6.
szám alatti ingatlan (jelenlegi városháza)
146 millió forintért történt megvásárlását
is magába foglaló tranzakció során. A
2015. szeptember 15-étől ketyegő bérleti
díj esetében pedig 332 négyzetméteres területtel szükséges a mai napig számolni,
rezsi- és közös költség nélkül nettó 3.000
forint/hó/nm áron (havonta bruttó
1.265.000 forint). Ez másfél évre számolva
bruttó 22,8 millió forintos tétel
A 2015-ös gödöllői költségvetés a városháza újjáépítésére 22 millió forintos,
döntően tervezésre fordítható előirányzatot tartalmazott. A keretösszegből kevéssel több mint 10 millió forintot használtak fel. Ezen felül azt is lehetett tudni,
hogy a Pest Megyei Kormányhivatal forráshiány miatt nm tud hozzájárulni a beruházáshoz, aminek szakmai vélemé-

nyezője 2015 júniusában keltezett írásos
dokumentációjában nem említette az
„életveszélyes” jelzőt, miként erre utaló
más szavakat sem.
2016
A fordulat évének is nevezhető, miután a
városháza régi épületének (Szabadság tér 7.)
felújítása helyett a település február elején
elfogadott költségvetésében 600 millió
forintot irányoztak elő a bontási és a kivitelezési munkákra.
Az április 14-i képviselőtestületi ülésen
fontos, kizárólag a Gémesi Györgyhöz hű
lokálpatrióta klubos képviselők által támogatott (10 voks) döntés született. Miután a
városatyák megismerték a polgármester
előterjesztésében az A (régi épület felújítása)
és a B (régi épület lebontása) verziót, kialakíthatták véleményüket. Gémesi érvrendszere, miszerint a felújítás bruttó 1,5 milliárd forintba kerülne és erre a célra városnak nincs ennyi pénze (A verzió), hatásosnak bizonyult azzal szemben, hogy a
Szabadság tér 6. szám alatti épület átépítése és bővítése durva becslés szerint beleférne a 600 millió forintos keretösszegbe (B
verzió).
A városháza átépítésével kapcsolatos
előkészítő tervezési munkákra felhasznált
összeg – a tervezett 600 millió forinttal
szemben – 4,7 millió forint volt 2016-ban.
Ugyanakkor, ide kapcsolódó kiadás, hogy
sikerült megvásárolni az épületben működött pénzintézet helyiségeit 28,5 millió
forintért.
2017
A városi költségvetés elfogadásakor ezek a
tételek szerepeltek az előterjesztésben:
• Szabadság tér 6. szám alatti épület átépítése, bővítése 540 millió forint
• Polgármesteri hivatal régi épület bontása 170 millió forint
• Főtér-bővítés, területrendezés 200 millió forint
A szóban forgó év tavaszán lejárt a bérleményekre (Petőfi tér, Kossuth Lajos utca)
vonatkozó szerződés, aminek meghoszszabbításáról döntöttek, azzal, hogy a területet 332 négyzetméterről 482 négyzetméterre növelték. A 2017 márciusától idén
szeptember közepéig tartó három és fél
évre ez az összeg bruttó 77,1 millió forint.
2017 nyarán megtörtént a régi városháza-épület lebontása, amit a vállalkozó
193,8 millió forintért végzett el.
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2018
Gödöllő erre az évre elfogadott költségvetésében a Szabadság tér
6. szám alatti épület átépítésének és bővítésének előkészítésére
(tervezés, engedélyek) 52,9 millió forintot szántak, és 41,5 millió
forintot költöttek el.
A főtér bővítésére és a területrendezésre előzetesen elkülönített
485 millió forintból 457 millió forintot használtak fel. Az építési
beruházás mellett, játszóeszközökre 16 millió forintot, utcabútorokra 11,1 millió forintot, lámpatestekre 14 millió forintot, növényzetre 27,5 millió forintot, míg a térfigyelő rendszerre 6,2
millió forintot fordítottak.
2019
A városháza új, Szabadság tér 6. szám alatti épületének átépítésével és bővítésével egyetértő lokálpatrióta klubos képviselők
azzal kalkuláltak, hogy az őszi önkormányzati választás előtt
elindulhat a beruházás kivitelezése, ezért 500,3 millió forintos
pénzügyi fedezetet fogadtak el. Ezen kívül a főtéri eszköz-beszerzést és -telepítést 5 millió forinttal tervezték be.
Késő tavasszal kiderült, hogy a közbeszerzési eljárást eredménytelennek kellett nyilvánítani, mert a beérkezett ajánlatok
(nettó 1,2 milliárd forint, illetőleg nettó 1,3 milliárd forint) jócskán
meghaladta az erre a célra szánt anyagi fedezetet.
A koronavírus-járvány terjedésének visszaszorítása érdekében
hozott központi intézkedések miatt 2020 júniusában a polgármester egymaga dönthetett a 2019. évi városi zárszámadás elfogadásáról. A városháza átépítésével összefüggésben 5,4 millió
forintot fizettek ki egy vállalkozónak, aki műszaki ellenőrzési feladatokat látott el.

telepítése. A „takarékoskodásra” is hivatkozó indokok között
rendre megemlítik, hogy mivel az önkormányzattól feladatok
sorát vonták és vonják el, nincs szükség nagy épületre.
A Fidesz-KDNP színeiben mandátumot szerzett Szövetség
Gödöllőért formáció képviselői – a koronavírus-járványhelyzetre
is hivatkozva – luxusnak tekintik a beruházást, hozzátéve, hogy a
városháza épületének átépítésére és bővítésére fordított pénzt
más, a gödöllőiek érdekét jobban szolgáló területen kellett volna
elkölteni, mert ez a beruházás ellentétes a gödöllői adófizetők
által összeadott közpénz hatékony felhasználásával.
Összegezve az eddigi történéseket, úgy gondoljuk, egyre aktuálisabb az a gödöllői találós kérdés, miszerint:
takarékoskodó-e az a település-vezetés, amelynek 1,5 milliárd
forintja nincs a városháza felújítására, de (legalább) 2,27 milliárd forintja van dózerolásra és egy másik ingatlan átépítésre és
bővítésre?
-géhá

2020
A február közepén jóváhagyott helyi büdzsébe 700 millió forint
előirányzat került a Szabadság tér 6. szám alatti épület átépítésére
és bővítésére. Történt ez annak tudatában, hogy a másodjára kiírt
közbeszerzési eljárás már zajlott.
És nem csak zajlott, hanem a tavasz folyamán eredményes is
lett. A munkálatokat – öt pályázó közül – a legkedvezőbb ajánlatot (nettó 1 milliárd forint, bruttó 1,27 milliárd forint) a budapesti
székhelyű Generalbau Center Kft. végezheti el. Érdemes felvillantani, hogy a cég szakemberei tavaly nyáron, kora ősszel a közel 60 millió forintért vállalták megvalósítani a gödöllői Tormay
Károly Egészségügyi Központ Petőfi Sándor utcai épületének
átalakítását annak érdekében, hogy az Ady sétányról a belvárosi
ingatlanba költözhessen a tüdőgondozó-részleg. Ugyancsak ez a
gazdasági társaság építhette meg a június elején átadott alsóparki
futókört, nettó 45,5 millió forintos vállalási áron.
A beruházás megvalósítás hetekkel ezelőtt elkezdődött, és
várhatóan 2022 tavaszáig tart. Mindez azt is jelenti, hogy Gödöllő
2021-es, valamint 2022-es költségvetését sem lehet anélkül tervezni, hogy a városháza-projektre ne jusson közpénz.
A választási kampány során a polgármester várospolitikáját
több területen bíráló Bajkó Norbert alpolgármester támogatását
is élvező Gémesi György és a hozzá hű képviselő, azzal érvelnek,
hogy egyértelmű cél az önkormányzat és a polgármesteri hivatal
által biztosított közszolgáltatások és feladatok ellátást végző
apparátus tagjainak kulturált környezetet biztosító helyre történő
HIRDETÉS

XXIV/9. 2020 szeptember

8
Fokozott a szülők és a tanárok felelőssége a járvány miatt

Tünetes gyereket ne engedjünk közösségbe!

A koronavírusjárvány-helyzet alakulása
miatt a járvány első hulláma idején alkalmazott határvédelmi szabályokhoz való
visszatérésről döntött a kormány augusztus
28-án. Fő szabály szerint szeptembertől
külföldi állampolgárok nem léphetnek
Magyarország területére, csak indokolt
kivételekkel, a biztonsági szabályok
megtartása mellett. A külföldről hazatérő
magyaroknak 14 napig - vagy mindaddig,
amíg két nap különbséggel két negatív
tesztet nem tudnak bemutatni – karanténba
kell vonulniuk, mivel a fertőzések többségében külföldi eredetűek. A vírus veszélyezteti
a gazdaságot, a munkahelyeket és a nyugodt
iskolakezdést is.
A tanévkezdés miatt fontos tudatosítani,
hogy most a járványhelyzet miatt fokozott
a szülők és a tanárok felelőssége. A pedagógusoknak a szokásoknál is nagyobb figyelemmel kell lenni mind a saját, mind a gyermekek, a diákok egészségi állapotára, és
koronavírus-fertőzésre utaló tüneteire. Ha
egy szülő, gondviselő, vagy egy tanár,
óvodapedagógus a fertőzés tüneteit észleli
egy gyermeken, diákon akkor Gödöllőn is
gondoskodni kell annak mielőbbi elkülönítéséről. A legfontosabb, hogy tünetes, beteg
gyermeket a szülőknek most nem szabad
iskolába, óvodába engedni, mert azzal az
egész közösség egészségét, és az iskola, óvoda
zavartalan
működését
veszélyezteti.
Fertőzésgyanús gyermeknek otthon kell

maradnia, és a szülőnek telefonon kell értesíteni a gyermekorvost vagy háziorvost.
A kormány hagyományos
működési rend szerinti tanévet tervez
Szeretnék elkerülni az iskolák és az óvodák
működését korlátozó intézkedéseket, hiszen
ez mindannyiunk érdeke, a gyermekeké, a
pedagógusoké, a szülőké és a munkáltatóké
is. Ki kell hangsúlyozni, hogy a szülői és
tanári egyéni felelősség most még nagyobb
abban, hogy ne veszélyeztessük egymás
egészségét, az iskolák működését és a szülők
munkavégzését.
A szülőknek, tanároknak fontos tisztában
lenni a koronavírus-fertőzés tüneteivel, amik
közül a leggyakoribban a láz, a fáradtság és a
száraz köhögés. Egyes betegeknél jelentkezhet izomfájdalom, orrdugulás, orrfolyás,
torokfájás, hasmenés, légszomj. Emellett az
új koronavírus-fertőzés egyik jellegzetes
tünete az íz- és a szaglásérzékelés zavara,
vagy elvesztése, amely sokszor az egyetlen
tünet. Ha valaki a felsorolt tüneteket észleli
a gyermekén, tanítványán, akkor kérjük,
hogy ne engedje a gyermeket közösségbe. A
legenyhébb tüneteinek jelentkezése esetén se
engedje közösségbe a gyermeket!
A szülőket arra is kérik, hogy a már nagyobb
– felsős, középiskolás – gyermekeikben is tudatosítsák a járvány veszélyét, a koronavírus tüneteit, hogy azok megjelenése esetén, ők is
jelezni tudják azt szüleiknek, tanáraiknak.

www.godolloihirek.hu

A pedagógusokat és iskolai, óvodai dolgozókat is arra kérik, hogy amennyiben a fenti
tünetek bármelyikét észlelik magukon, ne
menjenek közösségbe, jelezzék azt az intézmény vezetésének, az osztályfőnöknek, és
vegyék fel a kapcsolatot telefonon háziorvosukkal.
Fontos, hogy a gyermekek
és diákok tisztában legyenek
a gyakori és alapos
kézmosás fontosságával
Továbbra is alapelv, hogy az a szülő, akinek a
gyermeke koronavírus-fertőzés tüneteit
mutatja, telefonon hívja fel a háziorvost,
vagy gyermekorvost, és ne vigye a rendelőbe
a gyermeket. Amennyiben az orvos
véleménye szerint a gyermeknél fennáll a fertőzés gyanúja, akkor az orvosnak a Nemzeti
Népegészségügyi Központ által kiadott eljárásrend alapján kell cselekednie és
kezdeményeznie kell a laboratóriumi
vizsgálatot. Ennek eredménye határozza
meg a további intézkedéseket.
Amennyiben egy diáknál az iskolában,
tanítás közben jelentkeznének tünetek,
akkor gondoskodni kell mielőbbi elkülönítéséről, az iskolaorvos és a szülő értesítéséről.
Mint ismert, az iskolák és óvodák a járványügyi készenlét idején alkalmazandó
szabályokról külön útmutatót kaptak. Ha
egy iskolában, óvodában megjelenik a
koronavírus, akkor a járványügyi hatóság a
már megszokott eljárásrend szerint elvégzi a
kontaktkutatást és megteszi a szükséges
intézkedéseket. Ha egy intézményben felmerül a csoportos megbetegedés veszélye,
akkor az Operatív Törzs Jár ványügyi
Bevetési Egységének bevonásával döntenek a
szükséges beavatkozásokról.
Mindenkinek az az érdeke,
hogy rendes menetrend szerint
működhessenek az iskolák
Meg kell említeni, az illetések azért dolgoznak, hogy az iskolákat ne kelljen bezárni. Ha
mégis, erre hatósági döntéssel lesz lehetőség,
külön-külön iskolánként mérlegelve. Hiába
vizsgázott jól tavasszal a digitális oktatási
rendszer, mindenkinek az az érdeke, hogy
rendes menetrend szerint működhessenek az
iskolák.
Az őszre halasztott osztálykirándulásokra
főként belföldön van lehetőség, minden esetben külön mérlegelés alapján.
Forrás:koronavirus.gov.hu
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Ajide Dániel nyerte a leggyilkosabb sprintszám bajnoki aranyát
Augusztus 8-án és 9-én az MTK budapesti, Rákospatak utcai Lantos
Mihály Sportközpontja volt a helyszíne a 125. Atlétikai Magyar
Bajnokságnak. A kétnapos, igencsak nyárias időjárási körülmények
között lezajlott viadalon nemenként 17 versenyszámban hirdettek
győztest és helyezetteket. A sport legrangosabb honi megmérettetésén városunkat a Gödöllői EAC – néhány számban utánpótláskorú – versenyzői képviselték, akik teljesítményére ezúttal sem
lehet panasz, hiszen az érmes- és értékes helyezések mellett, remek
egyéni- és szezoncsúcsok is születtek. Valamint, cseppet sem
mellékesen, 10 érem (3 arany, 3 ezüst és 4 bronz).
Íme, a legjobb GEAC-os eredmények:
1. hely: Ajide Dániel (400 méter, 47,55 mp, egyéni csúcs), 4x100
méteres női váltó (Répási Petra, Pótha Johanna, Dobránszky
Laura, Nádházy Evelin, 46,53 mp), 4x400 méteres női váltó
(Répási Petra, Csernyánszky Sára, Dobránszky Laura, Nádházy
Evelin, 3:45,94 perc)
2. hely: Simonváros Csanád (rúdugrás, 510 cm, idei legjobb),
Nádházy Evelin (400 méter, 53,84 mp, idei legjobb) Pápai Márton
(1500 méter, 3:55,13 perc)
3. hely: Répási Petra (100 méteres gátfutás, 13,37 mp, idei
legjobb), Bánovics József (rúdugrás, 470 cm, egyéni csúcsbeállítás), Nádházy Evelin (200 méter, 24,43 mp, idei legjobb), Ajide
Dániel (200 méter, 21,52mp)
A gödöllői dicsőséglistát böngészve, külön is említést érdemel,
hogy a 20 éves Ajide Dániel révén négy év elteltével került újra
városunkba a leggyilkosabbnak tartott sprintszám országos bajnoki aranyérme. 2016-ban – az azt megelőző évek közül 2008ban, 2010-ben, 2011-ben és 2012-ben egyaránt győztes – Deák
Nagy Marcell nyerte ezt a számot a GEAC színeiben (46,77 mp).

GEAC ATLÉTIKA
Ha szeretné, hogy gyermeke játékosan sokoldalú fejlesztést kapjon,
akkor várjuk a sportok királynője csapatába! Az ország egyik legjobb
atlétika műhelye, a GEAC atlétika szakosztálya felvételt hirdet 2006‐
2011‐es születésű gyors, ügyes, illetve erős alkatú gyerekeknek, akik
szívesen sportolnának, versenyeznének. Jelentkezni lehet szeptem‐
ber végéig telefonon vagy email‐ben, az alábbiak szerint:

Kérjük továbbá, hogy azok a 2006‐2010‐es születésűek, akik Márton
Anita vagy Pars Krisztián nyomdokaiba szeretnének lépni, hívják Máté
Alpár dobóedzőt (súlylökés, gerelyhajítás, diszkoszvetés, kalapácsvetés)
a 06‐20‐504‐5889‐es számon, akik pedig az ország kiemelt szövetségi
műhelyében szeretnének rudat ugrani, Szörényi Istvánt (06‐20‐775‐3204)
kereshetik.
Lehetőséget biztosítunk szintén a 2005‐2009‐es születésű, nem ver‐
senysportra vágyó gyerekeknek is a rendszeres testmozgásra, a „hobbi‐
csoportról” érdeklődni a 06‐30‐948‐0916‐os telefonszámon lehet.
További információk: www.geac.hu
HIRDETÉS

Gödöllői sikerkovácsok és edzőik (balról jobbra): Körmendy Katalin
(akinek munkája mindhárom aranyéremben benne volt),
Csernyánszky Sára, Pótha Johanna, Répási Petra, Nádházy Evelin,
Dobránszky Laura, Karakasné Hasznos Jutka és Ajide Dániel
Edzők: Karakasné Hasznos Jutka, Körmendy Katalin, Szörényi István, Máté Alpár, Kovács Zoltán, Deutsch Péter, Pogány
Mihály, Zsivóczky-Pandel Attila és Kovács Gábor Krisztián
(akinek a képet is köszönhetjük).
A fennállásának 70. évfordulóját idén ünneplő Gödöllői EAC
atlétái az egyéni számokban megrendezett felnőtt országos bajnokságok közül 2013-ban szerepeltek a legjobban, akkor 6 aranyérmet nyertek.
-áb

Gödöllőiek a küzdőtéren
STRANDRÖPLABDA
Országos bajnoki döntő, Budakalász, Lupa-tó
Vecsey Fanni, Vaida Beáta – Háfra Dominika, Nagy Eszter
(Kertvárosi SE) 2-0 (11, 14)
Az már a finálé előtt biztos volt, hogy 2018 után (amikor a párja
sérülése miatt a mostani verseny kihagyására kényszerült Lutter
Eszter nyert) női fronton újra gödöllői vagy gödöllői érdekeltségű
bajnokot avatnak, hiszen egykoron Háfra Dominika is a helyi klub
sportolójaként jeleskedett, tegyük hozzá, teremben is. Vecsey Fanni
személyében olyan győztese először akadt a sportágnak, akinek
nevelőegyesülete a Gödöllői RC! Vaida Beáta klubja az Eötvös utcai
DSE. Az újdonsült magyar bajnok páros edzője Adrian Pricop.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 1-2. forduló
Gödöllői SK – Maglódi TC 0-3 (0-2)
Fémalk-Dunavarsány – Gödöllői SK 1-4 (1-2) Gödöllői gólszerzők: Mudroch Mendel, Koziorowski Richárd, Méhes Pál, Sós
István (öngól).
A Gödöllői SK együttese 3 ponttal, 4-4-es gólkülönbséggel a bajnoki tabella 8. helyén áll.
Magyar Kupa Pest megyei ág, 2. forduló (legjobb 6 közé jutásért)
Dunaharaszti MTK – Gödöllői SK 2-1 (2-0) Gödöllői gól: TóthIlkó Áron.
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A mikrovállalkozások működtetésének fejlesztése

Egyes szakértők vélekedése szerint a
koronavírus okozta világjárvány levonulása után már semmi sem lesz ugyanolyan,
mint annak előtte volt, és az sem biztos,
hogy belátható időn belül a járvány levonul és eltűnik. Sőt, a jelentések azt bizonyítják, hogy néhány országban a járvány
elcsendesedni látszott, de egy idő után
újra indult a koronavírus-fertőzés, kiszámíthatatlan gócpontok alakultak ki, naponta történnek újabb megbetegedések.
Jelenleg az látszik, hogy a járvány negatív
gazdasági következményeinek elhárítása
mellett a vállalkozóknak lesz idejük a vállalkozásaik működtetésének és újraszabályozásának átgondolására és a változtatások bevezetésére.

Ezért fontos, hogy különösen a kkv-szektor vállalkozásai és főleg az önfoglalkoztató
egyéni vállalkozók már a járványveszély első és második hulláma közötti időszakban
haladéktanul kezdjék meg a felkészülést a
vállalkozásaik korábbinál hatékonyabb működtetésére. A felkészülés az eddiginél több
munkát, hozzáértést, szaktudást és egyes
esetekben pénzt is igényel.
Aki még nem tette volna meg, minél
előbb különítse el a vállalkozásából származó – adózás előtti – készpénzes árbevételét az adózott és így saját (magán) célra
korlátozás nélkül felhasználható jövedelmétől. Annak a rossz módszernek – azaz,
amikor a vállalkozás pénztára a vállalkozó
zsebe vagy a pénztárcája – okozója a megrendelőktől elkért készpénzes előlegek és a
készpénzes számlák sokasága. A kisebb
vállalkozások is fokozatosan térjenek át az

átutalásos számlák kiállítására. E-számlát már mobil telefonnal is ki lehet
állítani. Bővebb információt a www.szamlazz.hu oldal tartalmaz.
A tanácsadási tapasztalatok szerint a vállalkozás
pénzbeli bevételének és a
saját pénznek az „összemosása” általában az adminisztratív munkatárs foglalkoztatása nélküli egy-két személyes vállalkozásokra volt jellemző.
A kamarai tanácsadási tevékenység során a megrendelők arról is panaszkodtak,
hogy az egyes vállalkozások az anyagvásárlásra átvett előleggel nem számoltak el,
illetőleg sem a kereskedő anyagszámláit,
sem a garanciajegyeket nem kapták meg a
vállalkozótól. Ez a probléma is
megoldható az előlegszámlával úgy, hogy
a kivitelező vállalkozó által a megrendelőnek vásárolt anyagokat tételesen szerepeljenek a végszámlában, vagy az anyagot
beszerző vállalkozók a kereskedőtől közvetlenül a megrendelő nevére kérjék a
számlát és a garanciajegyet, ha az utóbbit
szükséges volt kiállítani. A visszajelzett
esetekben sikeresnek bizonyult, ha a megrendelő a vállalkozó képviselőjével együtt
intézte a vásárlást és a megrendelő fizette
ki a számlák összegét. Fontos, hogy a vállalkozó határozza meg, hogy milyen anyagot és abból mennyit kell vásárolni az
adott munkához. Az adott kivitelezési
munkához az anyagszükséglet megállapítása szakkérdés, ezt nem lehet áthárítani a
megrendelőre. A kétségessé vált anyagfelhasználás esetére jó megoldás, ha a beszerzésre kerülő anyagok mennyigéről számításokkal alátámasztott kimutatás készül. A
megrendelő számára kedvezőbb a garanciális igény érvényesítése során, ha nála
van a kereskedő számlája és/vagy a garanciajegy. Az egyszemélyes vállalkozás
megszűnhet, amely esetben a megrendelő
jótálláshoz kapcsolódó jogainak érvényesí-

tése lehetetlenné válhat, ha nincs nála a kereskedő számlája. A kereskedőnél történt
vásárlás számlával bizonyítható.
Ha a vállalkozó nem képes megfinanszírozni az elvállalt felújítási és korszerűsítési
munkáltatok költségeit, továbbra is kérhet
előleget a megrendelőtől, de arról állítson
ki előlegszámlát illetve díjbekérőt. Az előleg átvételéről kiállított alaki és tartalmi
kötöttség nélküli elismervény nem felel
meg a jogszabályi előírásoknak. A szerzőnek több olyan kézírásos átvételi elismervényt mutattak be a megrendelők, amely
nem tartalmazta, hogy kitől, milyen jogcímen és név szerint ki vette át az előleget,
mi az átvevő adószáma stb., az átvevők
aláírása általában olvashatatlan volt. A
szerelő vagy más munkatárs meghatalmazás nélkül nem jogosult cégképviseletre, pénz átvételére sem.
Nem helyes az sem, ha a vállalkozó a
megrendelőtől előlegszámla nélkül, kifejezetten anyagvásárlásra elkért készpénzt
más célra, például a segítői munkabérének
vagy munkadíjának kifizetésére használja
fel. Az anyagvásárlásra átvett készpénzzel
a számlák és nyugták egyidejű átadásával
a megrendelő felé el kell számolni, a megmaradt összeget vissza kell adni. A készpénzes, előlegszámla nélküli anyagvásárlások számlái a vállalkozó költségei között
nem számolhatók el. Az elmúlt években a
tanácskérések során előadott, a fentiekkel
egyező vagy hasonló panaszok több esetben felmerültek a megrendelők részéről.
A cikk a Gödöllői Hírek online felületén
(www.godolloihirek.hu) folytatódik.
Dr. Csanádi Károly kamarai
jogtanácsos,
európai uniós kkv-tréner
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Gémesi kitüntette a főigazgatót,
akinek megszüntetett iskolájától
19 milliót követel az állam
Augusztus 25-én futótűzként terjedt a hír: az
állam támogatás csökkentése miatt megszűnik a
Faiskola téren található CEAS Gödöllői AngolMagyar Érdekeltségű Gimnázium és Szakgimnázium. Az országos médiát is bejárt ügybe, annak előzményeibe, valamint a lehetséges következményekbe politikai szereplők is bekapcsolódtak.
Augusztus 25-e fekete napként vonul be a
Faiskola téren található CEAS Gödöllői Angol-Magyar Érdekeltségű Gimnázium és
Szakgimnázium életébe, mert az oktatási intézmény működése a támogatások csökkentése miatt megszűnt. Érdeklődésünkre Galgóczi Ferenc főigazgató az alábbi sorokat juttatta el szerkesztőségünkhöz:
- Magániskola vagyunk, akik állami feladatot látunk el, erre szerződést kötünk az állammal és így kapunk támogatást a működéshez. Az egészségügyi szakképzésre is kötöttünk megállapodást a minisztériummal
(ITM), de az államkincstár nem fogadta el,
majd a minisztérium visszamenőleg módosította, de azt sem fogadták el. A mai napon
olyan információt kaptunk a támogatásra vonatkozólag, ami jelentősen kevesebb az előzőekhez képest, és ami alapján hiába volt
minden kész a tanévkezdésre, nem lehetet felvállalni az indítást, hogy néhány hónap után
váljunk működésképtelenné. Ugyanis, akkor
már nem vennék át a diákokat más iskolák.
Az utolsó pillanatban kellett tíz év után ezt a
fájdalmas döntést meghozni. Természetesen,
segítünk a diákoknak és tanároknak iskolát
találni. Nem maradt más lehetőségünk, mint
bírósági úton keresni az igazunkat. Az épület
bérlemény, így nem tudjuk, mi lesz vele –
fogalmazott Galgóczi Ferenc.
Gémesi György polgármester augusztus
26-án a helyszínen tájékozódott, majd sajnálatát fejezte ki a történtek miatt:
- Az igazgató úr tájékoztatása szerint most
kaptak arról értesítést, hogy az előttünk álló
tanévre 40 százalékkal kevesebb állami finanszírozást kapnak. Ezt nem tudja kigazdálkodni és így nem lehet az évet elkezdeni.
Közel 200 gyerek, a pedagógusok és a szülők
kerültek elképesztő bizonytalan helyzetbe.
Ma levelet küldtem Vécsey László országgyűlési képviselőnek, hogy járjon utána, miként kerülhettek az érintettek ebbe a lehetet-

len, kiszolgáltatott
helyzetbe. Nyilván lehetősége, joga(?) az
államnak, a politikának eldönteni, kit hogyan támogat, de az
elfogadhatatlan, hogy
ezt ebben az esetben
az érintettek a tanévkezdés előtt néhány nappal tudják meg. A jó
hír, hogy a pedagógusok és a fiatalok az elmúlt nap után elhelyezkedtek, lesz hol
kezdeni az évet. /…/ Az iskola hiánypótló
volt, akik ide jártak nem fértek be az „erősebb” gimnáziumokba, de itt tisztességgel
leérettségiztek, szakmát kaptak, nyelvet
tanultak. Köszönöm mindenki munkáját,
szolgálatát.
Szimpátiáját nyomatékosítandó, Gémesi
György a járványügyi korlátozások miatt
augusztus 27-ére halasztott városi pedagógusnapon a kizárólag általa adományozható
Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért medállal
tüntette ki Galgóczi Ferencet.
Így reagált a szakminisztérium
Az esettel kapcsolatban az Innovációs és
Technológiai Minisztérium (ITM) illetékese
azt állította, hogy a szóban forgó iskola és a
szaktárcsa közötti megállapodás alapján a
2020/2021-es tanévre is biztosított volt az
állami támogatás.
A nyár folyamán felmerült az is, hogy az
iskola technikummá alakul át, ám a kis létszámban végzett szakképzési feladatellátás
miatt ez jogilag nem volt lehetséges, ezáltal a
kormányhivatali nyilvántartásba vétel sem
történhetett meg.
Vécsey László: azon dolgozunk,
hogy az ügyben sérültek kárát enyhítsük
Miután a felháborodott érintettek mellett
Gémesi György is „megszólította”, a történtek
tisztázásába Vécsey László országgyűlési
képviselő is bekapcsolódott. A kormánypárti
honatya a Magyar Államkincstár Budapesti
és Pest Megyei Igazgatóságánál tájékozódott.
- A részemre eljuttatott információkból az
olvasható ki, hogy az iskola fenntartó által
történt megszüntetésének szálait június ele-

jétől érdemes figyelemmel kísérni. Már ekkor
tudni lehetett, hogy a Kincstár nem a szakképzési megállapodás létét vitatta, hanem
azt, hogy az nem az iskola által folytatott és
a támogatási igénylésben szereplő képzésre
szól. A fenntartónak június 30-ig lett volna
lehetősége a 2020/2021-es tanévre az egészségügyi ágazati képzésre vonatkozó támogatási igénylés módosítását, ám ezt nem tette
meg. Meg kell említeni, amennyiben a fenntartó élt volna az igénymódosítással, szeptembertől nem csak a gimnáziumi oktatás,
hanem a szakképzés után is részesülhetett
volna állami támogatásban.
- Az éremnek van egy másik oldala is, amiről eddig senki nem beszélt, érdekes módon,
Gémesi György sem – hívta fel a figyelmet
Vécsey László. A fenntartónak az állammal
szemben a tavalyi elszámolásból – köszönhetően a lejelentett és az elfogadott tanulói
létszám-különbözetnek – közel 19,2 millió
forintos visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amiről a fenntartónak már júniusban
tudnia kellett.
A megszűn(tet)és kimondásának napján
mindössze annyi derült ki, hogy az állammal
szembeni tartozás összegére 12 havi részletfizetést engedélyezett a Kincstár, úgy, hogy a
szeptember-december hónapokra folyósítandó havi csaknem 4.9 millió forint/hó összeget havonta 1,6 millió forinttal csökkenti.
A jelekből ítélve, egyelőre tisztázatlan,
hogy miért, a fenntartó ezt nem tartotta
elfogadhatónak, ezért inkább kimondta az
iskola megszüntetését. Gondolom, számolt
azzal, hogy a tartozás ezzel nem szűnt meg,
annak teljes összege adók módjára behajtható – hangsúlyozta Vécsey László, aki hozzátette: az oktatási kormányzat, kollégái és ő is
azon dolgozik, hogy az ügyben sérült diákok,
szülők, pedagógusok kárát enyhítsék. -ván

