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Első kézből
Cég- és intézményvezetők
sorsáról is döntött a polgármester

Január végén megtartott egyszemélyes
„testületi ülésén” Gémesi György a rendkívüli jogrend kapcsán kihirdetett veszélyhelyzet idejére ráruházott feladat- és hatáskörben eljárva, személyi kérdésekben is állást foglalt. Íme:
• Annak érdekében, hogy a januárban
Minősített Könyvtár (2021-2025) címben
részesült Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ munkatársai közül
senkinek ne kelljen felmondani, olyan
döntés született, hogy a Dózsa György úti
közművelődési intézmény munkavállalói
február 1-je és november 30-a között (10
hónap) – arányosan csökkentett fizetés ellenében – napi hat órában dolgoznak. A
polgármester Liskáné Fóthy Zsuzsanna
vezető havi munkabérét bruttó 460 ezer forintról 345 ezer forintra mérsékelte a fent
említett időszakra.
• Tiszavirág életűnek bizonyult Fekete
Zoltánnak, a Piac Kft. ügyvezető igazgatójának tavaly december 10-én életbe léptetett megbízási szerződése. A gazdasági
társaság idei évre vonatkozó üzleti tervének készítésekor az illetékesek a homlokukra csaphattak, és úgy döntöttek, hogy
a munkaszerződés visszaállítása mindkét
fél számára előnyösebb. Az inkább jogilag,
mintsem adózási szempontból kifogásolható korábbi döntést a polgármester felülírta, ezáltal a piacigazgatónak február 1jétől december 31-ig (ismét) munkaszerződés alapján jár a havi, bruttó 240 ezer forintos bér.
• Kovács Balázs, a Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Kft. ügyvezetője írásban tájékoztatta Gémesi Györgyöt, miszerint: lehetősége nyílt arra, hogy betöltse a
tavaly év végén bejegyzett Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Kft.
igazgatói tisztségét. Miután a két cég főtevékenysége megegyezik, összeférhetetlenség merül fel, amiről értesíteni kell a munkáltatót. Ebben az esetben ez megtörtént,
Gémesi György a gödöllői gazdasági társaság alapító okiratának módosításával
nyugtázta a bejelentést.
• A város első embere a Gödöllői Sport
Közalapítvány kuratóriumi tagjának választotta meg Epres György képviselőt
(Szövetség Gödöllőért), sportügyekért fe-
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lelős tanácsnokot, aki a 2019 októberében
elhunyt Körösfői László helyett jutott
pozícióhoz az önkormányzati alapítású
szervezetben.
Idén két ütemben igényelhető
a házhoz menő lomtalanítás a városban

A járványveszély ellenére idén is folytatja
a két évvel ezelőtt kialakított hagyományt
a gödöllői székhelyű Zöld Híd B.I.G.G.
Nonprofit Kft., amelynek tavaly ősszel
kisebbségi tulajdonosa lett a kecskeméti
központú Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.
A házhoz menő lomtalanítási akció folyamán legfeljebb 2 köbméter lomhulladékot lehet ártalmatlanítani térítésmentesen. Gödöllőre vonatkozóan 2021-ben két
igény-bejelentési időszakot jelöltek ki:
• március 22. – április 23. • augusztus 23.
– szeptember 24.
Ennek megfelelően a lomtalanítás végrehajtása is két ütemben történik meg Gödöllőn:
• április 12. – május 22. • szeptember 13. –
október 29.
További információk a www.zoldhid.hu
oldalon olvashatók, és az igénybejelentő is
letölthető.
Negyvennégy személy
tiszteletdíját felezte meg Gémesi

Kiderült, Gémesi György nem beszélt a
levegőbe, amikor beharangozta, hogy a
„magunkon spórolás” milyen módját választja. A város első embere – élve a különleges jogrendben őt megillető jogosítványnyal – egyedül döntött arról, hogy a vonatkozó önkormányzati rendelet módosításával február 1-jétől december 31-ig
megfelezi a helyi képviselők és a külsős
(nem képviselő) bizottsági tagok havi tiszteletdíjának mértékét.
A határozat a 47 főből álló helyi népképviseleti tagságból – leszámítva a bruttó
797.736 forintos havi illetményt élvező

polgármestert és az egyenként bruttó 700
ezer forintos anyagi elismerésben részesülő két alpolgármestert – 44 személyt
érint: 12 képviselőt és 32 külsős bizottsági
tagot. Utóbbiak az év második hónapjának
első napjától havi, bruttó 22.500 forintra
tarthatnak igényt, míg a képviselők közül
heten havi, bruttó 85 ezer forintos, öten pedig havi, bruttó 45 ezer forintos tiszteletdíjban gondolkodhatnak. Tizenegy hónapra vetítve, járulékok nélkül 16.940.000
forint megspórolásáról beszélünk, ami az
idei évre várható városi költségvetési főösszeg töredéke.
További aggályokat vethet fel, hogy
pünkösdig (május 23.) nem lesznek képviselőtestületi ülések, így értelemszerűen a
bizottságok tagjai sem tanácskozhatnak.
A helyzetet értelmezhetjük úgy is, hogy
a nem képviselő bizottsági tagok egy ideig
úgy jutnak tiszteletdíjhoz, hogy érdemi
munkavégzésük erősen megkérdőjelezhető. A képviselőkre ugyanez nem feltétlenül vonatkozik, hiszen főleg az egyéni körzetekben mandátumot szerzett városatyák
nem hagyhatják figyelmen kívül a körzeti
problémákat, az ott lakók kérését, ha kell,
segítését. A listások meg csak találnak maguknak közérdekű elfoglaltságot. Félpénzért is…
Új bölcsőde épülhet
az egyetemi városrészben

Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése
elnevezésű VEKOP-pályázaton való részvételről döntött február második hetében
Gémesi György. A település polgármestere olyan határozatot hagyott jóvá, ami
szerint az egyetemi városrészen, a Premontrei utca 6-8. szám alatt található bölcsőde – több szempontból is elavult, leromlott állagú – épületének elbontása után
új intézmény létesülne, amiben a jelenlegi
3 csoportszoba és 42 férőhellyel szemben,
6 csoportszobában 84 gyermek gondozása
valósulhatna meg.
A beruházás becsült összköltsége 990,2
millió forint, az igényelt támogatás ennek
a fele, azaz: 495,1 millió forint. Sikeres
kandidálás esetén az ugyanilyen mértékű
önrész fedezetét a helyi költségvetés iparűzési adóbevételének terhére tervezik biztosítani. Idén 25,4 millió forintos, míg a
2022-ben és 2023-ban 469,7 millió forintos
összegben.
GH-összeállítás
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Oltópontot alakítanak ki az egészségügyi központban
Amint az várható volt, a koronavírus elleni védőoltás tömeges
méretű beadásának hatékony lebonyolítása érdekében hamarosan oltópontot alakítanak ki a gödöllői Tormay Károly Egészségügyi Központban. A vakcinák szervezetbe juttatásával kapcsolatos eljárási rend és az oltási igények ütemezése egyelőre a kidolgozás fázisában van.
Érdeklődésünkre dr. Dunai György igazgató elmondta, hogy a
terv szerint hétköznapokon az első emeleten, a belgyógyászat és
az angiológia szakrendelők helyiségeiben lesz az oltópont, hétbégén pedig a földszinten, a bőrgyógyászat folyosójának helyiségeiben fogadják az oltásra érkezőket. Az oltásokat nem feltétlenül

orvosok adják majd be, hanem erre szakképesítéssel rendelkező
asszisztensek is bekapcsolódnak a feladat ellátásába.
A kormányzati portálon megjelent információk szerint szakmai
és szervezési szempontból egyaránt fontos, hogy az oltást igénylők
regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu oldalon. Részben azért, hogy
az oltást szervezők tudják, mennyi az oltandók száma, részben pedig azért, mert a regisztrációból lehet nyomon követni az olthatóságot, ami a háziorvosok és a gondozóorvosok feladata lesz.
A gödöllői oltópont működéséről, illetve az oltással kapcsolatos további részletekről – amint azok rendelkezésre állnak – a
www.tormay.hu oldalon olvasható bővebb felvilágosítás. -gr

Térfigyelés: megvonta a polgármester a szabadidős rendőrök óradíját
A koronavírus-járvány elleni védekezés okán történt, önkormányzatokat is érintő gazdasági intézkedések arra késztették
Gémesi Györgyöt, hogy felmondja a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal még 2011 szeptemberében kötött, majd 2015 nyarán

Lesz kormányzati kompenzáció?
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter február
17-én fogadta a 25 ezer főnél népesebb települések vezetőinek
egy csoportját. A koronavírus-járvány kapcsán történt központi
intézkedések hatására kiesett önkormányzati bevételek kompenzálásáról szóló egyeztetésen – Vécsey László kormánypárti
parlamenti képviselő közbenjárásának is köszönhetően – részt
vett Gémesi György gödöllői polgármester, MÖSZ-elnök is. A
tárgyalásról, pontosabban annak eredményességéről így emlékezett meg az érdekvédelmi szervezet közösségi oldala:
Bár, a mai napon tárgyalóasztalhoz ült Gulyás Gergely miniszter az
önkormányzatokkal az iparűzési adó kompenzálása kapcsán, eredményre
nem jutottak. Még most se lehet tudni, kompenzál-e a kormány, és ha esetleg igen, akkor mennyivel. A kétórás megbeszélés után a polgármesterek
úgy jöttek el, hogy semmivel nem tudnak többet, mint a tárgyalás előtt.
A MÖSZ vezetője úgy indult neki a tárgyalásnak, hogy teljes kompenzációt kért (Gödöllő esetében korábban mintegy 450 millió forintról beszélt) a kormánytól az iparűzési adó kiesése, a gépjárműadó elvétele, illetve járvány elleni védekezés kapcsán felmerült önkormányzati kiadások megosztása miatt az önkormányzatok számára.
Tette ezt annak tudatában, hogy a kormányzat illetékesei többször és több helyen is hangoztatták: a járványügyi védekezésből
és a terhek elosztásából az egész társadalomnak, a gazdasági élet
minden szereplőjének, valamint a kormányzati és önkormányzati szektornak egyaránt ki kell vennie a részét. Lényeges szempont a munkahelyek megvédése, esetleg újak teremtése. Ehhez
járulhat hozzá a legtöbb embernek munkát adó kis- és
középvállalkozások adó- és járulékterheinek mérséklése, aminek
egyik eleme az iparűzési adó csökkentése.
Most már csak az a kérdés: feloldható-e egyáltalán az ellentmondás? Amennyiben igen: kinek, mennyit és miben kell engednie? A legnagyobb esélye annak van, hogy a kormány az adott
település gazdálkodási viszonyait megvizsgálva dönt, hogy hozzájárul-e a működési és/vagy fejlesztési célok dotációjához. -st

módosított szerződést. A kontraktus értelmében a városvezetés 7
millió forintos (2020-as adat) támogatást biztosított a térfigyelő
kamerák képeit néző és elemző szabadidős rendőrök óradíjának
és járulékainak fedezetére.
A szerződés felmondása a település vezetője és közbiztonságügyi tanácsnoka szerint nem veszélyezteti a helyi közrendet és
közbiztonságot, mondván: a kamerák továbbra is a felszerelt helyeken maradnak, azok üzemeltetését, dologi költségeit, karbantartását, a meghibásodott kamerák cseréjének költségét az önkormányzat a jövőben is vállalja. A közterület-felügyelet munkatársai továbbra is ellátják a térfelügyeleti rendszer által közvetített
képek figyelemmel kísérésével és a szükséges intézkedések megtételével kapcsolatos feladatokat.
-D

Ha engedi a veszélyhelyzet,
őket szólítják színpadra
a Gödöllő Városért díj idei átadásán
Ebben az esztendőben az előzetesen közzétett felhívásra két személyre és két közösségre érkezett ajánlás, akiket jelölőik méltónak találtak a Gödöllő Városért díjra. A különleges jogrend miatt
Gémesi Györgyre hárult a feladat, hogy – figyelembe véve a
szakbizottság tagjainak szavazatait – határozatot hozzon a jutalmazottakról.
A polgármesteri döntés értelmében, 2021-ben dr. Bucsyné
Prém Katalin, a Montágh Imre Általános Iskola, Szakiskola és
Készségfejlesztő Iskola igazgatója, Liskáné Fóthy Zsuzsanna, a
Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központ igazgatója,
valamint a Margita 344,2 Turisztikai és Sport Egyesület vehetik át
a település második legrangosabb elismerő címét, az önkormányzat által 1997-ben alapított Gödöllő Városért díjat.
A kitüntetéshez díszoklevél, Világfa-kisplasztika, valamint
pénzjutalom jár. Ez utóbbi a személyek esetében 200 ezer forint, a
közösség számára pedig 400 ezer forint. A díj átadásnak időpontja elvileg március 15-e, helyszíne a Művészetek Háza Gödöllő
épületének színházterme, de a koronavírus-járvány terjedésének
megfékezése érdekében alkalmazott korlátozások befolyásolhatják a ceremónia dátumának és helyszínének meghatározását.
Emlékezetes, hogy 2020-ban augusztus 20-ára halasztották a kitüntető cím átadóját.
-gB
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A közcégek közül a Művészetek Háza és
a hoteltársaság számol 2021-re veszteséggel
Ilyen sem volt még a gödöllői önkormányzat által alapított gazdasági társaságok
történetében: a járványügyi védekezés
kapcsán kihirdetett különleges jogrend
előírásait betartva, a polgármester fogadta el üzleti tervüket. A rendkívüli helyzetben előállt gazdasági következmények és
a kormányzati intézkedések bevételcsökkentő hatása – főleg a Művészetek Háza
esetében – érzékelhető a közzétett számadatokban. Hogy mit mutatnak 2021-re
vonatkozó előzetes várakozások a gödöllői közcégeknél, kiolvasható az alábbi sorokból (az összehasonlítás kedvéért zárójelbe tettük a tavaly ilyenkor jóváhagyott
adatokat).

Művészetek Háza
Gödöllő Nonprofit Kft.

Bevétel: 155.675.000 forint (278,9 millió forint) • Kiadás: 186.672.000 forint (293 millió forint) • Veszteség: 30.997.000 forint
(14,1 millió forint) • Önkormányzati támogatás: bruttó 100 millió forint (bruttó
164.728.000 millió forint)
Létszám 2021-ben: a teljes működésben
foglalkoztatott 29 fő helyett 14 fő. A veszteség a közhasznú tevékenység 31.941.000
forintos mínuszának és a vállalkozási tevékenység 994.000 forintos többletének
egyenlegéből adódik. A veszteség fedezetére a korábbi években felhalmozott eredménytartalék szolgál.

Kalória Nonprofit Kft.

Gödöllői Távhő Kft.

Bevétel: 933.911.000 forint (998,5 millió forint) • Kiadás: 933.568.000 forint (997,8 millió forint) • Nyereség: kizárólag a vállalkozási tevékenységből 343.000 forint (649 ezer
forint) • Önkormányzati támogatás: nettó
453.756.000 forint (491 millió forint)
A társaság 4 főző- és 15 tálalókonyhával
rendelkezik. Az óvodai és bölcsődei tálalás
megszűnése következtében, illetőleg további belső átszervezésekkel 19 státuszt
számolnak fel a társaságnál. Fejlesztés: az
alapfeladat ellátását jelentősen akadályozó, nélkülözhetetlen eszközök cseréjére,
pótlására terveznek forrást.

Bevétel: 538.962.000 forint (612,7 millió
forint) • Kiadás: 524.505.000 forint
(602,9 millió forint) • Adózott eredmény:
14.457.000 forint (9,8 millió forint)
Létszám 20 fő. Fejlesztés: megközelítőleg 35,5 millió forint, amit elsősorban a pa-

VÜSZI Nonprofit Kft.

Bevétel: 604.998.000 forint (715,6 millió forint) • Kiadás: 599.806.000 forint (709,4 millió forint) • Nyereség: 5.192.000 forint
(adózás előtti eredmény), ami – 302 ezer
forint híján – kizárólag a közhasznú tevékenységből (tavaly 6,2 millió forintot terveztek a vállalkozási tevékenységből) • Önkormányzati támogatás: alapfeladatok ellátásához bruttó 549,5 millió forint (669 millió forint)
Az egyes tevékenységekből (temetőfenntartás, vagyongazdálkodás, bérbeadás, parkoló-üzemeltetés) nettó bevételből csaknem
148,3 millió forint fordítható közfeladat ellátására a 41 főt foglalkoztató közcégnél.
Fejlesztés: 3,9 millió forint (döntően kisértékű tárgyi- és informatikai eszköz, mobiltelefon).

lotakerti és a Kossuth Lajos utcai fűtőmű
távvezetékének zárt rendszerre történő átalakítására kívánnak felhasználni.
Gödöllői Piac Kft.

Bevétel: 51.805.500 forint (58 millió forint)
• Kiadás: 41.496.000 forint (52,3 millió forint) • Adózott eredmény: 9.381.500 forint
(5,2 millió forint)
Fejlesztés: a városháza építése miatt idén
kisebb, főként a piacteret és közvetlen környezetét érintő részleges felújítás, karbantartás jöhet szóba.
Erzsébet királyné Szálloda Kft.

Bevétel: 298.091.000 forint (408,5 millió forint) • Kiadás: 318.085.000 forint (387,5 millió forint) • Adózott üzemeltetési veszteség:
19.994.000 forint (21 millió forint nyereség)
A városközpontban található szálloda
tavalyi kihasználtságát 64 százalékosra
tervezték, majd a járvány hatására ez az
arány 39,1 százalékra zsugorodott. Erre az
évre 44,3 százalékos kihasználtsággal számolnak. Fejlesztés: mintegy 6,5 millió forint, ebből vízlágyító beépítése (1,5 millió
forint), fényáteresztő és sötétítő függönyök
cseréje (5 millió forint).
-stv

Miért nem lehet leállítani a városháza-projektet?
Gémesi György januári online fogadóóráján az épülő városházáról is ejtett szót. A település
első embere – mások mellett – elmondta, hogy az nettó 1 milliárd forintból valósul meg, és
most úgy tűnik, hogy a jövő évi választás után lesz kulcsrakész, akkor tudnak beköltözni.
A polgármester puritán, nem luxusigényeket kielégítő fejlesztésről beszélt, és azt is mondta, hogy a visszaköltözést követően komoly működési költségcsökkenésre lehet számítani.
Gémesi választ adott arra a kérdésre, hogy miért nem állították le az építkezést, amikor
jött a koronavírus-járvány. A polgármester úgy fogalmazott: azért nem állítottuk le, mert
szerződéseink vannak! Kiírt közbeszerzés volt, a közbeszerzés után szerződésekkel lett
lekötve az építkezés. Azt gondolja – mondta Gödöllő főpolgára –, hogy ezek a fejlesztések
segítenek túlélni a Covid-járvány okozta nehézségeket.
Az időrendi hűség kedvéért, érdemes visszalapozni a városháza-projekt múltjában:
• A Szövetségben a Gödöllőiekért képviselőcsoport tagjai a város elmúlt évi költségvetésének tavaly februári, majd a fedezetbiztosítás március 12-i tárgyalásakor jelezték, hogy
nem csak a gazdasági válság negatív hatásaival kellene számolni, hanem az akkor még csak
Kínában terjedő koronavírus-járvány elleni védekezés esetleges plusz anyagi terheivel is.
• 2020. március 19-én megszületett egy nyílt levél, amiben – többek között – arra szólítják
fel Gémesi Györgyöt, hogy a Városháza Szabadság tér 6. szám alatti épületének átépítésére
és bővítésére a város 2020-as költségvetésében elkülönített 700 millió forintos összeg kerüljön az általános tartalékba, és ezzel egyidejűleg a beruházás kapcsán kiírt közbeszerzési eljárást a képviselőtestület minősítse eredménytelennek!
• Az előzőekben említett figyelmeztetések ellenére, 2020 áprilisában eredményesnek
nyilvánították a városháza-átépítés és -bővítés tárgyában kiírt közbeszerzési eljárást (a hivatalos értesítőben ez május 4-i dátummal jelent meg), megteremtve ezzel a hivatkozási alapját annak, hogy a szerződési kötelezettségek miatt napjainkban nem lehet felfüggeszteni/leállítani a beruházást…
-ÁO
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Több mint 900 millió forintért „falazhatnak” idén a városházán
A veszélyhelyzet miatt Gémesi György egyedül fogadta el a település
2021-es költségvetését, megvonva a támogatást a sport- és kulturális csoportoktól
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében kihirdetett különleges jogrend minden eddigitől eltérő megvilágításba helyezi a települési költségvetéseket. Köztük a 2021-es
gödöllői büdzsét is. Részben azért, mert a gazdálkodási számhalmazt a veszélyhelyzetben rájuk ruházott feladat- és hatáskör
miatt a polgármesterek fogadhatják el, részben pedig azért,
mert az előirányzatok beteljesülésének bizonytalansága – akár
bevételi, akár kiadási oldalon – soha nem volt ennyire szembetűnő az önkormányzati éra három évtizedes történetében.

Február 11-én Gémesi György polgármester is eleget tett
kötelezettségének, és – a képviselőtestület tagjaival folytatott előzetes konzultáció után – jóváhagyta Gödöllő idei költségvetését.
Mielőtt rátérnénk a 2021-es városi büdzsé részleteire, fontos megjegyezni, hogy azt két narratíva mentén érdemes vizsgálni. Az ellenzék szerint kormányzás helyett az önkormányzatok kivéreztetése folyik (adóelvonások, parkolási díj beszedésének felfüggesztése), a kormánypártiak pedig váltig állítják, hogy az önkormányzatoknak, azok közül is főleg a tehetősebbeknek, ki kell
venniük a részüket a járvány elleni védekezés kedvezőtlen gazdasági hatásainak enyhítéséből (is). Főleg úgy, hogy az állam
egyeztetés alapján kompenzálni készül az elvonások és a
védekezési pluszkiadások következtében igazolhatóan kieső bevételeket. Ez a tétel Gödöllő esetében – Gémesi elmondása szerint
– mintegy 450 millió forintos igényt jelent. Ezek után nézzük, mit
mutatnak az erre az évre tervezett gödöllői számadatok!
Gödöllő 2021-es – Gémesi megfogalmazása szerint: minden
korábbinál takarékosabb és költséghatékonyabb – költségvetésében közel 10,2 milliárd forintos bevételi és kiadási főösszeggel
számolnak (tavaly 10,1 milliárd forint). Mivel a forrásoldal kevéssel több mint 3 milliárd forinttal elmarad a költekezésekre szánt
összegtől, a büdzsé egyensúlyának biztosítása érdekében belső finanszírozási célú előző évi költségvetési maradvány bevonása
válik szükségessé.
A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos
kiadásokra megközelítőleg 6,25 milliárd forintot terveznek felhasználni idén (tavaly 6 milliárd forint), míg az önként vállalt
működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg
86,2 millió forintot szánnak (tavaly 153 millió forint).
Meghaladhatja a 2,8 milliárd forintot
a helyiadó-bevétel

A kormányzati elvonások (gépjárműadó, iparűzési adó felezése)
ellenére a gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2021-ben is komoly mértékben táplálja a helyi adókból remélt mintegy 2,84 milliárd forintos (tavaly 3,46 milliárd forint) anyagi forrás, amiből
várhatóan 1,9 milliárd forintot (tavaly 2,48 milliárd forint) tesz ki
az iparűzési adó, 540 millió forintot az építményadó, 150 millió
forintot a telekadó és 215 millió forintot a 2016-tól – az önkormányzati kezelésű úthálózat felújítása érdekében – bevezetett,
egyesek által azóta is sokat bírált gödöllői sarc, a magánszemélyek kommunális adója.

Közel 168 millió forinttal
több pénzt folyósít az állam, mint 2020-ban

A központi költségvetéstől kapott, az általános működést és az
ágazati feladatok támogatását szolgáló dotáció – csaknem 47,1 százalékkal emelkedve – meghaladja az 2,183 milliárd forintot (tavaly 1,457 milliárd forint). Új elemként az állam közel 552 millió
forinttal támogatja a gödöllői önkormányzat általános működését
ebben az évben. A gödöllői büdzsé forrásoldalát nem növelő
szolidaritási hozzájárulás – jelentős, 245,3 százalékos növekedéssel – 730,4 millió forintos (tavaly 211,6 millió forint) tételnek felel
meg 2021-ben, ezáltal

a tényleges állami forrás mértéke
1,413 milliárd forint
(tavaly 1,245 milliárd forint),
vagyis: közel 168 millió forinttal
több, mint 2020-ban.
Beszédes adatokat rejt az a táblázat, ami az intézményi támogatás, illetve szolgáltatás-ellentételezés – mindent egybevetve –
valamivel több mint 4,085 milliárd forintos összegének (tavaly
3,622 milliárd) forrását mutatja be. Az állam ennek a tételnek az
52,5%-át (tavaly 40,2%) állja, a fennmaradó, 1,942 milliárd forintnak
megfelelő 47,5%-ot (tavaly 59,8%) az önkormányzat biztosítja.
Növekedett Gödöllő adóerő-képessége

Fiskális szempontból nem jelent előnyt (sőt, akár egyfajta „büntetésnek” is felfogható), hogy Gödöllő iparűzési adóerő-képessége
meghaladja a 2,2 milliárd forintot (tavaly 2 milliárd forint), ami
egy főre vetítve – a tavalyi 61.895 forinttal szemben – ebben az
esztendőben 70.077 forintra nőtt.
A tavalyi 700 millióról 900 millió forint fölé
emelkedett az új városháza-projektre szánt előirányzat

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét
2,77 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly
2,54 milliárd forint).
• Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség igénye nélkül – a
lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 1,58 milliárd forint
(tavaly 882 millió forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a
legnagyobb összeget a polgármesteri hivatal Szabadság tér 6.
szám alatti épületének – Gémesi szerint nem leállítható vagy felfüggeszthető – átépítése, bővítése emésztheti fel: a kalkuláció
szerint a korábban erre a célra elkülönített, de fel nem használt
összeget is bevonva, 914,3 millió forintot (tavaly 700 millió forint),
ami uszkve 30 százalékos kiadás-növekedés előirányzatot jelent
egy esztendő távlatában.
• Ezen felül a VÜSZI Kft. Dózsa György úti telephelyére tervezett kosárlabda-munkacsarnok építéséhez biztosított visszatérítendő támogatásra és hozzájárulásra 605,8 millió forintot kívánnak rendelkezésre bocsátani a gödöllőiek adóforintjából. Vannak
olyan vélemények, amik azt tartják, hogy a beruházásból nem
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lesz semmi, és ez a keret szolgálhat majd a
helyi közkassza számára több százmillió
forintos kiadást eredményező, várhatóan
jogerősen is elmarasztaló ítélettel záruló
szálloda-perből
fakadó
fizetési
kötelezettség teljesítésére.
75 millió forintos általános tartalék
mellett nem jut működési támogatás
az egészségügyi központnak,
a sport- és kulturális szervezeteknek

Azzal együtt, hogy a polgármester a képviselők és a bizottsági tagok tiszteletdíjának lefelezéséről döntött, nem csökkent
számottevően a gödöllői képviselőtestület
működtetése, ami 2021-ben 79,3 millió
forintot (tavaly 96,4 millió forint) emészthet fel. Az ifjúsági önkormányzat idén 500
ezer forintos támogatást kap (tavaly 1 millió forint). Valamelyest mérséklődik a polgármesteri keret: a város első embere saját
hatáskörben 10 millió forint (tavaly 12,5 millió forint) sorsáról dönthet idén.
A városi marketingre, kommunikációra,
díjakra és nemzetközi kapcsolatokra fordítható fedezet mértéke 40,3 millió forintos
(tavaly 47,4 millió forint, majd áprilistól
33,1 millió forint) közpénz injekcióval
egyenértékű. A közterületi rendezvények
szervezését 20 millió forint (tavaly 24 millió forint) segíti idén.
Bár, a gödöllői költségvetés számhalmazában, az általános tartalék soron 75 millió
forintot nevesítettek, a dolgok jelenlegi
állása szerint nem jut működési támogatás a kiemelt művészeti csoportoknak, a
sportszervezeteknek, illetőleg – akárcsak
tavaly – 2021-ben is 0, azaz: nulla forintos
működési dotációval számolhat a Tormay Károly Egészségügyi Központ…
-géhá
Igazságos és politikamentes
költségvetést követel a Szövetség
Gödöllőért képviselőcsoportja

A 2021-es gödöllői költségvetés polgármester által történt elfogadása előtt Gémesi György lehetőséget adott a képviselőtestület tagjainak, hogy fogalmazzák
meg esetleges javaslataikat, illetve a város
első embere február 11-én, a reggeli órákban konzultációt is tartott a helyi büdzséről. Értesülésünk szerint azonban mindez
csupán formalitás volt, mivel „sajátjai” –
Bárdy Péter alpolgármester kivételével –
ott sem voltak, ezáltal nem is szegülhettek

szembe a számhalmaz tételeivel, a Szövetség Gödöllőért képviselőcsoport tagjainak
észrevételeit pedig (ahogy az előre borítékolható volt) nem fogadta meg – az egyébként több nyilatkozatában is az együttműködés szükségességét szorgalmazó –
Gémesi.
A történtek után nem sokkal Igazságos
és politikamentes költségvetést a gödöllői
embereknek! címmel írás jelent meg a
gdl.hu oldalon, amit a Szövetség Gödöllőért képviselői jegyeztek. Ebből csemegéztünk:
A városatyák 7 főből álló csoportjának
tagjai a prioritások vonatkozásában úgy
fogalmaznak, hogy csak a helyi emberek
mindennapjaival kell foglalkozni, kizárólag őket szolgálják úgy, hogy a költségvetési számok is bizonyítsák ezt. Nem megszorítani kell veszélyhelyzetben, hanem a
lakosságot segíteni – emelik ki.
2021-ben, a járványhelyzet lezárásáig az
emberek és a vállalkozások terheit csökkenteni kell, erre a költségvetésben kell
lehetőséget biztosítani, minden egyéb
irányban tett lépés nem más, mint politikai
válasz a kormány felé. Ennek a politikának
a gödöllői emberekért munkálkodó önkormányzat nem szolgálhat eszközül. Ezért a
2021-es költségvetésnek, igazságosnak,
kellően rugalmasnak kell lennie és minden
politikai számítást mellőznie kell!
Egy város, amely a 2020. évről 3 milliárd
forint bevételi maradvánnyal rendelkezik,
nem csökkentheti a béreket, nem bocsáthat
el dolgozókat, nem nullázhatja le a kultúrára és a sportra szánt támogatásokat!
A lakossági terhek csökkentése érdekében a képviselőcsoport tagjai javasolták,
kérték:
• A kommunális adó 2021-es befizetésének felfüggesztését.

• A városi cégek összevonásának megkezdését.
• A polgármesteri hivatal építési-szerződésének felfüggesztését, mely szerződést
2020 májusában, azaz veszélyhelyzetben
írták alá, ezért veszélyhelyzetben, a vis
maiorra hivatkozva fel kell függeszteni és
a 914 millió forintos kiadási összegét át kell
csoportosítani, részben a 215 millió forintos idei kommunális adó kiváltására.
• A városi intézményeinkben a munkabér csökkentési intézkedéseket és a létszámleépítéseket vissza kell vonni, a cafeteria
rendszert mindenhol fenn kell tartani.
• A civil szervezetek támogatását legalább a tavalyi szinten folytatni kell.
• A sportszakosztályok támogatását a
tavalyi szinten és arányosan kell biztosítani. Elfogadhatatlan, hogy az olimpia évében a gödöllői költségvetésben nem szerepel a Gödöllői EAC két olimpikon (Mészáros Eszter és Gémesi Csanád) felkészülésének támogatása. Kevés olyan harmincezres lélekszámú település van az országban, amely világraszóló eredményekre képes olimpikonokkal büszkélkedhet.
• A várható peres eljárásokra tekintettel a
városnak érdemes lenne fedezetet képezni!
A fentiekből következik, hogy a képviselők a 2021. évi gödöllői költségvetést ebben a formában nem tudják támogatni, mivel az abban szereplő összegek még válságban sem az emberek mindennapjait támogatják. A bevételi oldal indokolatlanul
alul van tervezve, a kiadási oldal pedig
túltervezett.
Gödöllőn nem az önkormányzat van az
emberekért, hanem az emberek a hivatalért? – kérdezik. Véleményünk szerint ez
fordítva lenne helyes – zárul a Szövetség
Gödöllőért hét tagú képviselőcsoportjának
közleménye.

A 18. század közepén épült, majd többször bővített gödöllői
Grassalkovich-kastély hazánk egyik legjelentősebb barokk
épületegyüttese. Építéstörténete mellett nem kevésbé izgalmas a históriája sem, sőt azt mondhatjuk, hogy híven őrzi
történelmünk utóbbi évszázadainak fontos mozzanatait is.
Varga Kálmán közel 450 oldalas műve teljességre törekvő
tudományos feldolgozása mindannak, amit ma a kastélyról
tudunk: a kötet felöleli az építés periódusait, a kastélybéli
élet közel 300 éves múltját és függelékként adja a Grassalkovich család genealógiáját, valamint az – úgynevezett –műemléki védettség modernkori történetét.
Mindezt több mint 200 forrásértékű kép, szakirodalmi-, kép- és rövidítésjegyzék, végül pedig angolnémet 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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Tehetségközpont lett a Gödöllői
SK labdarúgó-szakosztálya
Komoly szakmai elismerést vívott ki magának az elmúlt évtizedekben elvégzett munka alapján a Gödöllői Sport Klub labdarúgó-szakosztálya. A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) – a
független nemzetközi szakmai auditáló cég, a Double Pass objektív visszajelzései alapján – tehetségközponttá nyilvánította a
Rózsavölgyi Sándor vezetésével működő helyi sportszervezetet.
A területi alapon szervezett tehetségközpontokban (Pest megyében, Gödöllőn kívül, Monoron és Budaörsön lesz még ilyen)
főállású, képzett, ambiciózus szakemberek foglalkoznak az ifjú
labdarúgókkal. Az itt dolgozó edzők feladata lesz az U15-ös korosztálynál fiatalabb, az új rendszer szerint a körzetközpontokból
is érkező gyermekek megfelelő egyéni képzése, és a legtehetségesebbek felkészítése az akadémiai szint elérésére. A legrátermettebb játékosok innen kerülnek majd az akadémiákra, Gödöllőről főként az MTK Budapest által működtetett Sándor Károly
Labdarúgó Akadémiára, amellyel február elején újította meg az
együttműködést a gödöllői klub.
A nyár folyamán induló programba történt besorolás határozatlan időre szól, de a képzés minőségét és eredményességét
évente ellenőrzik az MLSZ illetékesei.
-G

Gödöllőiek a küzdőtéren
RÖPLABDA
Női NB I. Liga alapszakasz, 7. és 12-13. forduló
Budaörsi DSE – Gödöllői RC 3-1 (-22, 25, 28, 19)
Gödöllői RC – Jászberény Volleyball Team 3-0 (13, 16, 12)
Gödöllői RC – Debreceni SZC-Eötvös DSE Derecske 3-1 (-22,
19, 12, 18)
A Gödöllői RC csapata 23 ponttal, 27-14-es szett- és 931-735-ös
pontaránnyal az alapszakasz-tabella 3. helyezettje, és már biztos,
hogy a rájátszást a felső házban (top 3 csapat) kezdheti meg.
LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 15-17. forduló
Pilisi LK-Legenda Sport – Gödöllői SK 1-2 (0-1) Gödöllői góllövők: Tóth-Ilkó Áron, Koziorowski Richárd.
Maglódi TC – Gödöllői SK 0-1 (0-1) Gólszerző: Koziorowski
Richárd.
Gödöllői SK – Fémalk-Dunavarsány 3-0 (1-0) Góllövő: Koziorowski Richárd (3).
A lejátszott mérkőzések (14) alapján a Gödöllői SK együttese 28
ponttal, 22-13-as gólkülönbséggel a bajnoki tabella 5. helyén áll.
Pest megyei III. osztály, Északi-csoport, 13-14. forduló
Gödöllői EAC – Erdőkertesi SE 2-1 (0-0) Gödöllői gólszerzők:
Müller Péter, Kurunczi Dániel.
Gödöllői EAC – Szobi SC 1-1 (1-0) Gödöllői gól: Sztriskó István.
A Gödöllői EAC csapata 23 ponttal, 28-22-es gólkülönbséggel a
csoport tabellájának 6. helyét foglalja el.

www.godolloihirek.hu

9

GEAC-atléták a fedettpályás EB-n
A MASZ február közepén lezajlott nyílt, nemzetközi versenyén a
Gödöllői EAC-ot képviselő atléták közül Pápai Márton 1500
méteren (3:44,30 perc, egyéni csúcs) nem talált legyőzőre, és idejével kiharcolta a március elején a lengyelországi Torunban esedékes fedettpályás Európa-bajnokságon való indulás jogát. Edző:
Kovács Gábor Krisztián.
Nádházy Evelin, a Gödöllői EAC sprintere (képen) február 17-én, a bécsi Ferry
Dusika Stadium-ban vett részt egy meghívásos versenyen, ahol egyéni csúcsbeállítást jelentő 53,52 másodperces időeredményével felülmúlta a 400 méteres síkfutásban előírt fedettpályás Európa-bajnoki
kiküldetési szintet (53,75 mp). Edző: Karakasné Hasznos Jutka.
A február 20-21-én megrendezett fedettpályás országos bajnokságon mindketten ezüstérmet szereztek: Evelin 400 méter eredményhirdetésekor, Marci pedig az 1500 méter teljesítése után állhatott fel
a dobogó második fokára. A harmadik gödöllői ezüstöt Szörényi
István tanítványa, Mihály Ádám jegyezte, aki rúdugrásban 505
centiméteres egyéni csúccsal érte el ezt a helyezést.
-bi

Sportalapítvány: 16 milliós városi
bevételről mondott le a polgármester
2017 márciusa óta létezik egy szerződés a gödöllői önkormányzat
és a Gödöllői Sport Közalapítvány között. Ennek lényege, hogy a
köznevelési intézményekben lévő sportcélú ingatlanrészek (tornaterem, tornacsarnok) bérbeadás útján történő hasznosítását a
közalapítvány látja el. Két és fél éve, 2018. július 1-jén a felek megállapodtak abban, hogy a közalapítvány naptári évenként bruttó
16 millió forintos bérleti díjat utal át a város kasszájába.
A koronavírus-járvány terjedésének megfékezése érdekében
bevezetett korlátozások miatt a tavalyi évben a közalapítványnak a szóban forgó ingatlanok sportcélú bérbeadásából
származó bevétele erősen csökkent, és a novemberben kihirdetett – napjainkban is hatályban lévő – veszélyhelyzet fenntartásának bizonytalansága arra az elhatározásra jutatta Gémesi
György polgármestert, hogy döntsön. A város első embere a
rendkívüli jogrend idején ráruházott feladat- és hatáskörben
úgy határozott, hogy a 2021-es esztendőre elengedi a Gödöllői
Sport Közalapítvány által az önkormányzatnak fizetendő bérleti díjat. Mindez azt is jelenti, hogy az egy fő alkalmazottat foglalkoztató közalapítvány idén ingyenesen birtokolhatja és használhatja a sportcélú ingatlanrészeket, miközben megtarthatja a
döntően a helyi versenysport-egyesületektől és -szakosztályoktól származó bérletidíj-bevételt.
Egyelőre úgy tűnik, hogy a gödöllői sportélet elmúlt években
önkormányzati támogatást élvező szereplőit (atlétika, vívás, asztalitenisz, küzdősportok, akrobatikus torna, ritmikus gimnasztika, judo, sakk, kerékpár, diáksport) nem, viszont a közalapítványt kedvező elbírálásban részesíti Gémesi György, hiszen a
város idei költségvetési tervezetében sportfeladatokra (működési
támogatás) egyetlen forint előirányzat sem található.
-rr
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160 éve született Ambrus Zoltán

Hol lesz már akkor az öregúr!

Ambrus Zoltán unokájával, a még gyermekkorú Fallenbüchl Zoltánnal
1927-ben, a gödöllői ház kertjében (fotó forrása: Gödöllői Városi Múzeum)
A Gödöllőhöz erős szálakkal kötődő Ambrus Zoltán 160 évvel ezelőtt, 1861. február
22-én született Debrecenben. Elemi iskolai tanulmányait is ott végezte. Gimnáziumi tanulmányait a nagykárolyi piaristáknál kezdte meg, majd szülei Pestre
költözésével a pesti kegyesrendi gimnáziumban folytatta. Beiratkozott az egyetem
jogi karára, ügyvédnek készült. Közben
színibírálatokat, tárcákat, riportokat írt,
emellett drámabíráló, folyóirat-szerkesztő,
könyvbíráló, műfordító (francia regényeket fordított) is.

Ambrus Zoltánt híres íróként a magyar
és a külföldi lexikonokban is megemlítették. Munkássága elismeréseként 1911-ben
a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává választották, majd 1919-ben a
Vörösmarty Akadémia tagja, a Magyar
Írók Szövetsége díszelnöke lett. A Pen
Club 1924-ben választotta be tagjai sorába,
1928-ban a Baumgarten-alapítvány tanácsadó testületének tagja, majd elnöke lett.
Jelentős fordítói tevékenységért elnyerte a
francia Becsületrend lovagi fokozatát
(1928) is. Tagja volt a Kisfaludy és a Petőfi
Társaságnak is.
Az Ambrusok ősei Csíkszeredában
éltek, nemesi rangnak megfelelő lófőszékely családból származtak. Az író édesapja, Ambrus József is ott született. Eleinte

papnak készült, a forradalmi hírek hatására honvédnek állt. A szabadságharc több
csatájában is részt vett, Isaszegnél eltalálta
a vállát egy golyó.
A szemináriumba nem ment vissza többet, nem lett pap belőle, hanem belépett a
Tiszai Vasúttársaságba. Debrecenbe került, ott ismerkedett meg későbbi feleségével Speth (Spett) Vilmával. Ez azért is érdekes, mert a nemesi származású hatvani
uradalmi gazdatiszt Speth (Spett) Ferenc
gödöllői gazdatiszt, a nemesi származású
Kovacsóczy Mihály Johanna nevű lányát
vette feleségül. Kovacsóczy Mihály felesége, Foltényi (Foltin) Mária apja a gödöllői
Grassalkovich uradalom prefektusa volt.
Tehát, Ambrus Zoltán már akkor erős szálakkal kötődött Gödöllőhöz, amikor még
meg sem született.
Ambrus Józsefnek a vállába betokosodott lövedék tüdőproblémákat okozott,
emiatt jó levegőre volt szüksége, így került
a család Gödöllőre. Spett Vilma tudatosan
választotta Gödöllőt, hiszen nagyszülei,
dédszülei révén számos érzelmi szál kötötte ide.
Az Erzsébet-park melletti utcában (ma
Táncsics Mihály utca) a Kálváriára néző
házban béreltek lakást. Hiába volt a jó
levegő, a gondos ápolás, Ambrus József
1880-ban elhunyt. Felesége Gödöllőn

temette el. Férje sírjához közel akart lenni,
ezért a Tégla utcában (ma Lovarda utca)
vett meg egy kis házat.
Ambrus Zoltán szívesen üldögélt a
gödöllői kert árnyas fái alatt ácsolt kerti
padnál és a tornácon, petróleumlámpa
fénye mellett írta a cikkeket, színikritikákat. Sokat dolgozott, de sokszor betegeskedett, a külföldi pihenések és a gödöllői jó
levegő ellenére is egyre gyengébb lett. A 3
szobás, tornácos gödöllői házban nem tudták biztosítani neki azt a komfortot, amit
Pesten megszokott. Villanyvilágítás sem
volt, ezért veje és lánya elkészítették a ház
felújítási tervét, aminek örült ugyan Ambrus, de lemondóan legyintett: „Hol lesz már
akkor az öregúr!”
A ház felújítását már nem élte meg. Egy
súlyos influenzajárvány következtében
1932. február 28-án meghalt.
A gödöllői és a pesti ház is megszenvedte a második világháborús viszontagságokat, az író teljes könyvtárát elvitték vagy
megsemmisült, bútoraikból is csak néhány
maradt meg. Ezekből hozta létre unokája,
dr. Fallenbüchl Zoltán 1990-ben Gödöllőn
az Ambrus Zoltán Emlékházat. Az írót
ábrázoló szobrot, ami Búza Barna alkotása, már 1985-ben felállíttatta a kertben.
Az unoka halála után, 2007-ben özvegye
Gödöllő városának adományozta az emlékházban lévő bútorok, könyvek nagy részét, amik a Gödöllői Városi Múzeumba
kerültek.
Újpesten utcát neveztek el róla, a Margitsziget Művész sétányán Búza Barna
szobra, az Üllői úti lakásánál emléktábla,
Gödöllőn – a korábban említett szobron
kívül – a róla elnevezett Ambrus Zoltánköz őrzi emlékét. Szlávik Jánosné

Magazinunk következő
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Egyes osztályzatot kapott a helyi
önkormányzat korrupció elleni védettsége

Ötös skálán átlagosan 4,3-ra értékelte a
Pest megyei önkormányzatok korrupció
elleni védettségét az Állami Számvevőszék – derül ki a szervezet által január
utolsó munkanapján nyilvánosságra hozott jelentésből.

Az ellenőrzés 186 helyi önkormányzatra
és 148 hivatalra terjedt ki, úgy, hogy három önkormányzat esetében az ellenőrzés
együttműködés hiányában nem volt lefolytatható, de értékelhető volt.
Az kontrol fő célja és társadalmi indokoltsága úgy foglalható össze, hogy Magyarországon a helyi közügyek intézésére
és a helyi közhatalom gyakorlására helyi
önkormányzatok működnek. Alapvető
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társadalmi elvárás, hogy az önkormányzatok működésében érvényesüljenek az integritás alapú hivatali elvek az állampolgárok részére nyújtott szolgáltatások során. Minden állampolgárnak azonos elvek
alapján, azonos elbírálás szerint kell megkapnia az önkormányzatok által nyújtott
közszolgáltatásokat úgy, hogy ennek érvényesülése az érintettek elégedettségében is
jelentkezzen. Az integritás alapú elvek hiánya gyengíti a jogállamot, ezért ezen elvek
mentén történő működési környezet kiépítése és fejlesztése, valamint kockázatainak
kezelése felelős vezetői magatartást igényel.
A számvevők az alábbi három kérdéskört vizsgálták a Pest megyei önkor-

mányzatoknál és önkormányzati hivataloknál:
1. Megteremtette-e az önkormányzat
polgármestere és jegyzője a csalásmentes
integritást biztosító alapvető feltételeket?
2. Kialakította-e a hivatal jegyzője a
beszámoló szabályszerű elkészítését, valamint a csalásmentes integritást biztosító alapvető feltételeket?
3. Milyen kockázatot hordoz az ellenőrzött szervezet fennálló integritása?
Amint az a diagramon is látszik, Pest
megyében a vizsgált önkormányzatok
6,45%-a kapott 1-es osztályzatot (összesen
12 önkormányzat, köztük a gödöllői is),
miután a gazdálkodási feladataikat ellátó
hivataloknál rendszerszintű kockázatok
maradtak fenn. Ezeknél az önkormányzatoknál új, kiterjedtebb ellenőrzés indokolt
– olvasható a jelentésben.
A diáknyelven szólva „karót” kapott
gödöllői önkormányzatnál lezajlott ellenőrzés részleteiről az Állami Számvevőszék
(ÁSZ) szóvivőjénél érdeklődtünk, aki kérdésünkre az alábbi választ adta:
Gödöllő Város Önkormányzatánál az
ÁSZ értékelése az integritást befolyásoló
kockázatot azonosított, amelynek kezelésére felhívta az önkormányzat vezetőinek
a figyelmét. Az ÁSZ értékelése Gödöllő
Város Önkormányzatánál is az önkormányzat és a hivatal integritásának erősítését szolgálja.

