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Néhány mondatban
298 millió forintos támogatás
a gödöllői kastélynak

November végén kormányhatározat született arról, hogy 298 millió forintos támogatást kap a Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazdasági társaság a koronavírusvilágjárvány negatív hatásainak kompenzálása érdekében jelentkező többletfeladatainak támogatására.
Megvan a fedezete
az autópálya-felhajtó
Szada felőli jobbra kanyarodó
sávja építésének

Nemrégiben hírt adtunk róla, hogy tervezik az M3-as autópálya meglévő csomópontjába Szada irányából az M3-as autópályára felhajtó jobbra kis íves kanyarodó
sávot, valamint a Dózsa György úton
Szada irányába a Haraszti útra balra kanyarodó sávot.
Október végén Vécsey László, a gödöllői központú választókerület kormánypár-

facebook.com/godolloihirek
Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu
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ti országgyűlési képviselő közösségi oldalán megjelent, hogy az engedélyes tervek
elkészültek, az előterjesztés végigment, a
kormány pedig meghozta a határozatot, és
költségkeretet biztosít a fejlesztésekhez,
mert fontos a térségben élők életminőségének javítása. Hamarosan kezdődhet az
építkezés, ami megkönnyíti mindannyiunk számára az autópálya elérését – zárta
gondolatait Vécsey László.
A november 11-én megjelent Magyar
Közlönyben nevesítették a beruházásokat:
M3 autópálya – 2104. jelű összekötő út csomópontjában (2104. jelű összekötő út
23+480 km szelvényében) kanyarodó sávok létesítése.
A gödöllői közlekedési viszonyok javítását célzó fejlesztés az országosan 82 projektet tartalmazó Közúthálózat felújítása
kiadási előirányzat terhére valósulhat meg,
aminek mértéke idén 14,3 milliárd forint,
2021-ben 108 milliárd forint, 2022-ben pedig közel 35 milliárd forint.
Téli élelmiszerlánc-ellenőrzés

Téli szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzést
rendeltek el december elsejétől. Az akció
célja, hogy a hatóság biztosítsa az ünnepeket megelőző időszakban is biztonságos
élelmiszerek kerüljenek az üzletek polcaira, majd az otthonokba. Az ellenőrzés december végéig tart és az ünnepekhez kötődő népszerű termékeket érinti. Az élelmiszerlánc-ellenőrzés a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) koordinációjával és a megyei kormányhivatalok szakembereinek közreműködésével
zajlik, akár Gödöllőn is.
A vizsgálat célterületei között ezúttal is
megtalálhatók azok az élelmiszer-vállalkozások, amelyek az ünnepi időszakban
kiemelt forgalmat bonyolítanak le. Különös figyelem irányul a hús- és húskészítmények, az édesipari termékek előállítóira
és forgalmazóira. Emellett ellenőrzésre
számíthatnak a zöldség- és a gyümölcsárusok, valamint a piacokon édességet forgalmazók is.
A koronavírus-járvány miatt ebben az
évben elmaradnak az adventi és karácsonyi vásárok, helyette viszont a járványhelyzetben megnövekedett fogalomra való tekintettel, fokozott lesz a hatósági kontroll a házhozszállítást végző
cégeknél.
GH-összeállítás

Elhunyt Pécsi Ildikó

December 5-én hajnalban, életének 81.
évében elhunyt Pécsi Ildikó Kossuthdíjas színművész. A Jászai Mari-díjas
színművészt, érdemes és kiváló művészt gödöllői otthonában érte a halál.
Pécsi Ildikó Gödöllő díszpolgára volt
(2010), a város önkormányzata saját
halottjának tekinti. Temetése december
19-én lesz.
Pécsi Ildikó 1962-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. A Pécsi Nemzeti Színházhoz szerződött,
majd 1966 és 1970 között a Vígszínház
tagja volt. Három-három évet töltött a
Mikroszkóp Színpadon és a kecskeméti
Katona József Színházban. 1976 és 1985
között a Radnóti Színpadon, 1985-től
1990-ig a Népszínházban játszott. 1990tól a József Attila Színház művésze volt.
1994-től 1998-ig az MSZP országgyűlési képviselője volt. 1980-tól a Színházi
Dolgozók Szakszervezetének elnökségi
tagja volt és a Segítsünk Alapítvány kuratóriumának elnökeként is dolgozott.
Munkásságát 1976-ban Jászai Mari-díjjal, 1980-ban érdemes művészi, 1987-ben
kiváló művészi címmel, 2006-ban a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (polgári tagozata) kitüntetéssel
ismerték el. 2007-ben Kossuth-díjjal tüntették ki.. 2009 óta tagja a Halhatatlanok
Társulatának, 2011-ben Hazám-díjban
részesült. Idén a Magyar Filmakadémia
Egyesület életműdíjjal jutalmazta. Bronzba öntött tenyérlenyomata megtalálható
a Művészetek Háza Gödöllő épületében,
a hírességek falán.
Pécsi Ildikó neve számos gödöllői
rendezvénnyel forrt egybe: az Erzsébet
királyné nevét viselő vers- és prózamondó versennyel, a nőnapi műsorokkal, de nem múlhatott el nélküle helyi
divatverseny, városi főzőverseny, állatvédelmi nap vagy kutyák örökbefogadó napja.
Pécsi Ildikó idén, július 12-én veszítette
el férjét, az olimpiai bajnok (1968) és
olimpiai ezüstérmes (1972) labdarúgót,
Szűcs Lajost.
Nyugodjék békében!
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Hárommilliárd forintos
dotáció a református líceumnak
A Gödöllői Református Líceum is kedvezményezettje annak a
döntésnek, ami december 2-án jelent meg kormányhatározat formájában, a Magyar Közlönyben. A kabinet arról döntött, hogy
összesen nyolc református köznevelési intézményt és hitéleti célú
fejlesztést támogat az országban.
A város főterén található Gödöllői Református Líceum Gimnázium mindent egybevetve 3.079.432.500 forintos dotációt élvez a
Szabadság téri épületegyüttes fejlesztésére és bővítésére, valamint új parókia építésére. A tetemes összegből ebben az évben
398.748.250 forintot, 2022-ben 1.904.100.000 forintot, míg 2023-ban
776.584.250 forintot használhatnak fel.

Vírusjelentés: úgy tűnik, kezd
újraéledni a gödöllői ingatlanpiac
A hazai ingatlanpiac folyamatos drágulása 2020 elejére szépen
feltornázta a lakáspiaci árakat Gödöllőn is, ami jelentősen megnehezítette a befektetni vágyók helyzetét. Korábban arról számoltunk be, hogy mire számíthat az, aki manapság szeretne Gödöllőn, vagy annak környékén ingatlant vásárolni, most pedig azt
vizsgáljuk, hogy hogyan is változott az ingatlanpiac az az idei
évben városunk tekintetében.

A járványhelyzet azonban igencsak felforgatta a hazai ingatlanpiacot is, hiszen a végbement gazdasági változások, valamint a
korlátozó rendelkezések átrendezték a piaci szerepeket és helyzeteket. Az eladásra, illetve kiadásra kínált ingatlanok átlagos négyzetméter árai a márciusi és áprilisi hónapokban visszaesések után
csak júniusra és júliusra kezdtek visszatérni a vírus első hulláma
előtt jellemző kerékvágásba. Most pedig szinte hiába a második
hullám, az árak nem igazán akarnak csökkenni.
Újra feléledt a lakáspiac

Idén januárban a Gödöllőn vásárolható ingatlanok átlagárai igen
magasan mozogtak. Az év eleji összegeket a júliusi hónapban

A hírt Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára (képen balra) és Vécsey
László kormánypárti országgyűlési képviselő osztották meg Bajusz Árpádnéval, az oktatási intézmény igazgatónőjével.
-rg
még csak a városunkan található családi házak átlagára haladta
meg, hiszen azok ára folyamatos emelkedést tudhatott maga
mögött. Ezek fényében a hat hónapi adatok alapján tehát – a családi házak kivételével – az ingatlanárak minimális mérséklődéséről beszélhetünk.
A júliusi hónap után elkezdtek emelkedni az átlagárak, majd
azt követően az árnövekedés és a csökkenés váltakozva volt jellemző az ingatlanpiacra. A megfigyelt időszak során városunkban minden bizonnyal a panel- és téglalakások felváltva voltak a
legdrágábbak, a sort pedig mindig a családi házak átlagárai
zárták.
Az Ingatlannet.hu adatai alapján a téglalakások 2020 januárjában még átlagosan 516 ezer forintos négyzetméter áron kerültek
ki az ingatlanpiacra, ez az összeg márciusig mérséklődött, majd
egy minimális áremelkedést követően, április után újra folytatódott a visszafogott, de csökkenő tendencia. Így elérve júliusban a
455 ezer forintos négyzetméter árat. Azt követően újra megugrott
az átlagos árfekvés, így az elmúlt három hónapban 500-550 ezer
forint/m2 között mozogtak az átlagárak.
A panellakásokat volt, hogy olcsóbb, volt, hogy drágább átlagáron kínálták eladásra a téglalakásokhoz képest városunkban. Az ilyen típusú ingatlanok árfekvése a februári hónapban
még növekvő tendenciát mutatott, ezt követően azonban a
kisebb mértékű mérséklődésé lett a főszerep. Az áprilisi hónapban a panel építésű lakások átlagos árfekvése 479 ezer forint/m2
körül mozgott. Ezt követően pedig a minimális változások voltak jellemzőek a piacon, így júniusban a négyzetméterenkénti
árfekvés 474 ezer forint volt. Az októberi árak igencsak alacsonyan mozogtak, hiszen a múlt hónapban már csak 448 ezer
forint/m2-ért kínálták eladásra a panel-építésű lakásokat városunkban.
A családi házak négyzetméter árai számítanak a legolcsóbbnak
városunkban, a másik két ingatlantípushoz viszonyítva. Mégis itt
volt megfigyelhető a legnagyobb mértékű drágulás. A 2020-as év
elején még átlagosan 366 ezer forintos négyzetméter áron
vásárolhattunk házat Pécsen, májusban ez az összeg már elérte a
397 ezer forintot. A múlt hónapban pedig már jóval 400 ezer forint felett voltak az átlagárak, hiszen akkor már 430 ezer forint/m2-ért hirdették a családi házakat.
Forrás: ingatlannet.hu
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Parkolás: a polgármester
76 százalékos díjemelésről döntött
Gémesi György élt a különleges jogrendben rá ruházott feladat- és hatáskörrel,
aminek egyik kézzel fogható eredménye a
gödöllői parkolási díjak emelése volt. A
polgármester indoklásában utalt arra,
hogy a kormányzati intézkedés hatására a
gépjárműadó bevétel – Gödöllőt érintő –
115 millió forintos kiesését valamilyen forrásból szükséges pótolni, hogy a helyi közutak karbantartása és fejlesztésére szolgáló
költségvetési keret ne ürüljön ki 2021-re.
A város első embere érvként említette,
hogy 2012 februárja óta nem volt díjváltozás ezen a területen, illetve azt is érzékeltette, hogy a jogszabály szerint a 2021-ben
alkalmazható legmagasabb parkolási díj
összege 746 forint/óra.
És akkor a konkrét számokról: a január
1-jén életbe lépő polgármesteri rendelet
szerint – két zóna kivételével – a jelenlegi
250 forintos óradíj 440 forintra emelkedik
(+76 %). A Művészetek Háza környékén,
valamint az Erkel/Szent Imre iskola mögötti területen a mostani 10 forint helyett
20 forintot kérnek el másfél órára.
Ezen felül lesz egy új típusú kedvezmény is, nevezetesen: a parkolótárcsa. Ezt
a városban állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező lakosok válthatják ki 500 forintért a VÜSZI Kft. ügyfélszolgálati irodáján,
és – a kastély környéki, illetőleg a kedvezményes zónákat leszámítva – arra szolgál,
hogy 30 percig, egy-egy rövid ügyintézés
erejéig ingyenesen lehet várakozni a fizetős övezetekben.
Megér egy matekleckét
a parkolódíj-emelés

November közepe óta tudvalevő, hogy január 1-jétől drágul a fizetőparkolás Gödöllőn. A polgármesteri döntés több olvasónk
fantáziáját is megmozgatta, egyikük pedig
számolgatni kezdett. Nézzük, mire jutott!
Polgármesterünk arról panaszkodik,
hogy idén akár 65 millió forinttal csökken
a bevétel az ingyenes parkolás miatt. Ha
év végéig ingyenes marad a parkolás, akkor a tavaszival együtt 21 hetet érint ez az
időszak.
• Egy héten 5,5 napon fizetünk a parkolásért, azaz: a 21 hét alatt 115,5 ilyen nap
van/lesz, amin kiesik a bevétel.

• A 65 millió forintból kiindulva, ez napi 562.770 forint.
• Jelenleg 250 forint/óra a
parkolási díj, vagyis: 2.251 óra
parkolást fizetünk naponta.
• Tovább számolva, 52 hét
alatt, 286 napon fizetünk, egy
évben összesen 643.786 órát.
• A bejelentett emelés 190 forint/óra, ebből következik, hogy 122.319.340 forint
többletbevétellel számolhat a város 2021ben. Igaz, valamennyi engedmény lesz a
fél óra ingyenes parkolás miatt az itt lakók
esetében.
• A 122 millió bevétel-többlet és a 65 milliós idei kiesés eredménye 57 millió forint
plusz bevétel, ami 260 ezer alkalommal
tesz lehetővé ingyenes, félórás parkolást.
Napi 900-at. Ez az 1.300 parkolóhelyet figyelembe véve, azt feltételezi, hogy mard abból
az 57 millióból. Kérdés: mire megy el?

• 2021-ben remélhetőleg normalizálódik
a helyzet. Amennyiben így történik, akkor
2022-ben, a parlamenti választás évében
már lesz extra 122 millió forintja a VÜSZInek, áttételesen pedig a városnak a parkolásból.
Egyelőre az előzetes számolgatások korát éljük, de hamarosan költségvetést és
üzleti tervet kell majd készíteni az előttünk
álló évre. A kérdés az: milyen matekkal,
milyen fejlesztési célokat megjelölve kerül
majd terítékre a gödöllői parkolódíj-emelés anyagi hozadéka?
-stv

Gémesi növelte volna a helyiadókat,
majd jött az ezt tiltó kormányrendelet
Egy napig úgy volt, hogy január 1-jétől több, az önkormányzat által kivetett helyiadó is
emelkedik Gödöllőn. Erről a különleges jogrendben ráruházott feladat- és hatáskörében
Gémesi György polgármester hozott döntést, pontosabban: alkotott rendeletet november 30-án.
Az új helyi jogszabály értelmében a jobbára a tehetősebb vállalkozásokat érintő építményadó és a telekadó mértéke bővült volna, nem egy esetben drasztikusnak tekinthető mértékben.
Az idegenforgalmi adót is utolérte volna az emelés, az adónem összege – az eddigi
300 forintról – 500 forintra növekedett volna személyenként és vendégéjszakánként.
A 2016 januárjától bevezetett kommunális adó mértékének emelésére nem volt javaslat,
igaz, a csökkentésére sem. A mentességet élvezők tábora viszont növekedhet, hiszen, aki
határozattal igazolja, hogy 94.000 forint alatti nettó jövedelmű, egyedülálló nyugdíjas
(eddig 85.500 forint), illetőleg nyugdíjas házastársak esetén az egy főre jutó nettó jövedelem
nem haladja meg a 62.000 forintot (eddig 57.000 forint), nem kell kommunális adót fizetnie.
A feltételes módnak azért van jelentősége, mert egy nappal azt követően, hogy Gémesi
az adóemelésekről döntött, megjelent a – február 8-án hatályát veszítő – kormányrendelet, ami megtiltotta az önkormányzatok számára, hogy 2021-re helyiadót emeljenek,
vagy újat vezessenek be.
A kormányhatározat úgy fogalmaz, hogy:
• A 2021. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
• Az önkormányzatnak az e rendelet hatálybalépése napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021-ben végződő adóévben is biztosítania kell.
• A települési önkormányzat a 2021. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult
bevezetni.
-G

XXIV/12. 2020 december

6

Nem minden fenékig tejföl
Blahán, a város „rózsadombján”
Akadnak olyanok, akik – egy felmérésre hivatkozva – úton-útfélen
hangoztatják: Gödöllő jó életminőségű kisváros, a járási székhelyek közül (174 darab) – a megyei jogú névadó településeket
leszámítva – a második legjobb az országban. Ugyanakkor, vannak olyan kutatási eredmények, amik arról szólnak, hogy többen
költöznek el Gödöllőről, mint ahányan idejönnek. Nem tisztünk
eldönteni, hogy melyik kutatás a megalapozottabb, arra viszont
– sajnos – léteznek példák, hogy lenne még tennivaló a településen. Az egyik ilyen, felszámolásra már jó ideje váró gócpontot
a blahai városrész bizonyos utcái képezik.

Úgy tűnik, az időnként atomjaira hulló
Gerle utcára ráillik a „senki földje”

Kezdjük a Gerle utcával, ami az M3-as autópálya „árnyékában”
a Blaháné utat köti össze a Lázár Vilmos és a Perczel Mór utcákkal, és a hetvenes évek végén, nyolcvanas évek elején a sztrádaépítés „szervizútja” volt. Az ott lakók napi rendszerességgel többször is használják, annak ellenére, hogy járófelületének egyenletessége jócskán hagy kívánnivalót maga után. Mi több: van olyan
betonelem az utcában, amit jószerivel már csak az autópálya
vadvédelmi kerítése tart, így közvetett balesetveszélyt jelent.
Nincs mit szépíteni a dolgon: az út állapota időnként kirívóan
rossz, balesetveszélyes, erős vízátfolyások tarkítják, amik a csapadékvizet az M3-as autópálya rézsűjére vezetik az árkolás hiánya
miatt. Minden egyes esőzés után kiterjedt kátyúk keletkeznek
rajta, amik a normális közlekedést szinte lehetetlenné teszik. A
helyi önkormányzat cégének munkatársai minden ilyen alkalommal betömik ezeket, de ez a megoldás, csak a következő esőzésig
tart ki. Az ott lakók jogos panaszait a városvezetés hosszú évek

óta azzal hárítja el, hogy a közvilágítási hiányosságokkal is küszködő Gerle utca nincs a kezelésükben.
És most jön a csavar a történetben, mert a Magyar Közút Nonprofit Zrt. illetékese egy állampolgári megkeresésre úgy fogalmazott: a Gerle utca az M3 autópálya melletti párhuzamos szervizút,
a település fejlődésével az érintett terület beépítésre került, az út
funkciója helyi, településrészt kiszolgáló belső út. Az út az országos közúti adatbankban (OKA) nem szerepel, annak semmilyen
országos közúti funkciója nincs, ezért annak felújítására, üzemeltetésére forrással nem rendelkezünk. A földhivatali nyilvántartás
alapján azonban az érintett ingatlan – hibásan – a Magyar Állam
tulajdonában, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vagyonkezelésében van. Gödöllő Városával 2017 évben kezdődtek az egyeztetések az ingatlan rendezése érdekében. Álláspontunk alapján a
Gerle utca üzemeltetése nem társaságunk, hanem Gödöllő város
feladata.
Hogy lehetne felgyorsítani a lakosság számára megnyugtató
megoldással járó folyamatot? Többek között erről érdeklődtünk a
gödöllői központú választókerület országgyűlési képviselőjénél,
Vécsey Lászlónál, illetve a blahai városrész önkormányzati
képviselőjénél, Máthé Lászlónál.
Megkeresésünkre Vécsey László úgy reagált, hogy Gerle utca
ügyében több levélváltása is volt a Magyar Közút Zrt-vel. Régi
keletű és bonyolult vita van társaság és a város között. A Közút
rendezni kívánja a tulajdonviszonyokat. Mivel ez lakóutca, már
egy ideje át akarja adni az önkormányzatnak. Legutóbb idén
nyáron küldte el a szándékát, érdemi választ azonban egyelőre
nem kapott a gazdasági társaság. Körzetünk parlamenti képviselője hozzátette: igyekszik napirenden tartani a Gerle utca sorsának rendezését és közvetíteni a felek között.
A zajárnyékoló fallal összefüggésben Vécsey László úgy fogalmazott, hogy a 2014-ben elkészült tervek szerint a 28+850 km és
a 30+350 km közötti szakaszon a kapaszkodósáv mellé leállósávot kell építeni, és a meglévő falat a leállósáv mellé át kell telepíteni, meg kell magasítani. A beruházás részeként készült volna el a hiányzó, 28+950 km és a 29+075 km közötti szakaszon a
zajvédő fal. A leállósáv magas építési költségei miatt azonban a
fejlesztés 2014 óta nem kap támogatást és forrást.
- Annyit értem el, hogy idén elkészült egy projektjavaslat, ami
leállósáv építése nélkül, csak a hiányzó szakasz zajvédelmi falának megépítését tartalmazza. Ehhez a projekt tervezet minisztériumi (ITM) befogadása után új terv, új építési engedély szükséges, viszont ennek a költségszintje jóval alacsonyabb, ezért talán
forrást is hamarabb lehet rá találni – reménykedett Vécsey László.
Máthé László a következő választ adta felvetésünkre:
- Valóban egy visszatérő probléma a Gerle utca. Amikor az
autópálya épült, szervizútként funkcionált. Utána a Magyar Közút kezelésében volt. Tudtommal a megnevezése lakóút. A Közút
állítólag átadta a városnak, amit a polgármester nem erősített
meg. Gémesi György azt szerette volna elérni, hogy aszfaltozzák
le – aminek költsége mintegy 130 millió forint – és akkor átvenné
a város. A szeptemberi testületi ülésen megkérdeztem, hogy mik
a kilátások az utcával kapcsolatban. Gémesi azt mondta, hogy
nemrégiben tárgyalt a Blaháért Társasággal.
A Blaháért Társaság illetékeseivel ebben a kérdésben folytatott
tárgyaláson Bárdy Péter alpolgármester is részt vett, aki elmond-
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ta, hogy a civil szervezet által (is) évek óta
jelzett probléma megoldására keresik a
mindenki számára elfogadható megoldást. A városvezetés tisztában van a Gerle
utcában uralkodó rossz állapotokkal, de
mivel az utca a telekkönyv szerint állami
tulajdonban van, az önkormányzatnak
nem feladata a felújítása, pláne nem az önkormányzati kezelésben lévő utak kárára.
Bárdy Péter hozzáfűzte: amennyiben az állam felújítja a Gerle utcát, az önkormányzat nem zárkózik el annak üzemeltetésétől. A teljes körű rekonstrukció az alpolgármester számításai szerin mintegy
400 millió forintot emésztene fel.
Érdekes képet mutat a lakóés üdülőövezeti határok vonalrajza

A szóban forgó Gerle utcából közelíthető
meg a Lázár Vilmos utca, valamint a felette lévő Perczel Mór utca. Sokan úgy gondolják, hogy „Gödöllő Rózsadombjának” utcái minden igényt kielégítenek, az adófizetőknek nem lehet panaszuk az infrastruktúra minőségére. Nem pontosan van így,
aminek több oka létezik. Ráadásul, évtizedek óta megoldásra váró gondokról (rendezetlen nyomvonal és telek-határok, felemás közművesítettség, közvilágítási problémák) van szó.
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Ettől függetlenül, akad olyan vállalkozó,
aki lakóházakat épít(het) a területen. Nyilvánvaló, hogy ennek gazdasági szempontból csak akkor van igazán értelme, ha a
terület besorolása lakóövezeti. De nem
csak a vállalkozó által tulajdonolt telkeké,
hanem – úgy általában – a környéken magánerős fejlesztésben gondolkodó polgároké is.
Nos, esetünkben ezek a feltételek nem
mindenkire vonatkoznak. Amint az a térképen kivehető, a pontozott piros vonal
által határolt terület lakóövezetnek számít,
míg az azon kívül eső rész üdülőövezet.
Adódik a kérdés: ki, mikor és milyen
megfontolásból hagyta jóvá, mondhatni,
támogatta a vállalkozó kérését? A környéken lakók miért nem, illetve milyen feltételek teljesítése esetén lehetnek kedvezményezettjei az átsorolásnak? Hogy ezt
megtudjuk, dr. Kiss Árpád jegyzőhöz fordultunk.
A gödöllői polgármesteri hivatal vezetője érdeklődésünkre az alábbiakat közölte:
- A Perczel Mór utca 27. hátsókertjéhez
csatlakozó két bezárt ingatlan (2217/6,
2217/7 hrsz.) lakóövezeti átsorolására
2012-ben került sor a tulajdonos kérése
alapján, tehát 5 évvel korábban, mint

ahogy az adásvételi szerződés megkötetett. A korábbi útkiszabályozás alapján
kialakított 2217/6-os, és ahhoz kapcsolódó 2217/7-es telek ugyanis hosszú távon is bezárt telekké vált azzal, hogy a
feltáró út szabályozása 2012-ben a tervről
levételre került, és az így fennmaradt
bezárt telkek önálló jövőbeli feltárásának
esélye megszűnt. Az átsorolással nem jött
létre új lakóterületi építési telek, de az
azonos tulajdonban lévő telkek egy övezetbe kerültek és így megnyílt az egyesítés lehetősége. A szabályozási terv elve
azóta is az, hogy a Lázár Vilmos utca felőli teleksor van lakóövezetbe sorolva, és a
Perczel Mór utca felé eső telkek vannak
üdülőövezetben. Ez az elv 2012 óta nem
változott.
Amint azt a gödöllői jegyző is megerősítette, az építési vállalkozó az „besorolási
elv” életbe léptetése után 5 évvel, azaz:
2017 áprilisában kötött adásvételi szerződést az önkormányzattal a 2217/6 helyrajzi számú telekre (térképen piros körrel
jelölve). A tehermentes, beépítetlen, ám
közúti kapcsolattal nem rendelkező 238
négyzetméteres lakóövezeti ingatlan 357
ezer forintért cserélet gazdát. Hogy jobban
érzékelhető legyen: 1.500 forint/négyzetméter áron.
-ván
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Sarcolják a súlyos gépjárműveket Indulhat a jégcsarnok-beruházás
előkészítése az uszoda mögött

Január 1-jétől behajtási engedély szükséges a korlátozással védett
gödöllői önkormányzati kezelésű közutakra azon, a súlykorlátozásban előírt össztömeget meghaladó tehergépjárművek számára, amik használni kívánják a közutat. Erről Gémesi György –
élve a különleges jogrendben ráruházott feladat- és hatáskörrel –
fogadott el polgármesteri rendeletet.
A szabályozást azzal a céllal kívánják meghonosítani, hogy a város kezelésében lévő, súlykorlátozással érintett utak állapota ne romoljon az eddiginél jelentősebb mértékben, illetőleg a teherautó-tulajdonosok által befizetett díjból jusson ezen járófelületek felújítására.
A rendelet hatálya nem terjed ki: a megkülönböztető és figyelmeztető jelzést használó járművekre, az élet- és vagyonbiztonság
védelme érdekében behajtó gépjárművekre, a rendvédelmi szervek,
a büntetetés-végrehajtás, a polgári- és katasztrófavédelem, valamint
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által üzemben tartott járművekre, a műszaki- és baleseti mentést, közüzemi hibaelhárítást végző járművekre.
Ami a díjtételeket illeti, a legkisebb tétel 4.500 forint/nap, a legtöbbet, 675 ezer forintot pedig annak kell fizetni, akinek járműve
meghaladja a 32 tonnát és egész évben használni kívánja a súlykorlátozással védett helyi közutat.
A behajtási engedélyt december 1-jétől a jegyzőnél lehet igényelni: részben az erre a célra rendszeresített nyomtatványon,
részben elektronikus úton.
Félő, hogy a behajtási díj beépül a fuvardíjba, amit a végfelhasználókra, így akár a lakossági megrendelőkre háríthatnak át. -eo

Megszüntették a Piac Kft.
ügyvezetőjének munkaszerződését
Néhány kivételt leszámítva, nem lesz bérletidíj-emelés 2021-ben a
gödöllői piacon. Ráadásul, az új tarifarendszer nem januárt 1jétől, hanem április első napjától lép hatályba. Erről a különleges
jogrendben törvényileg rátestált feladat- és hatáskörben Gémesi
György döntött, miután mérlegelte Fekete Zoltánnak, a Gödöllői
Piac Kft. ügyvezető igazgatójának javaslatát.
Mintegy öt év után emelkedik a húsbolt, és a csarnok emeletén
található étkezde bérleti díja. Előbbi havi, nettó 330 ezer forintról
havi 360 ezer forintra, utóbbi pedig havi, nettó 150 ezer forintról
havi 180 ezer forintra változik. A raktárbérlemények havi szinte
1.000 forinttal drágulna, mértékül 9 és 16 ezer forint között mozog
majd áprilistól. Az éves asztalbérleti díj 95 ezer forint lesz (most
85 ezer forint), míg a féléves tarifa 55 ezer forintra emelkedik (50
ezer forint), feltéve, hogy nem részletekben fizetik ki az összeget.
Bolha- és termelői piacot a következő évre is terveznek a belvárosi kereskedelmi egységet működtető gazdasági társaság illetékesei, akik közül Fekete Zoltán ügyvezető igazgató munkaszerződését november 30-i nappal, közös megegyezéssel megszüntették.
Tették ezt azért, mert a tisztséggel kapcsolatos feladatok ellátása
nem igényel 8 órás elfoglaltságot. Az igazgató az ez irányú teendőit
december 1-jétől május 31-ig megbízási jogviszonyban végzi el –
eddigi havi bruttó 450 ezer forintos munkabére helyett – havi bruttó 240 ezer frontos megbízási díj ellenében.
-gébé

Nyár végén még arról szóltak a hírek, hogy elkezdődött a gödöllői jégcsarnok megvalósításhoz szükséges hatástanulmány és felmérés, november 11-én pedig megjelent a Magyar Közlönyben a
sportcélú beruházással kapcsolatos kormányrendelet, miszerint:
a kormány egyetért a gödöllői jégcsarnok megvalósítására irányuló beruházás koncepciójával és annak megfelelő előkészítésével Gödöllőn, az épülő versenyuszoda mögötti (a képen pirossal
határolt) 5880 helyrajzi számú ingatlanon.
A projekt 2020. évi költségeihez 100.050.000 forintot, míg a jövő
évi költségekhez 500.250.000 forintot biztosít a központi költségvetés. A benyújtott pályázat alapján kétpályás jégcsarnokról beszélhetünk, ami építészetileg részben kapcsolódik az uszodaépület külleméhez. Értesülésünk szerint az illetékesek szándéka az,
hogy a Gödöllőn hiánypótló sportingatlan mielőbb elkészüljön.
Tizennyolc éve már felmerült egy hasonló létesítmény építése

A jégcsarnok-építés hallatán voltak olyanok, akik „politikai
vérmérsékletük” szerint nyilvánítottak véleményt a kérdésben:
örültek a döntésnek vagy fanyalogtak miatta. Mi több, egyesek
odáig merészkedtek, hogy a klaviatúrán található betűgombok
megfelelő sorrendben történt lenyomásával azt írták: a sportnak
korábban nem voltak hagyományai városunkban.
El kell, hogy keserítsük őket… 2002 szeptemberében, az októberi önkormányzat választás előtti utolsó gödöllői képviselőtestületi ülésen a várost irányító grémium tagjai elvi hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy az önkormányzat által biztosított ingatlanon 500 néző befogadására alkalmas jégcsarnok épüljön.
A lokálpatrióta klubos többség támogatását is élvező, Gémesi
György polgármester által előterjesztett, a „hagyományokra” fittyet
hányó ötlet – hasonlóan a termálfürdő létesítésének ígéretével – az
idő múlásával feledésbe merült. Tizennyolc évnek kellett eltelni ahhoz, hogy – a kormányhatározat miatt immár lényegesen nagyobb
megvalósulási eséllyel – újra napirendre kerüljön.
-ván

XXIV/10. 2020 december

9

Szűcs Lajos lesz a Táncsics
Mihály úti sportcentrum névadója
A kétezres évek közepén gyorsult fel a Táncsics Mihály úton található sporttelep fejlesztésének kérdése, miután egyre vállalhatatlanabb körülmények uralkodtak ez egykoron szebb napokat
megélt, Mágocsi Ferenc legendás kocsmája által is fémjelzett
„Ganz Vasas pályán”. A terület tulajdonosa, a gödöllői önkormányzat jó pár verziót megvitatott, mire kiötlötték, hogy mit
építenek a festői természeti hátteret adó Erzsébet-park szomszédságába.
Nos, a sporttelepről sportcentrumra keresztelt, kevéssel több
mint három hektáros ingatlan felújításának első üteme 2009 júniusára fejeződött be, amikor átadták a télen sátorral fedhető
műfüves, csak bizonyos bajnoki osztályokban szabványos edzőpályát és a két, salakborítású teniszpályát. Egy évvel később elkészült a füves centerpálya (312 férőhelyes lelátóval) és a – később
felszámolt – strandfocizásra, strandkézilabdázásra, illetve strandröplabdázásra használható homokkal borított pálya. 2013 szeptemberében a létesítmény egy új, nagyméretű, műfüves pályával
bővült, amit a Gödöllői SK focistái használnak, 900 ezer forint/év
bérleti díjat fizetve a városnak. A sportcentrum üzemeletetője a
kezdeti években egy magáncég, majd 2011. július 1-jétől a VÜSZI
Kft. volt. Tavaly májustól a GSK Gödöllői Sportolók Klubja Kft.
működteti a Táncsics Mihály úti létesítményt, amihez az önkormányzat 25,6 millió forinttal járul hozzá éves szinten.
A koronavírus járvány ellenére a 2020-as esztendő több újdonságot is hozott a sportcentrum életében. Tavasszal elkezdődött a lelátó mögötti részen – 40 méter hosszúságban és 8 méter
szélességben – az öltöző építése, ami részben TAO-támogatásból
(139 millió forint), részben pedig önkormányzati dotációból (60
millió forint) és kölcsönből valósult meg december elejére. A
későbbek során újabb szintekkel bővíthető épület mintegy 160

Gödöllői gólok, pontok
RÖPLABDA
Női NB I. Liga alapszakasz, 4. és 7-11. forduló
Gödöllői RC – Székesfehérvári MÁV Előre-BERICAP 2-3 (-17,
-21, 21, 15, -16)
Gödöllői RC – Budaörsi DSE elhalasztva!
Gödöllői RC – Pécsi Tudományegyetem-PEAC 3-0 (7, 17, 10)
Gödöllői RC – TFSE elhalasztva!
Székesfehérvári MÁV Előre-BERICAP – Gödöllői RC elhalasztva!
Hat mérkőzés alapján a Gödöllői RC csapata 15 ponttal, 17-5-ös szettés 510-345-ös pontaránnyal az alapszakasz-tabella 1. helyezettje.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 12. forduló
Gödöllői SK – Felsőpakonyi KSE 2-1 (1-1) Gödöllői góllövők:
Koziorowski Richárd, Mudroch Mendel.
Ezt követően a bajnokság őszi szezonja a csapatok önkéntes döntése alapján véget ért. A lejátszott mérkőzések (11) alapján a Gödöllői SK együttese 19 ponttal, 16-12-es gólkülönbséggel a bajnoki
tabella 7. helyén áll.

Szűcs Lajos kitüntetést vesz át Gémesi Györgytől a megújult Táncsics
Mihály úti sporttelep avatóünnepségén, 2010. június 12-én
centiméter mélyen, a füves focipálya síkjához igazodva készült el.
Az épületben 6 darab sportolói és 2 darab játékvezetői öltözőt alakítottak ki, szociális helyiségekkel, az NB III-as előírásoknak megfelelően.
Novemberben egy másik látványos fejlesztés is lezajlott a gödöllői sportcentrumban: 11 év után kicserélték a kisebbik műfüves focipálya borítását. A 70 százalékban TAO-forrásból, 30
százalékban városi pénzből megvalósult rekonstrukció következtében az ország egyik legjobb minőségű talaján készülhetnek a
helyi focisták, tudva azt, hogy ebből a műfű-típusból ez az első
hazánkban.
S, hogy a Táncsics Mihály úti létesítmény idei története teljes
legyen, egy polgármesteri rendelet értelmében – várhatóan jövő
februártól – Gödöllő 2013-ban megválasztott díszpolgára, az
olimpiai bajnok (1968) és ezüstérmes (1972) labdarúgó-legenda, a
nyáron elhunyt Szűcs Lajos nevét viseli majd a sportcentrum.
–GH
Pest megyei III. osztály, Északi-csoport, 12. forduló
Püspökhatvani SE – Gödöllői EAC 1-5 (1-2) Gödöllői gólszerzők:Kurunczi Dániel (2), Khanyile Lindokuhle Justice, Kiss Dávid,
Angyal Zoltán.
Ezt követően a bajnokság őszi szezonja a csapatok önkéntes döntése alapján véget ért. A lejátszott mérkőzések (12) alapján a Gödöllői EAC csapata 19 ponttal, 25-20-as gólkülönbséggel a csoport
tabellájának 7. helyét foglalja el.
KÉZILABDA
NB II. Északi-csoport, férfiak, 2. és 7-10. forduló
Csömöri KSK – Gödöllői KC 31-35 (16-19) • ifjúságiak: 21-34
Gödöllői KC – Budakalászi SC 33-27 (13-11) • ifjúságiak: 50-22
Mikolik Handball School – Gödöllői KC 30-34 (14-20) • ifjúságiak: 32-45
Gödöllői KC – VS Dunakeszi elhalasztva! • ifjúságiak: 44-33
Gödöllői KC – Pénzügyőr SE 35-27 (16-15) • ifjúságiak: 39-24
Kilenc mérkőzés alapján a Gödöllői KC együttese 16 ponttal, 303260-as gólkülönbséggel a 2. helyen áll a csoport táblázatán. Az ifjúsági csapat pontveszteség nélkül vezeti csoportja tabelláját, és
őszi bajnoknak tekintheti magát.
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Karácsonyi ajándékozási tudnivalók

A karácsonyi ajándék vásárlás sarkalatos
kérdései, hogy mikor és hol vásároljunk.
Rögtön a karácsonyi vásár elején, ebben
az időszakban bármikor, vagy az ünnep
előtti napokban, ugyanis döntésünknek
következményei lehetnek. Az sem mindegy, hogy utcai árustól, valamelyik aluljáróban, kis üzletben, nagyobb áruházban,
szaküzletben vagy éppen az elektronikus
kereskedelemben szerezzük be az ajándéktárgyakat.

Akivel már csak egyszer is előfordult,
hogy a kigondolt, megszemlélt ajándéktárgy vásárlását az ünnep előtti napokra
halasztotta és az már nem volt megtalálható az üzletekben, bizony nehezen lehetne
meggyőzni arról, hogy nem fontos a vásár
első napjaiban megvenni az ajándékokat,
várjon vele.
Ha azonban a novemberben megvásárolt ajándékot karácsonykor veszik használatba és akkor derül ki a hibás teljesítés,
a megajándékozott elveszíti a háromnapos
csere lehetőségét, így például abban az
esetben is, ha nem működik az ajándékozás céljából vásárolt „felhúzós” gyermekjáték, a villanyborotva vagy a háztartási gép.
A kereskedő a termék meghibásodása
miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül köteles a fogyasztási cikket
kicserélni, ha a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A hiba
eredete nem vizsgálható, azaz, hogy a hiba
gyártási eredetű-e vagy a teljesítés után
keletkezett. A rendelkezés kivétel az általános szabályok alól, a fogyasztó számára
kedvezőbb. A háromnapos csere lehetősége csak akkor vehető igénybe, ha a vásá-

rolt termék rendeltetésszerű használatra nem alkalmas. Nem érvényes a hibátlan termékre és olyan
okra hivatkozva, hogy
utólag nem tetszett a
megvásárolt ajándék.
A vásárló az üzletben ne
mulassza el kipróbáltatni
a készülék működését. Nem a mintadarab
működését kell megnézni, hanem a vásárolni kívánt terméket vegye ki az eladó a
dobozból és azt kell kipróbálni. Ha ez nem
lehetséges – néha konfliktussal jár – akkor
otthon azonnal helyezzük üzembe, ha
nem működik, rögtön vagy másnap haladéktalanul vigyük vissza az üzletbe és vegyük igénybe a háromnapos csere lehetőségét. A háromnapos cserével vadonatúj
terméket kapunk és nem a javítottat kapjuk vissza. A javított, esetleg összekarcolt
ajándéknak kevésbé lehet örülni, mint az
újnak. Három napon túl, de a garanciális
időszakon belül elsődlegesen a hiba kijavítása igényelhető. Ha a hiba nem javítható, akkor kérhetjük a cserét, vagy az
árleszállítást vagy a vételár visszatérítését.
Nem érvényesíthető a garanciális jog, ha a
vásárlást bizonyító nyugta elveszett.
Az üzleti és általában a munkahelyi illemszabályok kitérnek a sok-sok feltétel
mellett az ajándék értékére is. A magán
kapcsolatokban, a családtagok, rokonok,
barátok, munkatársak és az ismerősök
megajándékozása tekintetében nincsenek
feltétlenül követendő szabályok, de az
üzleti világból érdemes átvenni és alkalmazni olyan szabályokat, melyek már kiállták a próbát és sikerrel használhatók a
személyes emberi kapcsolatokban is.
A nemzetközi üzleti kapcsolatokban az
ajándékozás tekintetében vegyük figyelembe az adott ország jogszabályait és
szokásait. Szükség esetén protokoll-tanácsadó segítheti a karácsonyi rendezvény
szervezését és a külföldi látogatásunk során követendő magatartást. A vállalkozá-

sok képviselői külföldön nemcsak a cégüket, hanem hazánkat is képviselik.
A privát kapcsolatokban sem az írott jog
előírása, de nem illik a megajándékozott
tudomására hozni, hogy a részére átadott
ajándék mennyibe került. Természetesen
meg lehet tudni az ajándék árát, nagyságrendileg mindenképpen, utána lehet járni,
de ez már másik történet. Az lenne jó, ha
az ajándéktárgyat nem kellene kicserélni
és javíttatni sem a garanciális idő alatt. Ebben a szerencsés esetben nálunk, tehát az
ajándékozónál maradhat a nyugta és jó
eséllyel számíthatunk arra, hogy a megajándékozott nem keresi az ajándék értékét.
A magán kapcsolatokban is érdemes figyelni arra, hogy az ajándék (értéke) ne legyen lekötelező jellegű, ne késztesse a megajándékozottat legalább azonos vagy még
nagyobb értékű ajándék viszonozására.
Kellemetlen lehet az is, ha a megajándékozottat meglepjük, zavarba hozzuk a nagy
értékű ajándékkal, melyre nem is számított
és ajándékkal sem készült. Ennél már az is
jobb, ha előre megbeszéljük az érintett személlyel, hogy az ajándékkal az ünnepi célján kívül esetleg valamilyen korábbi cselekedetét is megköszönni szeretnénk.
Ha látszat előnyök miatt nem számlaképes árustól vásárolunk, könnyen a szürke
vagy a feketegazdaságban találjuk magunkat. Számla vagy nyugta nélkül vásárolt
termékre semmilyen vásárlói jog nem illet
meg bennünket.
A cikk folytatása a www.godolloihirek.hu
oldalon olvasható!
Dr. Csanádi Károly
vezető jogtanácsos,
európai uniós kkv-tréner,
fogyasztóvédelmi referens
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Minden másodperc számít – a gödöllői veszélyhelyzeti eseteknél is

Egy veszélyhelyzetben minden másodperc számít. A segélykérés helyszínének
gyors meghatározása a segítségnyújtás
legnagyobb kihívása, van, hogy élet-halál
kérdése. Az Advanced Mobile Location
(AML), a 112-es segélyhívószámhoz kapcsolódó kiegészítő funkció, amit az Egységes Segélyhívó-rendszer üzemeltetője,
a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. a helyi mobilszolgáltatók életmentést támogató technológiáján keresztül biztosít. Az AML funkciónak köszönhetően egyes iOS és Android rendszerű
okostelefonok a – például, Gödöllőről indított – segélyhívás helyszínadatait automatikusan továbbítják az Országos
Rendőr-főkapitányság által fenntartott
Hívásfogadó Központokba.

Magyarországon 2013-ban vezették be a
112-es segélyhívószámot egységes európai segélyhívószámként, ami ingyenesen
hívható mind vezetékes, mind mobiltelefonról bárhol az Európai Unióban. A 112
nem lépett a meglévő nemzeti segélyhívószámok helyébe, azokkal párhuzamosan
működik. A segélyhívószámot csak és kizárólag emberi életeket, környezetet veszélyeztető veszélyhelyzet esetén szabad
hívni. A rosszindulatú és fals hívások indokolatlanul terhelik a rendszert. A hívások fogadására az Országos Rendőr-főkapitányság két országos Hívásfogadó Központot hozott létre Miskolcon és Szombathelyen. A segélyhívásokat szakképzett
operátorok fogadják, akik közvetlenül
koordinálják a segítségnyújtással kapcsolatos tevékenységeket, bevonják a mentők,
a katasztrófavédelem vagy a rendőrség
készenléti egységeit.
Az Egységes Segélyhívó-rendszer magyarországi üzemeltetője, a NISZ Zrt. si-

keresen pályázott a HELP112 II. fejlesztési
projektben való részvételre.
Ennek
keretén belül hazánk az EENA-val (European Emergency Number Association) és
a hat további résztvevő országgal (Dánia,
Franciaország, Horvátország, Németország, Portugália, Svédország) együttműködve előkészítette a segélykérés pontosabb helymeghatározásához szükséges
fejlesztéseket.
A NISZ Zrt. a fejlesztés megvalósítása
után vezette be az AML funkciót hazánkban, ami segíti a hívásfogadó operátort a
segélykérés helyszínének gyorsabb és
pontosabb meghatározásában. A korábbi,
bizonyos esetekben több mint 10 kilométeres helyzetmeghatározásnál az AML
segítségével sokkal pontosabban – akár 5
méteres pontossággal – be tudják azonosítani a segélyhívás helyszínét abban az
esetben, ha a hívást iOS vagy Android
okostelefonokról indítják.
Az AML funkció a Hívásfogadó Központoknak értékes időt spórol meg azzal,
hogy már közvetlenül, a hívás indításakor

továbbítja a hívás helyszínének koordinátáit.
Az iPhone és Android mobiltelefon
használóknak semmilyen alkalmazást
nem szükséges telepíteniük, a 112-es segélyhívószám hívásával egy időben a
mobiltelefon automatikusan aktiválja a
funkciót és a helyszín-adatokat közvetlenül a közelebbi Hívásfogadó Központba
továbbítja. Az AML aktiválásához az
Android OS 4.1 (Google Play Services 9.0),
vagy annál magasabb verziójú, míg az
iPhone-ok esetében minimum az iOS 13.4
operációs rendszer használata szükséges.
Az AML funkciót a világ több országban
sikeresen vezették be. Mind az Apple,
mind a Google úgy tervezte meg a funkció
támogatását, hogy az a lehető legbiztonságosabb legyen. Az AML csak és kizárólag
a 112 hívásakor kapcsol be, a pozíció adatok pedig csak arról a készülékről jelennek
meg a Hívásfogadó Központokban,
amelyről a segélyhívást kezdeményezték.
Az AML itthon a legnagyobb hazai mobilszolgáltató – a Magyar Telekom, a Telenor és a Vodafone – hálózatából ingyenesen érhető el.
A funkció bevezetésének kezdetétől kiemelten fontos volt az adatbiztonság. Az
ORFK és a NISZ Zrt. a funkció magyarországi bevezetése során nagy hangsúlyt
fektettek az adatok biztonságos továbbításra, így az AML funkció által továbbított helymeghatározási adatokat a Hívásfogadó Központok csak a segélyhívással
kapcsolatos tevékenységekre használhatják fel.
Forrás: NISZ Zrt. és ORFK

Ingyenes elektronikai hulladékgyűjtés
December 15-én, kedden 9 órától 15 óráig térítésmentes, lakossági és közület elektronikai hulladékgyűjtés lesz Gödöllőn, a Repülőtéri úton megközelíthető Ökörtelekvölgyi hulladékkezelő központban.
A meghirdetett begyűjtési napon minden gödöllői lakos vagy cég elviheti működésképtelen, használaton kívüli, árammal vagy akkumulátorról táplált eszközét, berendezését. Elektronikai hulladéknak minősülnek a háztartási gépek (mikrohullámú sütő,
konyhai robotgép, hajszárító, hűtő, mosógép, mosogatógép), a távközlési eszközök (telefon, mobiltelefon), a szórakoztató elektronikai cikkek (laptop, tablet, notebook, játékkonzol, számítógép-alkatrész, tévé, rádió), valamint a kerti- és barkácsgépek.
A Zöld Híd Kft. honlapján közzétettek szerint, azon elektronikai és elektromos berendezések, amik szétszerelésre kerültek, és elektromos vagy elektronikai alkatrészeiket eltávolították (üres készülékház), már nem minősülnek elektronikai vagy elektromos hulladéknak, ezért a gyűjtőponton történő átvételt megtagadhatják.
-zh

