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A 18. század közepén épült, majd többször bővített gö döl lői
Grassalkovich-kastély hazánk egyik legjelentő sebb barokk
épületegyüttese. Építéstörténete mellett nem ke  vés bé izgal-
mas a históriája sem, sőt azt mond hat juk, hogy híven őrzi
történelmünk utóbbi évszázadainak fontos mozzanatait is.
Varga Kálmán közel 450 oldalas műve teljességre törekvő
tudományos feldolgozása mind annak, amit ma a kastélyról
tudunk: a kötet felöleli az építés periódusait, a kastélybéli
élet közel 300 éves múltját és függelékként adja a Grassal ko -

vich család genealógiáját, valamint az – úgynevezett –mű em léki védettség modernkori történe tét.
Mindezt több mint 200 forrásértékű kép, szakirodalmi-, kép- és rövidítésjegyzék, végül pedig angol-
német rezümé teszi teljessé.

A 2021 áprilisában megjelenő könyv kiadója az ESTERHÁZY KASTÉLY KÁPOLNA ALAPÍTVÁNY
(Az Esterházyak és a barokk udvari kultúra örökségének ápolója) Adószáma: 18079227-1-08;

számlaszáma: (OTP) 11737100–20004707 

A kötet kiadói ára (ÁFÁ-val): 5.000 forint

Megrendelésre kizárólag elektronikus úton van lehetőség a kastelykonyv@gmail.com címen és a
vételár átutalásával az Alapítvány számlaszámára. Elkészülte után a kötetet átvenni a Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központban (Gödöllő, Dózsa György út. 8.) lehet, kezdő időpontjáról
értesítést küldünk. Igény esetén, illetve távolabbi megrendelőink számára a könyvet postai úton
(várhatóan 1.200 forint) küldjük el.
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Aszódon folytatja jegyzőként 
Lukács Adrienn, városunk aljegyzője

A gödöllői polgármesteri hivatal kötelé ké -
ből Aszódra tette át szakmai székhelyé dr.
Lukács Adrienn, aki 21 éve került a helyi
városházára, majd 2018 júniusától a jegy-
zői tisztségben dr. Nánási Évát váltó dr.
Kiss Árpád helyettese lett.

Történt, hogy tavaly ősszel az aszódi ön -
kormányzat – a korábbi jegyzőasszony
nyug díjba vonulása miatt – pályázatot írt
ki a jegyzői álláshely betöltésére. A lehető -
séget dr. Lukács Adrienn is kihasználta, és
a jelentkezők közül dr. Pénzes Tiborc Sza -
bolcs polgármester őt választotta ki a Gal -
ga-menti város polgármesteri hivatalának
2021. január 1-jétől történő vezetésére.

Érdeklődésünkre Lukács Adrienn el -
mondta: köszönettel tartozik valamennyi
volt kollégájának, és szívesen emlékszik
vissza az elmúlt több mint két évtizedre,
amit a gödöllői városházán, azon belül a
jegyzői irodán különféle beosztásban eltöl-
tött, de úgy érezte, szakmai pályafutása
nem lenne teljes, ha abból a jegyzői fel-
adatkörrel kapcsolatos teendők kima rad -
nának.

Kerestük dr. Kiss Árpádot, hogy meg -
tud juk, ki lesz a távozó Lukács Adrienn
utóda az aljegyzői pozícióban Gödöllőn. A
város jegyzője megkeresésünkre úgy rea -
gált: egyelőre nem született döntés aljegy-
ző asszony pótlása tekintetében.

Kik jutottak önkormányzati 
bérlakáshoz decemberben?

Az elmúlt év utolsó hónapja sem múlt
anél kül, hogy ne született volna döntés va -

lamely, a gödöllői önkormányzat tulajdo -
nában lévő bérlakás sorsát illetően. Mivel
különleges jogrend van érvényben, Gé -
mesi György egyedül hozott határozatot
az alábbi hajlékok bérlőjének kijelöléséről.

• A polgármester január 1-jétől 2022. de -
cember 31-ig – 68.600 forint havi lakbér
fizetése mellett – meghosszabbította a Dó -
zsa György út 14/1. szám alatti lakás bér-
leti szerződését az ingatlanban 2019
augusztusa óta lakó hölggyel.

• A másik esetben egy jelenleg üresen
álló lakás átminősítéséről döntött a város
első embere, aki munkaköri lakásra vál -
toz tatta a Deák Ferenc tér 2. 2/10 szám
alatti 59 négyzetméteres önkormányzati
ingatlan besorolását. Az új bérlő – aki az
egyik helyi középiskola, illetve a zeneis ko -
la tanára – a 2021-es évre költözhet be a
számára pályáztatás nélkül kiutalt la -
kásba. Havonta 94 ezer forintos lakbért
kell megtérítenie.

Ősztől megváltozhat a gödöllői 
óvodai- és bölcsődei hálózatrendszer

Ha minden az elképzelés szerint alakul,
2021 őszétől megváltozik a gödöllői köz -
ne velési intézményrendszer. A gazdasá-
gosabb működést és a költséghatékonyság
javítását célzó terv előkészítéséről Gémesi
György a különleges jogrend idején ráru -
házott feladat- és hatáskörében határozott
december 11-én.

A döntés lényege, hogy szeptembertől a
mostani két önálló bölcsőde helyett egy
jogutód bölcsőde működik tovább. A gö -
döllői óvodai hálózat módosítási terve az,
hogy – miután az egyetemi óvoda átkerül
a Premontrei Apátság fenntartásába és
mű ködtetésébe – a további hat önkor -
mány zati óvoda egy óvoda és öt tag in -
tézmény formában látja el köznevelési fel-
adatait.

A változás minden bizonnyal személyi
kérdéseket is felvet majd, főleg a vezetői
tisztségekben várható érdemi átrende -
ződés.

Elhunyt Kresz Albert fotóművész

December 18-án, életének 82. évében el -
hunyt Kresz Albert (1939-2020), győri szü -
letésű, Balogh Rudolf-díjas gödöllői fotó -
mű vész (2005), aki nagy tiszteletnek ör -
vendett a városban és szakmai körökben
egyaránt. Gödöllőre 1967-ben költözött.
Szá mos tisztsége közül említést érdemel,
hogy alapító-vezetője volt a helyi Duflex
Fotóklubnak, dolgozott az egyetemen, fo -
tószakkört vezetett általános iskolásoknak,
és 2004-ben kiérdemelte a Gödöllő Kul -
túrájáért díjat. Fotó: Tamási Gábor

Közös „gazdája” lesz februártól 
az egyetemnek és a Grassalkovich-

kastélynak
Tavaly december közepén bekövetkezett
az, amire számítani lehetett: az ország gyű lés
elfogadta az a törvényjavaslatot, aminek
értelmében 2021. február 1-jétől kura tóriumi
irányítású vagyonkezelő alapítvány (Ma -
gyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért
Alapítvány) veszi át a gödöllői központú
Szent István Egyetem működ tetését (SZIE),
aminek a neve Magyar Agrár- és Élettudo -
mányi Egyetem lesz a jövőben.

További, némiképp váratlan „érdekes sége”
a parlamenti döntésnek, hogy jövő feb ru -
ártól az újonnan létrejövő alapítvány, mint a
gazdasági társaságban többségi tu lajdonos
(84,2%) állam képviselője – gyakorlatilag át -
vé ve a feladatot jelenleg ellátó Magyar Tu -
risztikai Ügynökség (MTÜ) jo gosítványait –
biztosítja a Gödöllői Királyi Kastély Köz -
hasz nú Nonprofit Kft. műkö déséhez szük -
sé ges feltételeket és forrásokat. (további rész -
letek a 4. oldalon) GH-összeállítás

Hírek röviden

Legyen naprakész:

www.godolloihirek.hu
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állapotban van, túlmenően, az egyetem kezelésében lévő babati
istállókastély állaga is leromlott. Cél a romos részek felújítása,
hogy a műemlékek helyszínéül szolgálhassanak a konferencia tu -
rizmusnak, illetve bármely más társadalmi eseménynek. A ku ra -
tórium elnöke hozzátette: reméli, hogy a rekonstrukciókra az
anyagi források mihamarabb rendelkezésre állnak és a létesít -
mények működtetése is rentábilis lesz.

Gyuricza Csaba megbízott rektor azzal egészítette ki Csányi
Sán dor szavait, hogy az egyetem a jelenlegi viszonyok alapján a
város legnagyobb ingatlanüzemeltetője, és az egyetem maga is
végez hasonló ingatlankezelést, hiszen a Mezőgazdasági Eszköz-
és Gépfejlődés-történeti Szakmúzeumnak évtizedek óta fenntar-
tója. A megbízott rektor utalt rá, hogy azok a tevékenységek,
amik a kastélyhoz kapcsolódnak – elsősorban agrárturisztikai ol -
dalról –, szervesen és jól ki tudják egészíteni azt a sokszínű
képzési portfólió-palettát, amit az egyetem jelenleg is végez.

- Azonos tulajdonosi fenntartással szakmailag is jól megtámogatott és
segített együttműködés alakulhat ki az egyetem és a kastély között, és
meggyőződésem, hogy jó gazdája lesz a kastélynak az alapítvány – zárta
gondolatait Gyuricza Csaba.

Csányi Sándor megemlítette, mivel a kastélyt működtető gaz-
dasági társaságban tulajdonos a gödöllői önkormányzat is, felve-
szik a kapcsolatot Gémesi György polgármesterrel. -eF

Január 4-én dr. Palkovics László innovációs és technológiai mi -
niszter kinevezte a gödöllői központú Egyetemet február 1-jétől
fenntartó, illetve a Gödöllői Királyi Kastélyt működtető gazdasá-
gi társaságban lévő állami tulajdonrészhez (84,2%) kötődő jogo-
sítványokat érvényesítő és kötelezettségeket teljesítő Magyar Ag -
rár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának
tagjait.

A vagyonkezelő magánalapítvány kuratóriumának elnöke dr.
Csányi Sándor közgazdász, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója
Tagjai: dr. Nagy István agrármérnök, agrárminiszter, Prof. Dr.
Be dő Zoltán, az MTA rendes tagja, Prof. Dr. Horn Péter, Rector
emeritus, az MTA rendes tagja és Lázár János, országgyűlési kép -
viselő, Nemzeti Ménesbirtok és Tangazdaság Zrt-ért felelős kor -
mánybiztos.

A Szent István Egyetem február első napjától a hatékonyabb és
magasabb színvonalú felsőoktatás érdekében alapítványi fenn-
tartásban működik tovább. Az Innovációs és Technológiai Mi -
nisz térium felkérése alapján a magyar agrárium felemelése iránt
el kötelezett, jelentős szakmai, üzleti-vezetői és politikai tapasz -
talatukkal a meglévő akadémiai tudást gazdagítani képes sze mé -
lyek dolgoznak majd a Magyar Agrár- és Élettudományi Egye -
temért Alapítvány kuratóriumában. Az öttagú testület elsődleges
feladata az intézmény hosszú távú célokat szem előtt tartó, folya-
matos fejlődésének segítése, a korszerű és versenyképes képzés
és kutatás feltételeinek megteremtése.

Január 5-én online sajtótájékoztatót tartottak a Magyar Agrár-
és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjai, va -
lamint dr. Gyuricza Csaba megbízott rektor.

Az esemény jelentős részében a gödöllői központú Magyar
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) modellváltásának
rész leteiről esett szó, egy kérdés (Szilas TV) azonban érintette a
Gödöllői Királyi Kastély jövőjét is. 

Csányi Sándor a kastélyra vonatkozó tervekkel kapcsolatosan
elmondta: az egyik szárnya és a lovarda melletti rész még rossz

tervekkel összhangban arra törekszik, hogy élenjárója legyen an -
nak a kezdeményezésnek, miszerint: 2030-ra 30%-kal növelik
Ma gyarországon az elektromos autók arányát.

- Egyetemünk a most átadott autók beszerzésével úttörőnek számít
ebben a folyamatban. Személy szerint különösen örülök annak, hogy a
SZIE ökológiai lábnyoma ezáltal is csökkenhet – fogalmazott a rektor.

Az autók elektromos hatótávja 150-230 kilométer közé tehető,
töltési idejük – a töltöttségi állapottól függően – 25-35 percet vesz
igénybe. A gépjárművek gyorsabb feltöltésének érdekében min -
den campuson két töltőállomást is kiépítenek, amiket egyszerre
négy autó tud használni. 

Forrás: SZIE Médiaközpont

Tisztán elektromos üzemű gépjárműveket és a töltésükre szol -
gáló töltőállomásokat szerzett be a Szent István Egyetem (SZIE) a
Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságtól (KEF), az Innovációs
és Technológiai Minisztérium (ITM) támogatásával, segítve ezzel
az intézményi feladatok, ügyintézés ellátását.  

A vadonatúj, hófehér színű, Volkswagen e-Golf típusú gépjár-
művek használatával várhatóan 30%-kal csökken a Szent István
Egyetem járműparkjának üzemanyag-felhasználása. A 2020-as
évjáratú modelleket január 18-án vehették használatba az egye-
tem campusainak munkatársai.

Prof. Dr. Gyuricza Csaba, az intézmény rektora az ünnepélyes
átadás alkalmával elmondta, hogy az egyetem a kormányzati

Tizenhárom elektromos autóval gazdagodott a SZIE járműparkja

Megalakult az egyetemet 
és a kastélyt fenntartó vagyonkezelő
magánalapítvány kuratóriuma

Január 22-én Gödöllőre látogatott Lázár János. 
A kuratórium tagja Vécsey László országgyűlési képviselő vel

egyeztetett – elsősorban – a 200 milliárd forintos egyetemi
fejlesztésekről, valamint a kastély felújításának befejezéséről
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Gödöllő 2020-as költségvetésében
96.415.000 forintot irányoztak elő a te -
lepülést irányító képviselőtestület és az
ahhoz kapcsolódó szakmai bizottságok
éves működtetésére. Amikor ez a döntés
megszületett, még nem lehetett tudni,
hogy tavaly március közepétől megvál to -
zik az élet: elsődleges feladattá szinte
min denhol a koronavírus-járvány terjedé -
sének megfékezését célzó intézkedések
végrehajtása lép elő. Megtapasztalhattuk,
mit jelent a különleges jogrend, a ve szély -
helyzeti rendeleti kormányzás, valamint
azt is, hogy a képviselőtestületre bízott
fela dat- és hatásköröket – kevés kivételt
leszámítva – a polgármester veszi át, és
egymaga határozhat, akár költségvetési
kérdésekben is.

Egyelőre nem tudni, idén miként alakul
a helyzet, de Gémesi György arra készül,
hogy február 11-én lesz költségvetése erre
az évre a városnak. A dolgok jelenlegi ál -
lása szerint, igencsak takarékos. Főleg, ami
az önként vállalt feladatok például: sport -
klubok, kulturális csoportok) finanszírozá-
sát illeti. Településünk első embere január
online fogadóórájában – mások mellett –
elmondta, hogy javaslatot tesz a képvise -
lők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának
megfelezésére. Indítványával számítá sa -
ink alapján, éves szinten, járulékok nélkül
közel 18,5 millió forint spórolható meg.

Ha már ekkora a gazdálkodási bajt okoz
a bevételkiesés, arra gondoltunk, teszünk
egy másik javaslatot, ami szintén a gödöl-
lői önkormányzat saját magán történő ta -
karékoskodását célozza meg. Íme:

A korábbi években Gödöllőn az volt a
kia lakult gyakorlat, hogy a képviselő tes -
tület tagjai, a rendkívüli összejöveteleket
nem számolva, évente legalább 9 alkalom-
mal (5 tavaszi-nyári és 4 őszi-téli tanács ko -
zás) összeülnek. Az elmúlt esztendőben ez
a szám a járványügyi korlátozások miatt
négyre (február, március, szeptember, ok -
tóber) zsugorodott, úgy, hogy csupán a
februári eszmecserén vehetett részt bárki,
a többin – a képviselőkön kívül – a napi -
rendekhez meghívottak, illetve a technikai
személyzet lehetett személyesen jelen.

Mindezek alapján kijelenthetjük, új hely-
zet alakult ki az önkormányzat(ok) döntési

rendszerében, ami gyakorlatilag ellehetet-
leníti a véleménykülönbségekből adódó
eset leges viták kialakulását, a pro és kont -
ra érvek szemtől szembeni ütköztetését is.
Fiskális szempontból nézve, a különleges
jogrend idején nem csak a testület nem
hívható össze, hanem a szakbizottságok
kép viselő és nem képviselő tagjai sem
talál kozhatnak hivatalos ülésen. Felmerül
tehát a kérdés: a veszélyhelyzet idején mi -
lyen mértékben és intenzitással tudják
elvégezni az eskü alatt vállalt feladatokat,
amiért havi tiszteletdíjat kapnak?

A magunk részéről a számok nyelvén
válaszolnánk a kialakult, és előrelátható-
lag 2021-ben is – részben vagy egészben –
folytatódó helyzetre.

A gödöllői önkormányzat munkáját je -
lenleg nyolc szakbizottság segíti. Minde -
gyik nek kilenc tagja van, öt képviselő és
négy külsős. A vonatkozó törvény értel -
mé ben mindössze egyetlen bizottság
életre hívása kötelező, a pénzügyié. Néz -
zük, hogy járulékok nélkül mennyit le -
hetne átmenetileg spórolni városunk költ -
ségvetésben, ha

• hét bizottságot megszüntetnénk és az
egyetlen megmaradt bizottságnak nem
lenne külsős tagja, akkor éves szinten
17.280.000 forint maradna meg.

• a bizottsági elnököket (4 fő) és a ta -
nács nokokat (2 fő) megillető többlet-java-
dalmazást megvonnánk, akkor évi
5.760.000 forint maradna a helyi köz -
kasszában.

• a feladatok és megjelenési kötelezett sé -
gek csökkenése okán az egyik alpolgár -
mes teri státuszt felszámolnánk, és a sze -
mély visszaminősülne képviselőnek, ak -
kor éves szinten 8.580.000 forintot „nyer -
nénk”, 8.400.000 forintot a bruttó béren,
további 180.000 forintot a költségátalány és
a képviselői tiszteletdíj közötti különb sé -
gen (a saját gépkocsi hivatalos célú hasz-
nálatát és a hivatali mobiltelefon-használa-
tot nem vettük figyelembe).

Összegezve: éves viszonylatban
31.620.000 forint „talált pénzről” beszélhe-
tünk, ami a járulékokkal együtt 50 millió
forint körüli spórolást eredményezhet.

Tekintettel arra, a cseppet sem mellékes
körülményre, hogy az egyik politikai ol -
dal ról azt halljuk, az önkormányzatoknak
is ki kell venni a részüket a járvány elleni
védekezésből, miközben a helyhatósági
rendszer jövőéért aggódók azt szajkózzák,
kivéreztetik az önkormányzatokat, ami a
településeken élő emberek életminősé gé -
nek drasztikus romlásához vezethet, talán
érdemes lenne elgondolkodni a nadrág -
szíj-húzás fentebb vázolt formájának meg -
valósításán.

Ráadásul, a gödöllői önkormányzat tör -
té ne tében nem lenne példa nélküli a bi -
zott sági struktúra kurtítása, hiszen 2002
ősze és 2004 február vége között – túl azon,
hogy a szavazategyenlőség miatt nem volt
alpolgármestere a városnak – csupán négy
szakbizottság (pénzügyi, jogi, gazdasági,
kulturális) működött, méghozzá, külsős
tagok nélkül, paritásos alapon (3-3 fő
mind két oldalról). És akkoriban csak 12-12
arányú szavazati patthelyzet volt, nem
világjárvány… -borka

Mennyire faragható le a városlakók közpénzét
kezelő képviselőtestület működési költsége?
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Legutóbb 2019 októberében cikkeztünk behatóbban a „gödöllői
szállodaper” alakulásáról. Akkor azzal zártuk írásunkat, hogy a
Kú ria a jogalap tekintetében megalapozottnak ítélte a felperesi
ke resetet, a megismételt elsőfokú eljárás során a legfőbb kér -
dés a követelés összegének tisztázása volt. Tavalyelőtt nyáron
kel tezett végzésében a Kúria megállapította, hogy a rossz hisze -
mű/ingyenes vagyonelvonás megvalósult, és azt is, hogy a gö -
döllői önkormányzatnak megtérítési kötelezettsége állt fenn az
adós társaság felé, aminek nem tett eleget. A 2020. december 9-én
kihirdetett nem jogerős ítélet több százmillió forintos terhet ró a
gödöllői közkasszára. Lássuk, a legfrissebb fejleményeket! 

Emlékeztetőül annyit feltétlenül érdemes megemlíteni, a pol -
gári per alapját az jelentette, hogy a pénzére várakozó gazdasági
társaság jogi képviselője három alperes ellen eljárást indított. Az
I. rendű alperes Gödöllő Város Önkormányzata, a II. rendű alpe-
res az Erzsébet királyné Szálloda Kft., míg a III. rendű alperes a
felszámolás alatt álló G-Magistratus Zrt. 

Merthogy a szállodát kialakító vállalkozó, miután a sikeres
teljesítés után nem kapta meg a garanciális visszatartás címén a
G-Ma gistratus Zrt. megrendelő által visszatartott mintegy 70 mil -
lió forintos összeget, pert indított az akkor már az önkormányzat
egyszemélyi tulajdonában álló G-Magistratus Zrt. ellen, valamint
felszámolási eljárást is kezdeményezett a cég ellen. A vállalkozó
annak idején, 2016 elején mind a pert, mind a felszámolási eljárást
jogerősen megnyerte. Utóbbi esetében azonban azt kellett ta pasz -
talnia, hogy a felszámolás kezdetére „eltűnt” az önkormányzat
tulajdonában álló adósból az a több mint 1,5 milliárd forintos va -
gyon, ami a mérlegek tanúsága szerint a beruházás aktiválása óta
benne volt az adós vagyonában. A felszámolási eljárásban az ira-
tok alapján az derült ki a vállalkozó számára, hogy ezt a vagyont
az önkormányzat – Gémesi György polgármester előterjesztése
alapján – ingyenesen elvonta az adós cégből, hogy annak tarto zá -
sait ne lehessen kielégíteni. Éppen ezért a felszámolás alatt álló
adóssal, továbbá az annak vagyonát ingyenesen elvonó gödöllői
önkormányzattal, valamint az önkormányzat által újonnan létre -
hozott és a szálloda új üzemeltetőjévé tett céggel szemben pert
indított a kimentett vagyon visszaszerzése érdekében.

A fentiek miatt a kereseti kérelem az alperesek között létrejött,
a 2015 decemberi előkészítő döntések során a képviselőtestület
lokálpatrióta klubos többsége (nevezetesen: Gémesi György, dr.
Györfi Beáta, Halász Levente, dr. Jeney László, Kis Antal, Pecze
Dániel, Szűcs Józsefné, Tóth Tibor, Varga Árpád) által jóváha-
gyott határozatokon alapuló háromoldalú szerződés (önkor -
mány zat, Erzsébet királyné Szálloda Kft., G-Magistratus Zrt.) ér -
vénytelenségének megállapítására irányult. Ezzel a szerződéssel
az önkormányzat ellentételezés és elszámolás nélkül megszün -
tette a szálloda felépítését bankhitelből mintegy 1,5 milliárd fo -
rinttal finanszírozó G-Magistratus Zrt-nek a beruházás ellentéte-
lezéseként kapott 25 éves bérleti jogát és azt átadta az ugyancsak
az önkormányzat által újonnan alapított, egyszemélyes tulaj do -
nában álló Erzsébet királyné Szálloda Kft-nek. A felperes szerint

ezzel az önkormányzat ingyenesen elvonta (kimentette) a G-Ma -
gistratus Zrt-ből azt a vagyont, amiből annak tartozásait a hitele-
zők felé rendezni lehetett volna.

Hosszasnak tekinthető huzavona után, 2020 december elejéig
kellett arra várni, hogy az ügyben megismételt első fokon eljáró
Budapest Környéki Törvényszék ítélete megszülessen. Ebben –
mások mellett – az áll, hogy a perben kirendelt igazságügyi
könyv szakértő véleménye alapján a bíróság a felperesi vállal ko -
zás keresetének a per főtárgya tekintetében helyt ad, és:

- a bíróság kötelezi az I. rendű alperest (gödöllői önkor -
mányzat), hogy 15 napon belül fizessen meg a III. rendű 
(G-Magistratus Zrt.) alperesnek

675.000.000 forintot
(azaz: hatszázhetvenöt-millió forintot)

és ezen összeg után 2016. január 6. napjától a kifizetés napjáig
a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes
jegybanki alapkamattal megegyező mértékű, cirka 25 millió
fo rint összegű késedelmi kamatot.

- a bíróság kötelezi az alpereseket, hogy 15 napon belül fizesse-
nek meg a felperesnek – mindent egybevetve – 9.428.600 fo -
rint perköltséget.

Az ítélet indoklásában olvasható, hogy a gödöllői önkor -
mányzatot terhelő 675 millió forintos összeg meghatározásakor a
használati, hasznosítási jog értékét kellett alapul venni, ami a
kirendelt igazságügyi szakértő szakvéleménye alapján az üzleti
konstrukció értéke (a beruházási döntéshez kapcsolódó érték). Ez
alapján a bíróság azt állapította meg, hogy a 2005. október 7. nap -
ján kelt bérleti szerződés szerint a G-Magistratus Zrt-t a Dózsa
György út 2. szám alatti ingatlan résztulajdoni hányada vonatko -
zá sában 25 éves határozott időtartamra megillető használati hasz-
nosítási jogról az önkormányzat egyszemélyi tulajdonában álló
G-Magistratus Zrt. ingyenesen lemondott, ugyanakkor annak
értéke a jogról történő lemondás időpontjában 675.500.000 forint
volt.

Mintegy 70 millió forintos 
fizetési kötelezettségről indult a történet

A G-Magistratus Zrt. 2016 decemberében felszámolás alá került,
amit a szálloda kivitelezésében résztvevő egyik cég kezdemé nye -
zett, miután a G-Magistratus Zrt. – egy korábbi jogerőssé vált
ítéletben foglaltak ellenére – nem fizette meg számára a garanci-
ális visszatartás összegét, aminek mértéke eredendően mintegy
70 millió forintra (10,65 millió forint és 249.508 euró) rúgott. A vá -
rosvezetés sorozatos fellebbezésekkel kicsikart kvázi időhúzása
odáig vezetett, hogy a forint összeg utáni kamat túlnőtt a tőke
mértékén.

A jelenlegi euró árfolyam alapján, a perköltségen kívüli hitele-
zői igény a megismételt elsőfokú ítélet idején meghaladja a 201 mil -

Szálloda-per: súlyos százmilliók látszanak veszni a helyi adófizetők pénzéből
December 9-én megszületett megismételt elsőfokú eljárás ítélete, ami nem jogerős. 

Több mint 700 millió forint közpénz sorsa a tét
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lió forintot, ami minden egyes késedelmes
nap után tovább nő a jegybanki alapkamat
(euró alapkamat) + 8% mértékben, vagyis:
az árfolyam romlása több millió forintos
növekedést eredményezhet a gödöllői
önkormányzatot ter helő fizetési
kötelezettség összegében.

Vannak még további, 
közpénz-kiadások is

A helyi közkassza kiadási oldalát terhelő
adalékként szolgál, hogy dr. Kiss Árpád
jegy ző 2011 és 2017 közötti időszakra 34,3
mil lió forintos perköltséget mutatott ki,
azzal, hogy két éve és tavaly a gödöllői
szál loda peres ügyével kapcsolatban nem
történt kifizetés.

Túlmenően, a 700 millió forintos összeg
után (tőke és késedelmi kamat), a vonat ko -
zó törvényi rendelkezés alapján 5% illeti
meg a felszámolót, azaz: nettó 35 millió

fo rint az, amit a gödöllői önkormány zat -
nak viselnie kell majd az ügy jelen állása
szerint.

Mivel a Budapest Környéki Törvény -
szék december 9-i ítélete nem jogerős, az
ellen fellebbezés nyújtható be. Más kérdés,
hogy alperesei (önkormányzat) oldalon,
figyelembe véve az évek óta húzódó és
jogilag minden tekintetben körüljárt rész -
leteket, pro és kontra érveket, ennek van-e
értelme. A dolgok jelenlegi állása szerint
úgy tűnik, nincs. Valamennyi időt ugyan
lehetne nyerni vele, ám ez csak növelné a
gödöllői adófizető polgárok közös kasszá -
ját kezelő önkormányzat – már most is te -
temes – fizetési kötelezettségét.

Lapzártakor kaptuk a hírt, miszerint: az
alperes jogi képviselője útján megfelleb -
bezte a megismételt elsőfokú eljárás végén
megszületett ítéletet. Tekintettel a per tár -
gyát képező jelentős összegre, arra lehet

számítani, hogy a nyári ítélkezési szünet
előtt a Fővárosi Ítélőtábla kimondja a vég -
ső szót az ügyben.

Várhatók-e 
büntetőjogi következmények?

A fentiekben vázoltak a polgári peres eljá-
rásra vonatkozó döntések, fejlemények.
Töb ben, köztük jogértő emberek is, kifej -
tet ték azon nézetüket, hogy a gödöllői
szál loda-ügy kapcsán a különböző ítéletek
indoklásában szereplő rosszhiszeműség
(szán dékosság) felveti a büntetőfeljelentés
szükségességét. Egyelőre csupán annyi je -
lenthető ki, hogy a jogerős polgári peres
ítélet alapján megindulható a rosszhisze -
mű ség megvalósulását közvetlenül előidé-
zők, valamint az ezt tisztségüknél fogva
meg akadályozni elmulasztók büntetőjogi
felelősségre vonásának kezdeményezése.  

-géhá
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A számhalmaz értelmezéséhez adalékként szolgálhat, hogy
• az iparűzési adó mértékének több százmilliós, tendeciózus

csökkenésében közrejátszott a TEVA kivonulása (2020-ra a
terv 2.332.000.000 forint),

• a szolidaritási adó mértékét a település adóerő-képessége
határozza meg, ezt a tételt mindig az előző év adóbevételének
tükrében érdemes elemezni,

• a gödöllői helyiadó-bevételt az iparűzési adó átlagosan 73,9
%-kal táplálta 2017 és 2019 között,

• a teljes városi bevételéhez képest az iparűzési adó aránya az
elmúlt három évben egyszer sem érte el az egyharmados
mértéket.

Nézzük, miként fogalmaz 
a helyi rendelet az iparűzési adóról!

Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy
ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység. Az adó mér -
téke az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az
adóalap 2 %-a, az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevé keny ség
esetén naptári naponként 5.000 forint. Mentes az adó alól az a vállal -
kozó akinek a vonatkozó törvényi előírása alapján szá mított vál -
lalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2 millió forintot.

Mire lehet számítani 2021-ben?
Azt gondoljuk, a 2021-es városi büdzsé „milyenségének” legfon to -
sabb kérdése az, hogy az iparűzési adóbevétel hány százalékát teszi
ki a multik által befizetett összeg, és mennyi a kisebb vo lumenű vál -
lal kozások hozzájárulása a gödöllői költségvetéshez. Most, a ko ro -
navírus-járvány megfékezése miatti készültség idején úgy tűnik,
hogy elsősorban a nem kötelező feladatok (pédául: polgármesteri
ke ret, városi marketing és kommunikáció, nem zet közi kapcsolatok,
közterületi rendezvények, művészeti csoportok tá mogatása) finan-
szírozása lehet az áldozata a „közös tehervi selésnek”. -áb

Amióta Orbán Viktor bejelentette, hogy a kormány 2021-ben
meg felezi a kis- és középvállakozások, illetve az egyéni vállal ko -
zók (ahol a nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatára leg -
feljebb 4 milliárd forint) által az önkormányzatoknak fizetendő
iparűzési adó mértékét, forr a politikai hangulat az országban. A
kabinet döntését erőteljesen kifogásolók táborát erősíti Gémesi
György, Gödöllő polgármestere, a Magyar Önkormányzatok
Szö vetségének (MÖSZ) elnöke is.

A rendelkezésre álló pénzügyi zárszámadásokból kigyűjtöttük
az elmúlt három évben (2017-2019) Gödöllőre vonatkozó leg fon -
tosabb költségvetés-teljesítési összegző adatokat, amik segíthet -
nek abban, hogy tisztább legyen a kép azzal kapcsolatosan, hogy
a vizsgált időszak gödöllői büdzséinek esetében milyen nagy ság -
rendű összegekről és milyen tendenciákról van szó, akár a ki -
adási, akár a bevételi oldalon.

Első blikre szembetűnő, hogy növekvő trendet mutat a köz -
ponti költségvetéstől kapott működési támogatás, ugyanakkor a
kötelező feladatokra elköltött pénz is évről évre több volt.

A Shenzhen Kedali Industry kí -
nai vállalat lítiumionak ku mu -
lá tor-alkatrészeket gyártó beru-
házást hoz Gödöllőre 14,1 mil li -
árd forint értékben, 330 új mun -
ka helyet teremtve. Ehhez a kor -
mány 1 milliárd 275 millió fo -
rint vissza nem térítendő támo -
ga tást biztosít – jelentette be
Szij jártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter a december
21-i sajtótájékoztatón, Buda -
pesten.

A szaktárca vezetője  hangsú-
lyozta, a Shenzhen Kedali gö -
döl lői beruházását nagy nem -

zet közi versenyben nyerte el Magyar or szág. A külgazdasági mi -
niszter rámutatott arra, hogy az autóipar globálisan átalakul, a
hagyományos helyét egyre inkább átveszi az elektromos meg -
hajtásra épülő autóipar.

A sajtótájékoztatón részt
vett Vécsey László, a térség
kor mány párti országgyűlési
kép vi selője, aki elmondta,
hogy a kínai óriás cég a ha -
raszti vá rosrész egyik legna -
gyobb cégének (AVON) fe -
leslegessé vált raktárépületét
vásárolta meg a Haraszti
úton. Hozzá tette: a kor mány
500 millió forinttal tá mogatja
a kínai beruházásnak helyet
adó gödöllői iparterület ösz -
sze kötését az autópályával, és
ez további befektetők vonz
majd. MTI

Több mint 14 milliárd forintos
kínai befektetés a Haraszti úton

Csökkenő tendenciát mutat a város iparűzési adóbevétele
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Ami labdajáték csapatsportágakat illeti,
ezek főbb gödöllői reprezentánsainak (lab -
darúgás, női röplabda, férfi kézilabda)
2020 tavaszán felfüggesztett bajnoksággal
kellett szembesülniük, úgy, hogy ered-
ményt sem hirdettek. Az új idény őszi sze -
zonját ugyan el tudták kezdeni, ám mind
az NB I. Ligában érdekelt női röplabdások,
mind a Pest megyei I. osztályban játszó fo -
cisták, mind pedig az NB II. Északi-cso-
portjában jeleskedő kézisek úgy tértek téli
pihenőre, hogy elmaradt mérkőzéseket
kell majd pótolniuk.

Némiképp jobb helyzetben voltak az
egyé ni sportágak gödöllői képviselői, hi -
szen ők hellyel-közzel rajthoz állhattak a
2020-as felnőtt és korosztályos magyar baj-
nokságokon.

• Az elmúlt év nemzetközileg is kivéte -
les gödöllői sporteredményét a 2021-re ha -
lasztott tokiói olimpiára indulási kvótával
rendelkező sportlövő, Mészáros Eszter
(Gö döllői EAC) érte el, aki junior Európa-
bajnoki címet szerzett február végén.
Klub társai hazai fronton teljesítettek kivá -
lóan, amit a korosztályos bajnoki címek és
értékes helyezések igazolnak.

• Egy másik gödöllői tinédzser, a 17
éves Vecsey Fanni 42 nappal születés nap -
ja után, augusztus 30-án felnőtt országos
baj noki címet szerzett strandröplabdában,
és tavaly – amellett, hogy sportágában női
vonalon a legjobbnak választották – ő ér -
demelte ki az önkormányzat által öt évvel
ezelőtt alapított Gödöllő Talentum díjat.

• A Gödöllői EAC atlétái – miután után -
pótlás-szinten is remekeltek – 10 éremmel
(3 arany, 3 ezüst és 4 bronz) tértek haza a
felnőttek augusztusi egyéni országos baj-

Remek hírrel indult az új év a gödöllői atlétáknál. Kriszt Balázs, a Gödöllői EAC elnöke
arról tájékoztatott, hogy az egyetemi klub atlétika szakosztályának három versenyzője
és edzőjük résztvevője lett Zsivótzky Gyula nevével fémjelzett Kiemelt Atlétikai
Programnak (KAP), ami arra hivatott, hogy a 2023-as hazai rendezésű világbajnokságra
felkészítse a magyar atlétákat.

A tehetségük és eddigi eredményeik alapján kiválasztottak körét a sprinter Ajide Dá -
niel (400 méter, edzője Körmendy Katalin), a magasugró Kriszt Katalin (edzői Deutsch
Péter és Pogány Mihály), valamint
Nádházy Evelin (400 méter, edző-
je Karakasné Hasz nos Judit) al -
kotják. 

Ezen felül a GEAC két rúd ug ró -
ja, Simonváros Csanád és Mihály
Ádám (edzőik Szö rényi István és
Borisz Volkov) bekerültek a Kie -
melt Rúdugró Keretbe, ami szinte
egyen rangú a KAP-programmal.
A kiválasztott sportolók és edzőik
komoly személyi és dologi tá -
mogatást kapnak a programok ke -
retében.                                  -bi

GEAC-atléták a hazai rendezésű 2023-as
világbajnokságra felkészítő programban

nokságáról, majd egy hónappal később –
hat év után újra – megnyerték a csapatbaj-
noki aranyérmet.

• Az egyetemi egyesületnél maradva,
szól ni kell a kardvívókról is, nevezetesen
Gémesi Csanádról, aki a nemzeti együttes
tagjaként március elején kiharcolta az
olim piai részvételt, míg decemberben
bronz éremmel gazdagodott az országos
bajnokságon.

• Tudjuk, hogy a helyi sportélet szerep -
lő i nek eredményességét teljességgel felso-
rolni szinte lehetetlen vállalkozás, ezért

csu pán két további sportág versenyzőinek
tavalyi produkcióját említjük meg. A Gras -
salkovich SE akrobatikus tornászai gya-
korlatilag taroltak a decemberi nemzeti
baj nokságon, a Gödöllői Judo Club fiataljai
pedig érmeket szereztek a legrangosabb
kor osztályos honi versenyen.

A sportoláshoz szükséges feltételek bizto-
sításában is történt előrelépés Gödöllőn az
elmúlt esztendőben. Júniusban átadták a
részben állami, részben önkormányzati for -
rásból megvalósult alsóparki futókört.  So -
kat lépett előre az Isaszegi úti vívó csar nok
építése, és nem sok kell ahhoz, hogy átad -
hassák a VÜSZI Kft. telephelyén léte sített
asztalitenisz-csarnokot. A 2020-as év végétől
a júliusban elhunyt olimpiai bajnok labda -
rú gó, Szűcs Lajos nevét viselő Táncsics Mi -
hály úti sportcentrumban elkészült az öltö -
ző épület, és új, hazánkban először ezen a
helyen alkalmazott borítást ka pott a 11 esz-
tendeje átadott kis műfüves pálya (képen).
Ha nincs a járványveszély miatt engedélye-
zett elszámolási határidő-módosítás, nagy
va lószínűséggel nem be szélhetnénk a ko -
sár labda-munkacsarnok építésének lehető -
sé géről. A beruházások megvalósulását – a
sportági szövetségek dotációja és a TAO-
támogatás mellett – az önkormányzat is se -
gíti/segítette anyagilag. -fr

Városi sportélet 2020

Egyéni babérok, csonka bajnokságok, 
realizálódó infrastruktúra-fejlesztések
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Repül az idő! Egy évtizede már, hogy fél éven át Gödöllő az
európai és részben a világpolitika középpontjába került azzal,
hogy a királyi kastély lovardája számos rendezvénynek adott
otthont hazánk – 2011 január-június közötti – uniós elnökségi
időszakában. 

Mivel nem volt olyan régen a település életében különös jelen-
tőséggel bíró esemény, többen is emlékezhetnek rá, hogy mek -
kora várakozás és kíváncsiság előzte meg a különféle delegációk
érkezését. Akadtak olyan hangok, akik Gödöllő vonzerejének, az
ide látogató turisták számának növekedését remélték a „rival da -
fénytől”, de olyanok is, akik túlzott rendőri jelenlét, a forgalmi kor -
látozások és a kastély, illetve az elnökségi időszakban sajtó köz -
pontként működött Művészetek Háza épülete között részre tele -
pített kordonok miatt azért rimánkodtak, hogy mielőbb teljen el a
hat hónap. Maradjunk annyiban, felemás érzéseket váltott ki
Gödöllő, a kastélyt működtető társaság akkori ügyvezető igazga-
tója által próbaüzem nélküli sikertörténetnek titulált házigazda
szerepe az itt élők és dolgozók körében.

Magyarország Belgiumtól vette át az elnökségi tisztséget és
Lengyelországnak adta tovább a stafétabotot. A tervezett felada-
tok elvégzése és az érdekérvényesítés (például: pénzügyi válság
negatív gazdasági és társadalmi hatásainak kezelése, Duna-stra -
té gia elfogadása) szempontjából összességében eredményesnek
ítélt féléves folyamat teljesebb lehetett volna, ha nem marad el a
2011 májusára tervezett Keleti partnerségi csúcstalálkozó, amit
más, nemzetközi jelentőségű rendezvények (G8/G20 találkozó)
miatt 2011 őszére halasztottak.

A különféle miniszteriális összejövetelek mellett, ki kell emelni
az Ázsia-Európa Találkozó (ASEM – résztvevők: 27 EU-ország,
10 ASEAN tagállam, valamint Ausztrália, Új-Zéland, Oroszor -
szág, Kína, Japán, Dél-Korea, India, Mongólia és Pakisztán kül -
ügy miniszterei) 2011. június 6-7-én lezajlott soros fordulóját, amit
egy váratlan természeti csapás is megzavart: a villámlás követ -

kez tében néhány percre elment az áram a tanácskozás helyszí-
nén, a gödöllői kastély lovardájában.

És akkor tekintsünk egy kicsit előre is! Négy és fél évvel ezelőtt
az Európai Unió Tanácsa 2030-ig meghatározta a soros elnöksé-
get betöltő tagállamok sorrendjét. Miután az Egyesült Királyság
úgy döntött, hogy 2017 második felében nem vállalja a soros
elnökséget, az illetékesek arról határoztak, hogy 2017. július 1-
jétől minden tagállam a korábbi ütemezéshez képest fél évvel
korábban látja majd el a soros elnöki teendőket. Magyarországra
2024 júliusától decemberéig hárul ez a nemes feladat. Hogy az
újranyitásának 25 évfordulóját idén augusztusban ünneplő
gödöllői kastéllyal, mint rendezvényhelyszínnel számolnak-e,
egyelőre csak valószínűsíthető. Addig ugyanis hazánkban lesz
még egy parlamenti választás (2022 tavasza), egy európai uniós
képviselőválasztás (2024), és elvileg a 2024 őszén esedékes
önkormányzati választás időpontja is „megfelezheti” a diplomáciai
eseménysorozatot. -rr

Igazodva a különleges jogrendben alkalmazható lehetőségekhez, a
végső döntést kimondó Gémesi György előzetesen kikérte a gödöl-
lői önkormányzat kulturális, ifjúsági és nemzetközi kapcsolatok
bizottsága tagjainak véleményét, hogy aláírja azt a polgármesteri
határozatot, miszerint: 2021-ben Juniki Spartakus, a Gödöllői Szim -
fonikus Zenekar koncertmestere, hegedűszólistája és Ferenczy Be -
áta, a Frederic Chopin Zenei Alapfokú Mű vészeti Iskola tanára
vehetik át a városvezetés által 1998-ban alapított Gödöllő Kultú -
rájáért díjat, és az azzal járó díszoklevelet, valamint 150 ezer forintos
pénzjutalmat. Az elismerő címre össze sen 7 magánszemély kapott
jelölést, közösségre vagy szervezetre ezúttal nem érkezett ajánlás. A

fenti díjazottakon kívül Vörös Eszter Anna, az Eyciir Varázsbolt és
Galéria tulajdonosa, Kovács Éva Marianna, a Gödöllői Királyi Kas -
tély NKft. muzeológusa, valamint Klacsmann Borbála törté nész,
Holokauszt-kutató is örülhet, hiszen ők a Polgármesteri Ezüstérem
Gödöllőért kitün tető címet kapják meg.

A díjátadó időpontját a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos
korlátozások enyhítésének függvényében határozzák meg. -rg

Magazinunk következő száma várhatóan

március első hetében jelenik meg.
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Tíz éve zajlott le a kastély próbaüzem nélküli sikertörténete

Ők az idei Gödöllő Kultúrájáért díjasok

Orbán Viktor miniszterelnök Ujváry Tamással, a kastélytársaság
ügyvezető igazgató-helyettesével és Szijjártó Péterrel, a kormányfő 

személyes szóvivőjével konzultál 2011. június 7-én (Juhász Mihály felvétele)
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Az Otthon Centrum 2020 végén ötödször készítette el, hogy hol
jó élni Magyarországon és miért vonzóbb az egyik régió a
másiknál. A december 19-én közzétett adathalmazból kiderül,
hogy a fővárosi agglomerációban Budaörs és Szentendre értékei
a legjobbak (55-56 százalék), viszont nem nevesítették Gödöllőt.
Mivel városunk két esztendővel korábban 57-58 százalékos mu -
tatóval – Budaörssel együtt – vezető pozíciót foglalt el a fővárosi
agglomerációban, adódott a kérdés: mi történt településünk él -
hetőségi indexével 2018 óta?

A választ érdeklődésünkre az Otthon Centrum Marketing és
Kommunikációs Osztályának munkatársa adta meg. Íme:

A közreadott rangsor a 20 ezer főnél népesebb városokat élet -
mi nőség szempontjából listázta: az életminőség-indikátor érték
számításakor a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően a házi-
orvosi ellátást, a lakosság képzettségét, a foglalkoztatás és az in -
gá zás statisztikai mutatószámaiból képzett adatok alapján ké -
szült. A városok egymáshoz viszonyított helyzete a különböző
mu  tatók maximumának százalékában került kifejezésre. A váro -
sok az egyes mutatókban a maximumhoz képest elért százalékos
értékének átlagából alakult ki a városi rangsor. Elsősorban arra
voltunk kíváncsiak, hogy viszonyulnak ezek az objektív muta -

tószámok a la kás árakhoz. A vizsgálat eredménye azt mu tatta,
hogy a leg több esetben erősen össze füg genek az árak az életmi -
nőséggel.

Gödöllő a vi déki városok kö zött a 6. he lyen szerepel az élhető -
ségi rang sorban, ami a bu dapesti ke rü le teket külön sze repeltető
teljes rangsor 26. helyét jelenti a 80 vizsgált város között. A foglal-
koztatottság, oktatás, egészségügy mutatóiban átlagosnak tekint -
hető, azonban kimagasló a településre költözők fajlagos aránya,
ami nem meglepő, hiszen a budapesti agglomeráció települései
jellemzően a fővárosból történő kiköltözés kedvezményezettjei.
Szintén kedvezőnek mondható a foglalkoztatás és a munka he -
lyekre történő ingázás mértéke, azaz: a leg feljebb 30 percet ingázó
népesség aránya. -vn

HIRDETÉS

Élhetőségi rangsor

Településünk elvesztette vezető 
pozícióját az agglomerációban


