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Online fogadóórára
tért át Vécsey László

Tekintettel a járványügyi készültségben
rejlő bizonytalanságokra, Vécsey László, a
gödöllői központú választókerület kormánypárti országgyűlési képviselője úgy
döntött, hogy online fogadóórákat tart az
őszi-téli hónapokban.
A parlamenti képviselővel való konzultációra minden szerdán 10 és 12 óra között nyílik lehetőség. A kérdéseket, javaslatokat a vecseylaszlo@fidesz.hu email-címre
várják. Ezen kívül a honatya közösségi oldalára (www.facebook.com/vecsey.laszlo) küldött privát üzenet (üzenetküldés funkció),
illetve munkaidőben a (+36-20) 323-9527es telefonos elérhetőség is a 17 település
választópolgárainak a rendelkezésére áll,
hogy felvegyék a kapcsolatot Vécsey
László munkatársával, aki egyezteti és koordinálja a kapcsolatfelvételt a képviselővel.
Végső búcsút vettek
Gödöllő legidősebb díszpolgárától,
Vass Károlynétól

Október 17én, a délelőtti
órákban
a
Szabadság
téri református templomban búcsúzhattak el tisztelői a szeptember utolsó
napján, életének 98. évében elhunyt Vass
Károlynétól. A sokak által Babi néninek ismert és szólított, a helyi nyugdíjas egyesület elnöki tisztségét több évtizeden át betöltő pedagógust 2015-ben, 93 éves korában választották Gödöllő díszpolgárává,
amivel ő lett a város legrangosabb kitüntetésének legidősebb birtokosa.
A díszpolgári címet elsősorban a településen folytatott aktív közéleti munkája és a
civil szervezetében végzett kiemelkedő,
lelkiismeretes tevékenysége miatt érdemelte ki. A földrajz-biológia szakos képesítéssel rendelkezett Babi néni közel négy
évtizedes pedagógusi pályafutás alatt sok
száz fiatallal ismertette meg a tantárgyak
legfőbb alapismereteit.
Családtagjai, barátai és ismerősei mellett
egykori tanítványai is búcsúztak tőle.
Nyugodjék békében!
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Első kézből
Idén virtuális lesz
a vers- és prózamondó verseny

Erzsébet királyné csapó 26 Ezzel a címmel hirdeti meg ebben az esztendőben
(mindent egybevetve, 26. alkalommal) az
Erzsébet királynénak emléket állító, a járványügyi helyzet miatt idén virtuális versés prózamondó versenyt a Gödöllői
Királyi Kastély Barátainak Egyesület, a
Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői
Városi Könyvtár és Információs Központ.
A kulturális megmérettetésre két kategóriában (vers és próza: 10–20 éves korig,
megzenésített vers: 10–30 éves korig),
legfeljebb 5 perc hosszúságú videókkal lehet nevezni.
További részletek és a november 11-ig
leadható jelentkezés feltételei a www.
gvkik.hu oldalon találhatók.
Országos középiskolai lista:
három gödöllői tanoda
a top ötvenben!

Követve a korábban meghonosított gyakorlatot, a HVG nemrégiben közzétette a
legjobb magyarországi középiskolák 100as listáját. Ahogy az előző években, úgy
idén is három fő szempont alapján áll öszsze a rangsor: figyelembe vették a nappali
tagozatos tizedik évfolyamosok 2019-es
kompetenciamérésének eredményeit matematikából és szövegértésből, a nappali
tagozatosok érettségi eredményeit matematikából, magyar nyelvből és irodalomból, történelemből és idegen nyelvből, valamint a felsőoktatási felvételin egyetemre-főiskolára bejutott diákok átlagpontszámát.
Az összesített eredmények figyelembevételével a Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium,
Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium a
26. helyet foglalja el, a Gödöllői Török Ignác Gimnázium (TIG) a 39., míg a Gödöllői Református Líceum Gimnáziuma a
43. pozíciót tudhatja a magáénak.

A helyezéseket fél évtized távlatából
vizsgálva, némi átrendeződés tapasztalható a helyi középfokú tanodák sikerességében. Akkor a TIG a 32. volt, a Premontrei
Gimnázium a 49. helyen állt, a Református
Líceum pedig a 66. helyen tanyázott.
Novembertől Major István
a belvárosi hotel igazgatója

Egy hónappal ezelőtt a polgármester is
megerősítette, hogy október végén közös
megegyezéssel távozik a szállodát működtető cég ügyvezető igazgatói tisztségéből Laurán Csaba, aki 2013 nyara óta
töltötte be ezt a pozíciót. Utódját a helyi
szállodával menedzsmentszolgáltatási
szerződésben lévő Accent Hotels Kft. illetékeseivel együtt keresik és nevezik meg –
tette hozzá Gémesi György.
A választás – mivel nem kötelező, pályáztatás nélkül – Major István tapasztalt
szállodaigazgatóra esett, aki várhatóan
megfelelő szakmaisággal fogja vezetni a
Gödöllő központjában található Erzsébet
királyné Szállodát. A budapesti illetékességű, életrajza szerint a szállodaipari ranglétra összes fokát bejárt szakember november 1-jétől áll munkába, havi bérét
bruttó 650 ezer forintban állapították meg.
Gémesi György úgy fogalmazott, ahogy
megismerte Major Istvánt, abszolút
rendben van! Az új gödöllői hoteldirektort
8 igen szavazattal (lokálpatrióta klubosok
és Bajkó Norbert) és 7 tartózkodással
(Szövetségben a gödöllőiekért) választották meg.
GH-összeállítás

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu
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Két helyi közgyűjtemény is kiérdemelte a Közösségi Múzeum elismerő címet

Egy évvel ezelőtt 19, ebben az évben pedig 14 muzeális intézmény érdemelte ki a Közösségi Múzeum elismerést, amiről tudni
érdemes, hogy egy, az Európai Unió által támogatott projekt
keretében történt módszertani fejlesztés. Megszerzésének feltétele a szakértők által kidolgozott önértékelési teszten meghatározott pontszám elérése, és a közösségi szemlélet megléte a hivatalos múzeumi dokumentumokban.
Az idei tanúsítványokat október 9-én a Magyar Nemzeti Múzeumban megrendezett Múzeumi ReStart rendezvényen adták
át. A díjazottak sorában ott volt két gödöllői közgyűjtemény is: a
Gödöllő Városi Múzeum (GVM) az elismerés IV. szintjét, míg a
Gödöllői Királyi Kastély a minősítés III. szintjét érdemelte ki, és
használhatja 2022. szeptember 26-ig. A Közösségi Múzeumot igazoló okleveleket Kerényiné Bakonyi Eszter, a GVM vezetője (képen balról a második) és dr. Ujváry Tamás, a kastélyt működtető
gazdasági társaság ügyvezető igazgatója (képen balra) vették át.

Az aktív közösségi szerepvállalást célzó program harmadik
szintjének elérése azt jelenti, hogy megvalósult a partnerség a
múzeum és a helyi civilek, valamint a lakosság között, a felek
kölcsönösen meghallgatják egymás véleményét, együttesen dolgozzák ki az alternatívákat.
A negyedik, legmagasabb szint esetében olyan kölcsönös bizalom alakul ki a partnerek között, ahol megtörténik a közösségek
felhatalmazása, jogokkal való felruházása. A múzeum folyamatosan bevonja a közösségi élet szereplőit a döntéshozatalba, akik
aktívan részt vállalnak a múzeumi feladatok ellátásában is.
Forrás: cseppek.hu

Autópálya-felhajtó: épülhet
a Szada felőli jobbra kanyarodó sáv
A Magyar
Közút Nonprofit Kft.
Pest megyei
Igazgatóságának munkatársai elkészítették a
megye területét érintő
2020-as felújítási és fejlesztési tevékenységekről szóló tájékoztatót.
A több mint 110 oldalas anyagban a gödöllői közlekedési anomáliák felszámolását célzó tervezések is szerepelnek. Olyanok, amiket a magyar állam finanszíroz.
Az egyik az M3-as autópálya meglévő csomópontjába Szada
irányából az M3-as autópályára felhajtó jobbra kis íves kanyarodó sáv, valamint a Dózsa György úton Szada irányába, a Haraszti útra balra kanyarodó sáv tervezése.
A másik, idén februárban beharangozott beruházáshoz kapcsolódó tervezés, ami az M3-as autópálya gödöllői felhajtójánál meglévő körforgalom jelenleg csonka szárának megnyitásával a Haraszti és Kenyérgyári út csomópontjáig terjedő összekötő út építését alapozza meg, és aminek elsődleges célja a Gödöllő közigazgatási területén levő iparterület további fejlesztésének elősegítése.
Időközben az engedélyes tervek elkészültek, a kormány pedig
meghozta a határozatot, és költségkeretet biztosít a fejlesztésekhez. Vécsey László kormánypárti parlamenti képviselő bejelentése arra utal, hogy hamarosan kezdődhet az építkezés.
-pm
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Melyik városrészen mennyire
szennyezett az ólomtól az ivóvíz?
Elérhetővé váltak a Nemzeti Népegészségügyi Központ által készített, a lakossági
ivóvíz ólomtartalmát felmérő projekt eredményei, amikből kiolvasható, hogy a csapvíz ólomtartalma miatti egészségkockázat
milyen mértékű az 5 ezer fő feletti lakosságszámú településeken.
Az ide kattintva elérhető térképen – a település kiválasztásával – megtudható,
hogy a lakóhelyén mekkora az ivóvízben
előforduló ólom kockázata. Fontos, hogy
egy adott épület, lakás kockázata eltérhet

az épülettömbre becsült átlagos kockázattól, mivel egy
régi építésű, magas kockázatúnak ítélt épülettömbön
belül lehet új építésű épület
(aminek a kockázata alacsony) és ennek a fordítottja
is igaz lehet: egy új építésű
épülettömbben is lehet néhány régen épült ház, amiknek a kockázata magas lehet. A kockázatot az is csökkenti, ha egy régi épületben a régi ólom
vízvezetékeket már kicserélték. A térkép a
2011 után bekövetkezett változásokat nem
jeleníti meg.
Gödöllő területét böngészve megállapítható, hogy városunkban csupán három koc-

kázati szint van jelen: nagyon alacsony (sötétzöld), alacsony (zöld) és közepes (sárga).
Ez utóbbi főként az Alvégben (Faiskola tér
környéke), az Isaszegi út mentén, illetve a
városközpont szomszédságában lévő, a
Körösfői, a Szilhát, a Bajcsy-Zsilinszky, a
Kossuth Lajos és a Városmajor utcák által
határolt tömbben lelhető fel.
-eF

Munkaruhára is áldoznak
a Tormay Károly
Egészségügyi Központban Több mint egymilliárd forintot költhetnek
a járásbíróság Dózsa György úti épületére
Februárt írtunk, amikor a gödöllői képviselőtestület tagjai hozzájárultak ahhoz,
hogy mire fordítsa a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 20,54 millió forintos, kizárólag fejlesztésre fordítható támogatását a Tormay Károly Egészségügyi Központ. A Petőfi Sándor utcai intézmény a volumenkorlát 100%-át 2018
novembere és 2019 júliusa között meghaladó teljesítmény alapján lett jogosult az
összegre.
A feladat aprópénzre váltása során kiderült, hogy az eredeti javaslat módosításra
szorul, amire májusban, a járványügyi veszélyhelyzet kapcsán elrendelt rendkívüli
jogrend idején a polgármester saját hatáskörben rábólintott.
Októberre nyilvánvalóvá vált, hogy ez a
verzió sem tekinthető véglegesnek, mivel
a központi sterilben a folyamatok ésszerűsítése miatt nincs szükség hőlég-sterilizátorra, illetve a szemészetre beszerezni tervezett réslámpák ára meghaladja az erre
szánt keretösszeget, miközben a jelenlegi
készülékek az igényeket kiszolgálják.
A fenti, dr. Dunai György igazgató által
kezdeményezett módosítások következtében rendelkezésre álló megtakarított pénzt
– a képviselőtestületi tagság egyhangú jóváhagyásával – munkaruhára költik, amit
a szakdolgozók, az orvosok, a takarítók és
a műszaki stáb tagjai ölthetnek majd magukra.
-rr

Szerkesztőségünk folyamatosan figyelemmel kísérte a Gödöllői Járásbíróság Dózsa
György úti épületének rekonstrukcióját és
bővítését. 2019 májusában olyan cikket jelentettünk meg, amiben arra kerestünk választ: Meddig honol csend a Gödöllői Járásbíróság épületének felújítása körül?
Amint az az MTI által a Budapest Környéki Törvényszékre kiadott közleményből kiderül, október 16-ig kellett várni a
legújabb fejleményre, miszerint:
A felújítás 2018-ban megszakadt, de most
– a sikeres közbeszerzési eljárást követően –
folytatódhat. Befejezik a fedélszék rekonstrukcióját és elkészítik a végleges tetőfedést.
A munkaterületet kedden adták át a kivitelezőknek, amelynek 16 hónap áll rendelkezésére az épület bővítésére és teljes körű
rekonstrukcióra - közölték.

A háromszintes épületében 10 tárgyalótermet, 24 irodát, ügyfélközpontot és kiszolgálóhelyiségeket alakítanak ki, így a
meglévő alapterület több mint 1000 négyzetméterrel bővül. A 2.741 négyzetméteres
épületben kap majd helyet a Gödöllői Járási Ügyészség is. A helyi védettség alatt
álló épület Jablonszky Ferenc építészmérnök tervei alapján épült 1913-ban.
Mivel a bírósági épület „egybeforrt a város történelmével”, nagyon fontos, hogy elkészüljön az épület felújítása és elkerülhető
legyen a további külső-belső állagromlása.
A közlemény további részletekre nem
terjed ki, ám a közbeszeze.hu oldalon egy
kis kutakodás után megtalálhatók a főbb
adatok. A közbeszerzési eljárás nyertese a
budapesti székhelyű THERMO ÉPGÉP
Építőipari Kivitelező és Szolgáltató Kft.
A vállalási átalányár nettó 1,079
milliárd forint, és emellett van egy
nettó 54 millió forintos tartalékkeret.
A dolgok jelenlegi állása szerint
2022 kora tavaszára két, milliárdos
nagyságrendű beruházás valósulhat
meg Gödöllőn. A másik a Gémesi
Györgyék által forszírozott új városháza-építés és -bővítés.
–eo
Fotó forrása: bíróság.hu
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Beszédes bűn- és baleseti adatok
Eredetileg úgy volt, hogy az ősz első hónapjában a gödöllői képviselőtestület tagjai megismerhetik a Gödöllői Rendőrkapitányság
tavalyi ténykedésének legfontosabb adatait is, de erre csak október
22-én került sor, amikor Farkas Imre ezredes, megbízott gödöllői
rendőrkapitány tárta a várost irányító grémium tagjai elé a terjedelmes dokumentációt, amit a képviselők ellenvetés nélkül jóváhagytak.

Egy tavaly lezárt, több mint két és félezer eredményes lappal
rendelkező okirat-hamisítási ügy miatt 2019-ben jelentősen – a
2018-as 2.482 esetszámról 4.797 esetszámra – emelkedett a bűncselekmények száma a Gödöllői Rendőrkapitányság illetékességi
területén (8 város, 18 község). A kép azonban csalóka, hiszen a
jelentősebb horderejű bűnesetek közül többen is csökkenés tapasztalható. Kedvező az a tendencia is, ami a nyomozáseredményességi mutatóra vonatkozik, hiszen a 2018-as 56,3 százalékhoz
képest, az arányszám 70,9 százalékra nőtt 2019-ben.
Ami a közlekedési balesetek számának alakulását illeti, csökkentek a halálos kimenetelű tragédiák (2018-ban 12, 2019-ben 7),
valamint a személyi sérüléssel járó szerencsétlensége száma is
mérséklődött, összességében 4,5 százalékkal.
Farkas Imre rendőr ezredes beszámolójában utalt arra, hogy a
Gödöllői Rendőrkapitányság személyi állománya az elmúlt évben
jelentős túlterheltség mellett kényszerült feladatainak ellátására. Ez
azonban nem jelenti azt, hogy az elvégzett munka minősége ne
felelne meg az elvárásoknak, amik közül talán a legfontosabb a lakosság szubjektív biztonságérzetének megőrzése, javítása.
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Gödöllőn tavaly 436 bűncselekmény történt (2018-ban 581).
Közterületen 128, kiemelten kezelt 267. A listát a vagyon elleni
bűnesetek vezetik (213 eset). A városban elkövetett bűnesetek
mennyisége ezer főre vetítve 13,58 arányszámot eredményez,
ami abból a szempontból mindenképpen kedvező, hogy alulmúlja a kapitánysági átlagot (25,69).
Az elmúlt esztendőben Gödöllő területén 56 olyan közlekedési
baleset történt, ami rendőri intézkedést igényelt. Ebből 2 végződött halállal, 9 súlyos-, míg 45 könnyű sérüléssel járt.
Szóbeli kiegészítésében Farkas Imre a városban bekövetkezett
bűncselekmények számának, illetve az ezer főre vetített arányának jelentős csökkenését emelte ki. A legnagyobb problémát ezen
a területen a betöréses lopások számának időnként szaporodása
jelenti. A rendőrkapitány köszönetét fejezte ki a térfigyelő-kamerák felvételeit kezelő közterület-felügyelet munkatársainak.
A közlekedési baleseteket előidéző okok között sajnálatos módon a megyei átlagot is számottevően meghaladó mértékben lelhető fel a járművezetők ittas vagy bódult állapota. A kedvezőtlen
tendencia visszaszorítása érdekében a jövőben erőteljesebben kívánnak fellépni, miként a megengedett sebességet túllépő renitensek ellen is – fogalmazott a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője, aki a napirend tárgyalása végén a magyar rendőrség fennállásnak 100. évfordulója alkalmából kibocsátott emlékplakettet
adott át Gémesi Györgynek.
-org
Friss! Dr. Balogh János országos rendőrfőkapitány 2020. november 1-jei határnappal megbízta Szigeti János rendőr alezredest a Gödöllői Rendőrkapitányság vezetésével.
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Dráguló bölcsődei díjak
Miután mind a palotakerti (ezen belül az egyetemi), mind a Kossuth Lajos utca bölcsődében mutatkozik szabad kapacitás, november 1-jétől bevezették az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatást. Ennek díjai a következőképpen alakulnak:
• Játszócsoport-gyermek a szülővel együtt 1.200 forint/fő/alkalom (2-3 testvér esetén 1.000 forint/fő/alkalom). Fizetés
számla ellenében, készpénzben, a szolgáltatás helyszínén.
• Időszakos gyermekfelügyelet beszoktatási időtartamban
(legfeljebb 5 nap) 500 forint/alkalom.
• Beszoktatási időszak után szülő nélkül történő tartózkodás:
- délelőtti tartózkodás 1.000 forint/alkalom
- egésznapos tartózkodás 2.000 forint/alkalom
• Időszakos gyermekfelügyelet étkezési napi térítési díja:
- reggeli tízóraival 165 forint
- ebéd 450 forint
- uzsonna 135 forint
• Időszakos gyermekfelügyelet étkezési térítési díja egésznapos tartózkodás estén 750 forint.

Január 1-jétől változnak a bölcsődei térítési díjak Gödöllőn. A
dokumentált térítési díj a palotakerti és egyetemi intézményben
6.090 forint/nap/fő, a Kossuth Lajos utcai egységben 6.370 forint/nap/fő.
Amennyiben a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem
éri el a 139.119 forintot, a gyermek után nem kell étkezési díjat
fizetni. Ezen összeg felett a napi étkezési térítési díj 500 forint, ami
havi szinten (21 nappal számolva) 10.500 forintos kiadást jelent.
A gondozási díj sávosan változik. Havi nettó 57.000 forintos egy
főre eső jövedelem alatt nulla forint: 57.001 és 75.000 forint között
napi 200 forint (havi 4.200 forint) • 75.001 és 100.000 forint között
napi 400 forint (havi 8.400 forint) • 100.001 és 150.000 forint között
napi 800 forint (havi 16.800 forint) • 150.001 és 200.000 forint között
napi 1.200 forint (havi 25.200 forint) • 200.001 és 250.000 forint
között napi 1.400 forint (havi 29.400 forint) • jövedelemigazolás
benyújtása nélkül napi 1.850 forint (havi 38.850 forint)
A fenti számadatok értelmezése akkor válik teljessé, ha válaszolunk a „mihez képest?” kérdésre. Jelenleg a legmagasabb gondozási díj a gödöllői bölcsődékben (128.251 forint feletti egy főre
jutó nettó jövedelem alapján) napi 300 forint, ami havi szinten
6.300 forintos összeg. Jelenleg 39.900 forintos egy főre jutó nettó
jövedelemhatárig nem kell fizetni.
Az új esztendő kezdetétől a legmagasabb fizetési kategóriába
tartózóknak több mint hatszoros kiadást jelent gyermekük bölcsődei gondozása településünkön, míg a legkisebb fizetendő
összeg az eddigi duplájára emelkedik.
-vn
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Megeshet, hogy városunkat is eléri
a helyi népszavazási forradalom
Helyi népszavazásokat indítanának a települések országszerte azért, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásait kezelő európai
uniós segélyalap hazánknak szánt 2.500 milliárd forintos összegének legalább
felét az önkormányzatok
kapják meg lakosságszámarányosan – jelentette be október 17-én a főpolgármester.

Karácsony Gergely a Szabad Városok nevű szervezet online
rendezvényén több vidéki településvezetővel – köztük Gémesi
György gödöllői polgármesterrel és MÖSZ-elnökkel – közösen
tudatta, a helyi testületek novemberben írhatnak ki népszavazásokat az uniós források „helyes felhasználása” érdekében, a jövő
év tavaszán pedig – nagyjából egy időben – meg is tarthatják ezeket a referendumokat. Karácsony úgy fogalmazott: „helyi népszavazási forradalommal” kívánják megmutatni, hogy a nép szava a legerősebb – adta hírül az MTI.
A történtekből arra lehet következtetni, hogy Gödöllő is csatlakozik majd a kezdeményezéshez. A helyi önkormányzat először
2004-ben alkotta meg a helyi népszavazás kiírásának feltételeit
tartalmazó rendeletét, amit három évvel ezelőtt módosítottak.
A legfontosabb szempont, hogy városunkban a választójoggal
rendelkező állampolgárok 20 százalékának egybehangzó akarata
kell ahhoz, hogy helyi népszavazás lehessen. A helyi népszavazás kezdeményezésére, majd az abban való részvételre a helyi önkormányzati választáson választójoggal rendelkező állampolgárok jogosultak. A 2019-es önkormányzati választás idején, Gödöllőn 25.616 fő szerepelt a névjegyzékben, ami azt jelenti, hogy
legalább 5.124 érvényes aláírást kell produkálnia annak, aki a
demokráciagyakorlás effajta lehetőségére adja a fejét településünkön.
Fontos kritérium, hogy helyi népszavazás csak a képviselőtestület hatáskörébe tartozó kérdésekben lehetséges. Ez alól kivételt jelentenek a költségvetésről való döntések, a helyi adónemeket, illetőleg mértéküket megállapító rendeletek, a képviselőtestület hatáskörébe tartozó szervezeti-, működési- és személyi kérdések, valamint a képviselőtestület feloszlatásának kimondása.
Létezik egy másik út is, hogy a kezdeményezésből helyi referendum lehessen. A gödöllői népszavazást ugyanis a képviselők
egynegyede is kezdeményezhetné a polgármesternél. Ehhez négy
városatya akarata kell. A lokálpatrióta klubosok és velük rendre
„egy gyékényen áruló” Bajkó Norbert alpolgármester együttesen
nyolcan vannak. Igaz, önmagában a képviselői kezdeményezésből
nem következik automatikusan a helyi népszavazás kötelező kiírása. Csak akkor, ha a javaslatot a képviselőtestület többsége is támogatja. A gödöllői erőviszonyok azonban olyanok, hogy ha a polgármester oldaláról érkezik a helyi népszavazási kezdeményezés,
és Bajkó is beáll sorba, akkor a nép előzetes bevonása nélkül is kiírható a helyi referendum Gödöllőn.
-stv
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A gödöllőiek körében is nő az elektronikus
közigazgatási szolgáltatások népszerűsége
A COVID-19 járvány kitörése óta folyamatosan nő az érintkezésmentes, elektronikus
szolgáltatások népszerűsége a közigazgatásban. A digitális megoldásokkal jelentősen
csökkenthető a személyes kontaktusok száma, így az e-közigazgatási rendszerek létrehozásáért és működtetéséért felelős NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt. is jelentősen átstrukturálta fejlesztési prioritásait annak érdekében, hogy az online
ügyintézési lehetőségeket minél több ember számára biztosítani tudja.

A pandémiás időszakban a magyarorszag.
hu portál jelentős forgalomnövekedést generált. Március óta a havi látogatások száma átlagosan meghaladja az 5 milliót. A
portálon már 920 ügy intézhető elektronikusan, amelyek közül 160 ügyhöz tartozik
közvetlenül a felületen kitölthető űrlap. Az
állampolgároknak lehetősége van többek
között fogyasztóvédelmi panasz benyújtására és kincstári értékpapír számla nyitására. A tavaszi veszélyhelyzet kihirdetése
óta pedig az elektronikus ügyintézési szolgáltatások nagyobb arányú igénybevételét
azzal támogatja a NISZ, hogy az elfelejtett
Ügyfélkapu felhasználóneveket az állampolgárok a 1818 Kormányzati Ügyfélvonalon keresztül is megtudhatják. Megemelkedett az időpontfoglaláshoz, a gépjárművek ideiglenes forgalomból kivonásához,
az egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetéséhez kapcsolódó ügyintézések
száma, valamint – döntően az e-recepteknek is köszönhetően – az Elektronikus
Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT)
használata.
Szembeötlő az e-Papír népszerűségének
növekedése is. Az ily módon indított ügyek
száma négyszeresére emelkedett a veszélyhelyzetet megelőző időszakhoz képest a

szociális ügyek, a családtámogatási feladatok, illetve az egészségügyi ügyek vonatkozásában, valamint az összes dokumentumfeltöltés is növekvő tendenciát mutat.
Nemcsak a magánszemélyek, a gazdálkodó
szervezetek is egyre nagyobb arányban
használják az e-Papír szolgáltatást. A januári beküldésekhez képest júliusban 71 százalékkal növekedett a Cégkapuról küldött
dokumentumok száma.
A közigazgatási ügyek online intézését
nagyban segítette a vállalat úgynevezett
azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítés szolgáltatása, aminek segítségével olyan személyek is tudnak elektronikus úton dokumentumot aláírni, akik nem
rendelkeznek elektronikus aláírással, de
van Ügyfélkapu regisztrációjuk. Az egy
évvel korábbi havi átlag 760 ezer hitelesítéshez képest 2020 márciusában 1,2 millió
dokumentumhitelesítés történt, ez pedig a
tavalyi év csúcs hónapjához képest is 30
százalékos növekedés.
A közeljövő kiemelt feladata a közigazgatási ügyek automatizálása, a korábban
kiépült rendszerek, nyilvántartások közötti átjárhatóság megteremtése. Ahhoz,
hogy egy állampolgárnak felajánlhassák a
lejáró személyigazolványának megújításához szükséges
adatlap automatikus kitöltését, a
háttér szakrendszerek összekapcsolására
van
szükség. Az új
szol gál ta tá sok nál egyre inkább
szerepet kapnak
az adatbázisokra
épülő, automatizált megoldások
is. A járványhelyzet tanulsáA diagramra nézve, kitűnik, hogy különösen a járványhelyzet első, illetve
gaiból kiindulva,
második hullámának érkezésekor voltak kiugróak a gödöllői adatok
annak
érde-
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kében, hogy az állampolgárok ügyeiket
személyes érintkezés nélkül is minél egyszerűbben és gyorsabban intézhessék, a
NISZ még több elektronikus közigazgatási
szolgáltatás fejlesztésébe kezdett.
Friss fejlemény, hogy néhány napja már
a lakcímváltozás bejelentése, vagy az elveszett eSzemélyi igazolvány, jogosítvány és
útlevél pótlása is történhet személyes ügyintézés nélkül, akár a fotelból, ezáltal a kormányablak felkeresése teljes mértékben
kiváltható.
Érdeklődésünkre Vetési Iván, a NISZ
Zrt. ügyfélkapcsolati és szolgáltatási vezérigazgató-helyettese elmondta, hogy az
elektronikus szolgáltatások igénybevételének országosan tapasztalható előretöréséhez a gödöllői és a környékbeli ügyfelek
is hozzájárultak. Örömteli, hogy az internetes világban történő eligazodáshoz a fiataloktól az e-ügyintézés területén is segítséget kapó idősek is egyre többen élnek a
lehetőségekkel, megkímélve magukat a
fárasztó utazástól és a hivatali irodákban,
orvosi rendelőkben előforduló várakozás
minden kényelmetlenségétől, esetleges
egészségügyi veszélyétől.
Forrás: NISZ Zrt.

Pályázati pénz segítheti
az illegális hulladéklerakók felszámolását
Sajnálatos, de a felelőtlen emberek nem
kímélik meg Gödöllő egyes, főként külterületi, erdős részeit attól, hogy „ingyenes megoldásként” ne raknák le ilyenolyan hulladékukat, károsítva ezzel a
természetet. Az illegális tevékenység felszámolása érdekében a Belügyminisztérium pályázatot hirdetett meg, amin a
gödöllői önkormányzat is részt vesz.
Városunk esetében az elnyerhető,
vissza nem térítendő támogatás felső értékhatára 15 millió forint, ráadásul, ehhez önrészt sem kell biztosítani. A pályázati kiírás fontos kitétele, hogy kizárólag önkormányzati tulajdonú közterületi
ingatlanon hajtható végre a hulladékmentesítés.
A pályázatot november 5-ig kell benyújtani, sikeres kandidálás esetén a projektet 2021. február 28-ig szükséges teljesíteni.
-G
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Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
Női NB I. Liga alapszakasz, 2-6. forduló
Pécsi Tudományegyetem-PEAC – Gödöllői RC 0-3 (-14, -14, -19)
TFSE – Gödöllői RC 2-3 (-22, -18, 23, 18, -6)
Gödöllői RC – Székesfehérvári MÁV Előre-Bericap elhalasztva!
Debreceni SZC-Eötvös DSE Derecske – Gödöllői RC 0-3 (-11, 10, -13)
Gödöllői RC – Jászberény Volleyball Team 0-3 (-15, -6, -9)
Négy mérkőzés alapján a Gödöllői RC csapata 11 ponttal, 12-2-es
szett- és 331-207-es pontaránnyal az alapszakasz-tabella 1. helyezettje.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 5. és 7-11. forduló
Gödöllői SK – CSO-KI Sport 2-1 (0-0) Gödöllői góllövők: Koziorowski Richárd, Mudroch Mendel.
Vecsési FC – Gödöllői SK Mivel pozitív lett a hazai csapat öt játékosának koronavírus-tesztje, a mérkőzést későbbi időpontra halasztották.
Gödöllői SK – Viadukt SE-Biatorbágy 1-0 (0-0) Gólszerző: Mudroch Mendel.
Budakalászi MSE – Gödöllői SK 2-1 (1-1) Gödöllői gól:
Koziorowski Richárd.
Gödöllői SK – VS Dunakeszi 1-1 (0-0) Gödöllői góllövő: Nagy
Barnabás.
Nagykáta SE – Gödöllői SK 1-1 (0-1) Gödöllői gól: Nagy Barnabás.
Tíz mérkőzés alapján a Gödöllői SK együttese 16 ponttal, 14-11-es
gólkülönbséggel a bajnoki tabella 8. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Északi-csoport, 7-11. forduló
Gödöllői EAC– Váchartyán KSE 1-3 (0-0) Gödöllői gól: Lőrinczy
Zoltán.
Iklad KFC – Gödöllői EAC 3-0 (1-0)
Gödöllői EAC – Szigetgyöngye SE 3-2 (2-1) Gödöllői góllövők:
Sztriskó István, Kapdebo Lóránd, Khanyile Lindokhule Justice.
Kék Duna SE – Gödöllői EAC 0-5 (0-1) Gólszerzők: Portella
Bálint (2), Kapdebo Lóránd, Vitárius Tamás, Kurunczi Dániel.
Gödöllői EAC – Fortuna SE-Kismaros 1-1 (1-0) Gödöllői gól:
Kurunczi Dániel.
A Gödöllői EAC csapata 16 ponttal, 20-19-es gólkülönbséggel a
csoport tabellájának 7. helyét foglalja el.
KÉZILABDA
NB II. Északi-csoport, férfiak, 4-6. forduló
Rákosmenti KSK – Gödöllői KC 28-36 (13-17) • ifjúságiak:
Gödöllő – Pénzügyőr SE-Budafok 47-13, Rákosmenti KSK – Gödöllő 25-45
Gödöllői SK – Csépe Salgótarjáni SKC 27-34 (17-20) • ifjúságiak: Gödöllő – Salgótarján 57-28
Pilisvörösvári KSK – Gödöllői KC 26-29 (14-15) • ifjúságiak:
Pilisvörösvár – Gödöllő 32-51
Öt mérkőzés alapján a Gödöllői KC együttese 8 ponttal, 166-145ös gólkülönbséggel a 3. helyen áll a csoport táblázatán. Az ifjúsági csapat pontveszteség nélkül vezeti csoportja tabelláját.
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Nyolctized körre került
a világcsúcstól a sportlövő lány
Mészáros Eszter, a Gödöllői
EAC olimpiai kvótás sportlövője minden évben magasabbra teszi a lécet a magyar
női mezőny számára. Október 24-én a saját maga által
felállított tavalyi légfegyveres rekordot döntötte meg,
amikor az UTE pályáján lezajló Budapest Bajnokságon
a légpuskás junior hölgyek
mezőnyében 633,2 kört ért el.
A bajnoki címet érő, nemzetközi mércével mérve is komoly eredmény kapcsán edzője, Szucsák László elmondta: az edzéseredmények és a számítógépes
elemzések azt mutatják, Eszterben sok van még, nem lőtte teljesen ki magából, amit tud.
-kb

Kriszt Saci elképesztő fölénye
Október második hétvégéjén Székesfehérvár volt a házigazdája
Magyarország idei Ifjúsági, Serdülő és Újonc Összetett Atlétikai
Bajnokságának. A megmérettetésen az ifjúsági (U18) fiúk nyolcpróbában, míg a lányok hétpróbában vetélkedtek. A serdülőknél
(U16) a fiúk számára hat (100 méteres gátfutás, távolugrás, súlylökés, magasugrás, gerelyhajítás, 1500 méter), a lányoknak pedig
öt szám (80 méteres gátfutás, távolugrás, gerelyhajítás, magasugrás, 800 méter) összesített teljesítménye volt az értékelés alapja.
Mi sem természetesebb, hogy erről a versenyről sem hiányoztak a Gödöllői EAC ifjú sportolói, akik közül a serdülőkorú Kriszt
Sarolta (képen balról a második) érte el a legnagyobb sikert. Saci
az első napon teljesített három szám után 333 pontos előnnyel
vezetett, majd végül 3567 pontos egyéni csúccsal, több mint félezer pontos fölénnyel lett korosztályos magyar bajnok, úgy, hogy
minden számban ő teljesített a legjobban. Tette ezt „elsőéves” serdülőként, felülmúlva a nála egy évvel idősebbeket is!
A serdülő fiúk mezőnyében a gödöllői indulók közül Fodor
Péter (képen jobbról a második) érte el a legjobb helyezést, a fiatalabb serdülő-évjárathoz tartozó tehetség bronzérmes lett (3350
pont, egyéni csúcs).
A gödöllői atlétákat Körmendy Katalin (képen jobbra), Máté
Alpár (képen balra) és Kovács Zoltán edzők készítették fel a
versenyre.
–gb Fotó: Kovács Gábor Krisztián
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Tudnivalók a vásárlók könyvéről 2020-ban

A vásárlók könyvét a közbeszédben még
mindig csak panaszkönyvnek nevezzük.
Ha a fogyasztó nem elégedett a vásárolt
termékkel vagy a vásárlás körülményeivel,
a panaszkönyvet kéri vagy Hol található a
panaszkönyv? kérdést teszi fel. A vásárlók
könyve nemcsak a panaszkönyv szerepét
tölti be, hanem észrevételek és javaslatok
is bejegyezhetők. A vásárlók könyve és a
panaszkönyv ugyanaz a dokumentum,
csak az előbbi a hivatalos elnevezés, az
utóbbit a köznyelvben használjuk.

A vásárlók könyvére vonatkozó törvényi szintű rendelkezéseket a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 5.
paragrafusa tartalmazza, a kereskedelmi
tevékenységek folytatásának egyéb feltételei között szerepel. A kereskedelmi törvény rendelkezéseinek részletes végrehajtási szabályait a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló
210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet tartalmazza.
A jogszabályok ingyenesen elérhetők a
www.magyarorszag.hu oldalon. Keresési
folyamat: vissza a régi magyarorszag.hu
oldalra - Keresés - Nemzeti Jogszabálytár saját oldal - kereső oldal - keresés összeállítása.
A vásárlók a vásárlók könyvébe bejegyezhetik az üzlet működésével, valamint
az ott folytatott kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos panaszaikat és javaslataikat. A vásárlót e jogának gyakorlásában
megakadályozni vagy befolyásolni tilos.
A bejegyzés vonatkozhat a kereskedő által forgalmazott termék minőségére, biz-

tonságosságára, termékfelelősségi szabályokra, a
szolgáltatás minőségére, a
személyzet magatartására
is, de kerüljük az alaptalan, indulatos vagy az
eladók személyét sértő
bejegyzéseket!
A vásárlók könyveként
nyomdai úton előállított,
legalább tíz A/4-es vagy A/5-ös méretű,
folyamatosan sorszámozott lapot tartalmazó nyomtatvány alkalmazható kettő
vagy hárompéldányos kivitelben. A vásárlók könyve tartalmazza a kereskedő nevét, címét és székhelyét, valamint cégjegyzékszámát, továbbá az egyéni vállalkozó
nyilvántartási számát és a vásárlók
könyve használatba vételének időpontját.
A vásárlók könyvét a jegyző a kereskedő
kérelmére aláírásával és bélyegzőlenyomatával haladéktalanul hitelesíti, ha az
megfelel a jogszabályban foglaltaknak.
[210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 25. § (1)
– (2) – (3) bekezdés]
A nyomtatványboltokban általában álló
elrendezésű, A/4 méretű, 25/2 lapos tömb
kivitelben „Vásárlók könyve” nyomtatványt árusítanak.
Működő üzlet esetében a vásárlók könyvét – a trafikok kivételével – a használatba
vétel előtt a kereskedelmi hatóságként eljáró települési jegyző hitelesíti, feltüntetve a
vásárlók könyve megnyitásának időpontját. Új üzlet esetében a hitelesítés a nyilvántartásba vétellel megtörténik, de a vállalkozásra vonatkozó adatokat és a használatba vétel időpontját az üzletet működtető kereskedőnek kell kitöltenie. Első alkalommal a bejegyzett adatokat a kereskedő igazolja cégszerű aláírásával és bélyegzőjének lenyomatával.
A bejelentésköteles vagy külön engedélyhez kötött kereskedelmi tevékenység
esetén a kereskedő ilyen irányú – a bejelentéssel egyidejűleg megtett – kérelmére a
jegyző a kereskedő által használni kívánt

első vásárlók könyvét az üzlet nyilvántartásba vételével a vásárlók könyve használatba vételének bejelentett időpontjától,
mint használatba vételi időponttól hitelesíti. Ebben az esetben a használatba vétel
időpontját az üzletet üzemeltető kereskedő cégszerű aláírásával és bélyegzőlenyomatával igazolja. [210/2009. (IX. 29.) Kormányrendelet 25. § (4) bekezdés]
A cikk folytatása a
www.godolloihirek.hu
oldalon olvasható!
Dr. Csanádi Károly
kamarai jogtanácsos,
európai uniós kkv-tréner
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Gyuricza Csaba: rektorként
sem leszek akadálya a város
és az egyetem jó kapcsolatának
Modellváltás zajlik a magyar felsőoktatásban. A döntéshozók elavultnak ítélték az
„állam a tulajdonos” konstrukciót, ezért a
jövőben kuratóriumi irányítású vagyonkezelő alapítványok működtetik az egyetemeket, főiskolákat. A megújulás a gödöllői központú Szent István Egyetemet
(SZIE) is érinti, amelynek megbízott rektora augusztus 1-jétől dr. Gyuricza Csaba.
Vele beszélgettünk.

- Rektor úr! A felsőoktatási rendszer
működtetésének átalakítását kívülről
szemlélők nem biztos, hogy pontosan értik, miért volt szükség a modellváltásra,
hiszen az új, alapítványi rendszer sem tud
működni az állam támogatása nélkül.
Gondolom, így van ez a gödöllői központú Szent István Egyetem esetében is?
- Tudni kell, hogy Magyarországon az
agrár-felsőoktatás egy nagyon szétaprózott, szétforgácsolt, összehangolatlan
rendszerben zajlik. Kis ország vagyunk,
ugyanakkor 11 intézményben 17 helyen
folyik agrár-felsőoktatási képzés, ami egy
nálunk gazdagabb országban is luxus
lenne. Fejlett mezőgazdaságot szétaprózott rendszerben lehetetlen építeni, és ha
meg kívánjuk őrizni versenyképességünket ezen a területen, nem kerülhető el az
oktatást, a kutatást és az innovációt egyaránt szolgáló erőforrások összpontosítása.
Hozzá kell tenni, hogy ez a lépéskényszer már évekkel ezelőtt jelentkezett, a
képzési és kutatási finanszírozás párhuzamosságainak megszüntetését is célzó döntés azonban most született meg. Ki kell
mondani: a 24. órába értünk, és el kellett
dönteni, hogy vagy teszünk valamit, vagy
rövid időn belül eltűnik az agrár-felsőoktatás, vele együtt a professzori generáció
és minden, ami vonzóvá teheti a fiatalok
számára a pályát.
Ami a kérdés második felét illeti, az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy az
alapítványi működés sokkal rugalmasabb
lehetőségeket teremt, mind a forrásszerzés, mind a teljesítmény értékelése, a munkavállalók motiválása szempontjából nézve. Az állam nem vonul ki a finanszírozás-

ból, ezáltal a hallgatók
semmit nem fognak
abból érezni, hogy állami vagy magán egyetemre járnak. A működtetés más rendszerben történik majd, ennek előkészítése, a kormányzattal való egyeztetése még zajlik.
- Leszűkítve a kört, úgy tűnik, hogy
valamennyi felsőoktatási intézményben
zökkenőmentes volt a modellváltás. Igaz
ez a gödöllői egyetemre is?
- Sok egyeztetésen vagyunk túl. Folyamatosan tájékoztattuk a hallgatókat és a
dolgozókat is. Azt szinte mindenki látta,
hogy az eddigi struktúra felett eljárt az idő,
éppen csak a vegetálásra biztosított hátteret. Drasztikusan csökkent a hallgató létszám, legutóbb már 40 százalékkal jelentkeztek kevesebben a Szent István Egyetemre, ami jelentősen veszélyeztette az intézmény fenntarthatóságát is. Azt tapasztaltam, hogy a hallgatók jól fogadták a
változást.
- Az átalakítás több fázisban valósult,
illetve valósul meg. Milyen kihívásokra
számíthatnak majd ebben a folyamatban
az oktatók, a kutatók és a dolgozók?
- Azok számára, akik szociális foglalkoztatónak tekintették eddig az egyetemet,
nem biztos, hogy kedvező lesz a változás.
Az ambiciózus kollégák viszont jobban
járhatnak, hiszen elkezdődött az anyagi
ösztönzőrendszer kidolgozása, ami eddig
nem ismert és alkalmazott távlatokat nyit
meg a számukra. Első körben az oktatók és
a kutatók szembesülhetnek ezzel az újítással, amit később kiterjesztünk minden
munkavállalóra. Összefoglalva: teljesen új
világ jön, előreláthatólag januártól.
Azt hiszem, nem túlzás azt állítani, hogy
az agárár-felsőoktatásban nem volt rendszerváltás. Nagyon sok döntést odáztunk
el, amit meg kellett volna tenni. Voltak
ötletek, de gyakorlatilag minden maradt a
régiben. Az oktatás struktúrája nem igazodott a piaci igényekhez. Komoly mennyiségű felesleges, vagy el nem indítandó sza-

kunk van. Ezeket kiírtjuk, és újakat hozunk létre. Eddig nem hoztuk szintre az
oktatást a gyakorlati igényekkel, amit
most meg kell tennünk. Átalakul az Szent
István Egyetem szerkezete, amit januárig
szeretnék befejezni. Az a célunk, hogy
olyan szakembereket bocsássunk ki, akiket a munkaerőpiac igényel. Eddig azt tapasztalhattuk, hogy a felsőoktatás kullogott a gyakorlat után, és nem fordítva,
ahogy ennek lennie kellene.
- Végezetül egy örökérvényű kérdés. Gödöllőnek ugyan van egyeteme, de a mindennapi gyakorlatban az látszik, hogy
mégsem klasszikus egyetemváros. A múltban az egyetem és a város vezetése sokszor hirdetett már együttműködést, többkevesebb sikerrel. Ön milyen jövőt szán
egy ilyen kooperációnak? Mik lehetnek a
közös gondolkodás legfőbb felületei?
- Új alapokra kívánjuk helyezni a gödöllői egyetemi életet. Ismerjük azt az alapadottságot, hogy Budapest közel van. Ha a
hallgató nem találja meg helyben a szórakozási és egyéb kapcsolódási lehetőségeket, akkor felmegy a fővárosba. Ezt a kialakult „szokást” felszámolandó, elindult a
Művészetek Háza Gödöllő Kft-vel az
együttműködés, aminek kertében az egyetemisták nagyobb létszámú csoportban
vesznek részt a rendezvényeken. Tervbe
vettük az egyetemi színházterem és a belső udvar kulturális célú hasznosítását,
amik akár városi, akár kormányzati rendezvények, események helyszínei lehetnek.
Annyit megígérhetek: dékánként, illetve
NAIK-főigazgatóként sem voltam, és rektorként sem leszek akadálya a város és az
egyetem jó kapcsolatának.
-GH

