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Többmilliós közpénzt emészt fel 
az orvosi ügyelet biztosítása

Április 1-jével elvileg lejárt a gödöllői kép -
vi selőtestület és az Országos Orvosi Ügye -
let Nonprofit Kft. között 2018-ban létrejött
szerződés, ami szabályozta a Szabadság
tér 3. szám alatti épületben megvalósuló
köz ponti orvosi ügyeleti ellátást a
városban.

A döntéshozók – beleértve a rendszer -
hez korábban csatlakozott szadai, isaszegi
és mogyoródi településvezetést is – közbe -
szerzést írtak ki a kötelező közszolgáltatás
ellátására alkalmas szolgáltató kiválasz tá -
sa érdekében. Az ajánlattételi felhívásra
egyedüli kandidálóként az eddigi szolgál -
tatóval megegyező című debreceni szék -
hellyel rendelkező, 2020 nyarán alapított
Központi Háziorvosi Ügyelet Egészség ü -
gyi Szolgáltató Kft. jelentkezett. Miután a
cég pályázata megfelelt a követelmé nyek -
nek, eldőlt, hogy további két évig, vagyis:
2023. május 31-ig ők látják el az orvosi
ügye letet Gödöllőn.

Hogy mennyiért? A szolgáltatást igény-
be vevő települések irányítói azzal kalku -
láltak, hogy két évre cirka 184 millió forin-
tos kiadással jár majd a szolgáltatás finan-
szírozása. Ezzel szemben a gazdasági tár -
saság közel 191,3 millió forintos ajánlatot
tett, ami havi szinten megközelítőleg 8
mil lió forintos kiadás. Ebből az állam
(NEAK) 5,2 millió forintot áll, az önkor -
mányzatoknak 2,8 millió forintot kell
kiegészítésképpen hozzáadniuk. A Gö -
döllőre eső rész – lakosságszám-arányo-
san – kevéssel több mint 1,6 millió forint
(49 forint/fő) havonta.

Innovációs hallgatói ötleteket 
jutalmaztak a helyi egyetemen

Innovázió 1.0 elnevezésű hallgatói innová-
ciós ötletverseny döntőjére került sor áp -
rilis 23-án a Magyar Agrár- és Élettudo -

mányi Egyetemen (MATE), aminek kere -
tében hallgatók vagy hallgatókból álló csa-
patok mutathatták be egyedülálló projekt -
jeiket az egyetem megbízott rektora, Gyu -
ricza Csaba által vezetett  szakmai zsűri
tagjai előtt.

Az első helyezést Gyuris Rita (MATE
Bu dai Campus) Plantprotecting elnevezé-
sű, Instagram felületen működtetett nö -
vény védelmi szaktanácsadói rendszere
nyer te el. Az ezüstérmet a MATE gödöllői
kampuszának kötelékébe tartozó Mis -
kolczi Dániel (képen) precíziós öntözésre
és tápoldatozásra kifejlesztett mobil auto-
mata öntözőrendszere kapta, míg a bronz-
érmet Fodor Szabina (MATE Kaposvári
Campus), Coach Pro névre hallgató, sze -
mély re szabott mozgástanácsadói alkal -
ma zása érdemelte ki. A legjobb hallgatói
ötleteket nagyértékű pénznyereménnyel
jutalmazták, továbbá a projektek iránt a
vállalati szféra szereplői is aktív érdeklő -
dést mutatnak.

Május 20-ig lehet pályázni az óvodai 
és bölcsődei csúcsvezetői posztra

Legutóbb arról adtunk hírt a gödöllői óvo -
dai és bölcsődei intézmény-átszervezéssel
kapcsolatosan, hogy április közepéig elké-
szül az erről szóló dokumentáció és meg -
történik a pályázati kiírás a vezetői állás -
helyek betöltésére.

A határidőt mindkét feladat esetében
tar tották az illetékesek, ezáltal az érdek lő -
dőknek május 20-ig van lehetőségük arra,
hogy kandidáljanak a július 1-jétől létre -
jövő két csúcsszervezet, a Gödöllői Óvoda
(Szent János utca 8.) és a Gödöllői Egye sí -
tett Palotakert Bölcsőde (Palotakert 17.)
irá nyítására.

A nyertes pályázó személyéről – ameny-
nyiben a veszélyhelyzetet akkorra felszá-
molják – személyes meghallgatást köve tő -
en a gödöllői képviselőtestület tagjai dön -
tenek. A vezetői megbízatás öt évre szól.
Az óvoda esetében ez 2026. június 30-i,
míg a bölcsődénél 2026. augusztus 31-i
vég dátumot jelent.

A pályázatokkal kapcsolatban informá-
ció kérhető dr. Tamás Márta irodavezető-
től a (06-20) 212-6910-es telefonszámon.

Adalékként annyit érdemes tudni, hogy
a Szent János utcai óvoda jelenlegi vezetője
dr. Pappné Pintér Csilla önkormányzati
képviselő, a palotakerti bölcsőde szakmai
munkáját pedig Varga Gyöngyi irányítja,

aki nem képviselő tagja az önkormányzat
jogi és ügyrendi bizottságának.

Május 1-jétől szállít 
utasokat az erdei kisvasút

Minden bizonnyal többek számára emlé-
kezetes, hogy az Állami Telepek MÁV
meg állóhelyig két kilométeres hosszúsá-
gúra tervezett gödöllői erdei kisvasutat
négy évvel ezelőtt kezdték el építeni. A ta -
valy augusztus 1-jén üzembe helyezett tu -
risztikai célú látványosság járatai jelenleg
az Isaszegi útról megközelíthető arboré-
tum és a Csemete-rét közötti, mintegy 600
méteres távon közlekednek.

Idén május 1-jén, szombaton indult út -
jára az első szerelvény. A kisvasút pénteki-,
szombati-, vasárnapi-, illetve ünnepna po -
kon szállít utasokat szeptember végéig.

A gödöllői erdei kisvasút üzemeltetési
költségeihez a települési önkormányzat
2021-ben 1,2 millió forinttal járul hozzá,
erő sítette meg érdeklődésünkre Bárdy
Péter alpolgármester. 

GH-összeállítás

Azt hallani, hogy...

facebook.com/godolloihirek

Legyen naprakész:
www.godo l lo ih i rek .hu
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előtt. Az újranyitásról dr. Ujváry Tamás, a műemlék-együttest
mű ködtető gazdasági társság ügyvezető igazgatója a követ ke ző -
ket tartotta fontosnak elmondani:

- A Gödöllői Királyi Kastélyban felkészültünk a látogatók újbóli
fogadására. Május első napján a kastély ismét megnyitja kapuit.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a kiállítótérbe csak vé -
dettségi igazolvánnyal lehetséges a jegyvásárlás és a belépés. Igaz
ez az egyébként ingyenesen látogatható új időszaki tárlatra, ami
az idén megrendezésre kerülő, „Egy a Természettel” vadászati és
természeti világkiállításhoz kapcsolódva mutatja meg Gödöllő és
Pest megye vadászati hagyományait és kultúráját.

A látogatókat minden kiállításunk kapcsán ütemezett látoga tásra
kérünk, azaz: a következő terembe akkor lehet belépni, ha az előtte
haladó azt már elhagyta. A kastélyba látogatókat számos új tárgy,
átrendezett szoba várja, illetve a korábban csak külön belépőjeggyel
megtekinthető, Ragályi Elemér által rendezett és felvett rövid, a
kastély történetét bemutató filmet is meg néz hetik a vendégek az
állandó kiállítás jegyével felár nélkül. A gödöllői kastély és va -
lamennyi munkavállalója azon dolgozik, hogy biz ton ságos kul -
turális kikapcsolódást nyújtson az ideérkezőknek. -G

Miután Orbán Viktor miniszterelnök az április 30-i rádió inter -
jújában bejelentette, hogy az oltások száma hamarosan eléri a 4
milliót, május első napjától életbe léptek az új járványügyi intéz-
kedések. A bejelentés érintette a Gödöllői Királyi Kastélyt is, ami
170 nap „bezártság” után nyitotta meg újra kapuit a látogatók

170 nap bezártság után

Újra kinyitott a királyi kastély

Április 22-e minden bizonnyal jeles napként vonul be a három
évtizede Máthé László önkormányzati képviselő (Szövetség Gö -
döllőért) által újraindított 802. számú Szent Korona Cser kész -
csapat történetébe, miután birtokba vehették a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.) gondnoksága alatt álló, Szabadság
út 9. szám alatt található Bezsilla-villát. A jelentősnek nevezhető
felújításra szoruló épület az 1956-os forradalom és szabadságharc
idején a gödöllői nemzetőrség főhadiszállása volt, később a városi
rendőrkapitányság, ezt követően pedig a helyi egyetem tanár kép ző
intézetének munkatársai dolgoztak a mintegy 90 éves múlt ra visz -
sza te kintő, az utób bi 13 év ben üresen álló lé te sít mény falai kö  zött.

Az épület park jában az 1956-os forradalom gö döllői ál -
dozatainak em lékére 2002-ben emeltek kop jafát.

A gödöllői cserkészcsapat www.gdlcserkeszhaz.hu elnevezé-
sű honlapot készíttetett a cserkészházról. A felületen minden
hasz nos információ megtalálható, illetve támogatók jelentkezését
is várják céljaik megvalósításához. -F

A MOL Mester-M Díj idén az eddigieknél is nagyobb jelentőség-
gel bír, hiszen a COVID-19 járvány okozta helyzetben a tanárok,
edzők oktatásba fektetett energiája még inkább felértékelődött,
munkájuk elismerése különösen fontos. Korábbi tanítványaik je -
lölése alapján a MOL Alapítvány kuratóriuma idén is 10 kie mel -
kedő munkát végző tanárt és utánpótlásedzőt díjazott, emellett a
járványhelyzetre reagálva „Kedvenc Online Tanárom 2020” cím-
mel különdíjat is meghirdetett, amivel a váratlanul bevezetett di -
gitális oktatási időszak alatt különösen innovatív pedagógiai tel -
jesítményt nyújtó tanárok és edzők munkájára kívánta felhívni a
figyelmet. 

Ebben a kategóriában 11 tanár
nyerte el tanítványaik jelölése
alap ján a díjat, köztük gödöllőőiek
is: Ábrahám-Huszár Éva, a Gö -
döl lői Török Ignác Gimnázium
ma tematika tanára (felül balra) és
Váray-Major Zsófia, a Gödöllői
Fre deric Chopin Zenei AMI zon -
goratanára (felül jobbra).

A MOL Alapítvány a 2020. évi
jelöltek közül oklevéllel ismerte el
közel 30 személy pedagógiai
mun kásságát, akiknek a neve az értékelés során a szűkített listára
felkerült a későbbi díjazottak nevei mellett. Gödöllőről Buka
Enikő, a Frederic Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola obo -
tanára (alul balra), valamint Salánkiné Knopfler Szilvia, a Gö -
döllői Török Ignác Gimnázium történelemtanára (alul jobbra) ka -
pott Mester-M oklevelet. Forrás: MOL Alapítvány

Helyi tanodák pedagógusai
a Kedvenc Online Tanárom 
2020 különdíjasainak táborában

Átvették új, Szabadság úti
csapatotthonukat a cserkészek
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Nyitásra kész! Reméljük, hamarosan nap
mint nap edzések zaja, vízcsobogás, vi -
dám zsongás, egyszóval élet tölti meg Gö -
döllő vadonatúj uszodáját – ezekkel a sza -
vakkal tett közé közösségi oldalán be -
jegy zést április 6-án az Ady sétányos ta -
lál ható sportlétesítmény kivitelezője, a
Gra barics Építőipari Kft. A munkálatok ki -
emelt állami beruházás keretében való -
sul tak meg. Vécsey László, a gödöllői köz -
pontú választókerület kormánypárti or -
szág gyűlési képviselője az első momen -
tumoktól kezdve figyelemmel kísérte a
gö döllői versenyuszodával kapcsolatos
tör ténéseket, döntéseket. Előrevivőket és
gáncsoskodónak egyaránt.

- Képviselő úr! Kevéssel több mint hét
esztendeje született meg a bejelentés, hogy
versenyuszoda épül az egykori egyetemi
kertészet helyén. Gondolta volna akkor,
hogy ennyi idő telik el az impozáns lé -
tesítmény megvalósításáig?

- Az induláskor reális volt a három-négy
év. Aztán természetesen jöttek a valóságos
és a mesterségesen előidézett problémák, 
– szerkesztő úr szóhasználatával – a gán-
csoskodások. Végül az első négy év a jog-
erős építési engedély megszerzésére ment
el. Onnantól, 2018 márciusától mostanáig,
a műszaki átadás befejezéséig tényleg há -
rom év kellett a megépítéshez, ami vissza -
menőleg hitelesíti az induláskori elképze-
lést. Pedig ebből a három évből az utolsó
bő egy év a járvány időszakára esett, nem
kevés gondot okozva a kivitelezőnek. Aki -
nek az örömében és reményében sokan
osztozunk, hogy hamarosan életre kelhet
vég re az uszodánk.

- A jóléti célt szolgáló beruházást első-
sorban politikai szemszögből irigykedve
nézők rendszeresen előhozták, hogy a kez -
deti időszakban kimondott összeghez ké -

pest folyamatosan drágult a projekt kivi -
telezési költsége. Vannak olyanok, akik
ma napság nemes egyszerűséggel 10 mil -
liárd forint elköltéséről beszélnek. Igazuk
lehet?

- Egyáltalán nem. Az első ütem tervezett
nettó költsége a becsült 3,5 milliárdhoz ké -
pest a három év múlva lefolytatott közbe -
szer zésen kialakult árra, 4,6 milliárdra
módosult, és annyi is maradt. Ez a beruhá-
zási program szerint a 25x50 méteres ver -
seny-, és a 6x10 méteres tanmedencét tar -
talmazta a szükséges egyéb, és kiegészítő
funkciókkal együtt. A kormány – éppen
költségtakarékossági okokból – döntött
arról, hogy a második ütem is készüljön el.
Ez egy 10x25 méteres bemelegítő és oktató
medencét, valamint további két csapatöl-
tözőt tartalmazott. Utóbbiak nem csupán
az uszoda jobb kihasználhatóságát szol -
gál ják, hanem erről a folyosóról lehet majd
a fedett összeköttetést biztosítani az uszo -
da mellé tervezett jégcsarnokhoz. Ennek a
II. ütemnek a nettó költségére biztosított a
kormány 1,7 milliárdot. Tehát a két ütem
teljes nettó költsége tartalékkeret nélkül 6,3
milliárd, ami még az államnak „vissza csor -
gó” 1,7 milliárd ÁFÁ-val együtt is messze
van az állítólagos 10 milliárdtól. És a po li -
tikai szempontokat félretéve, ne tévesszük
szem elől, hogy Gödöllő város történe té -
nek legnagyobb közjóléti beruházásáról
be szélünk.

- Tudomásunk szerint a műszaki áta -
dást követően a próbaüzem időszaka jön,
és – amennyiben a járványügyi korláto zá -
sok enyhülnek – megnyithat a létesítmény.
Mikorra várhat ez az időpont?

- Március 31-én sikeresen lezárult a mű -
szaki átadás. A próbaüzem tartalmát és
üte mezését az üzemeltető határozza meg.
Szerintem hamarosan hallunk majd erről.

A nagyközönség előtti nyitás most már lé -
nyegében csak a járványhelyzet alakulásá-
tól függ.

- Sokan kérdezik, hogy ki lesz az üze -
meltetője a gödöllői uszodának. Marad ez
a feladat a beruházó Nemzeti Sportköz -
pontoknál (NSK) vagy netán másra bíz-
zák a működtetést?

- A gödöllői uszodához hasonló nagy -
ságú sportlétesítményeket országszerte az
NSK üzemelteti. Mivel a program szerint
térségi feladatokat is ellát, kezdetektől
fogva egyértelmű volt, hogy a működtetés
költségeit az állam fogja állni. Az pedig,
természetesen, változhat az időben, hogy
ezt az állam az NSK, vagy más szervezet
bevonásával biztosítja.

- Ha a működtetésről beszélünk, meg
kell említeni, hogy kormányhatározat van
arról, mennyi támogatást ad az állam erre
a célra. Meddig szól ez a vállalás?

- Az uszodának működnie kell, tehát a
vállalásnak nem lehet időkorlátja. A stabil
működés viszont idővel fölvetheti a ve -
gyes, állami és piaci finanszírozás igényét,
az optimális költségszint kialakítása érde -
kében.

- Végezetül egy „örök” kérdés: kell-e iz -
gulnia a hely- és környékbeli lakosságnak,
hogy a versenysport miatt a szabadidős
tevékenység kiszorul a közpénzből meg -
va lósult gödöllői uszodából?

- Az üzemeltetőnek is elemi érdeke,
hogy a beruházási program célkitűzéseit
valóra váltsa. Egyensúlyba kell hoznia a
la kossági, a köznevelési, a versenysport, a
wellness, a szabadidős és a szurkolói kö -
zönség igényeket. Minden igénytípusra
meg felelő idősávokat, szolgáltatásokat,
programokat kell szerveznie. Ez nem lesz
egyszerű feladat, kezdetben talán hibák is
becsúsznak, de bízom benne, hogy végül
sikerül megoldani. Ahogy sokakkal együtt
végig bíztunk abban is, hogy a kétkedő
han gok igencsak zajos hullámverése elle-
nére el fog készülni a mű. És lám úgy lett!
Itt állunk a megnyitás küszöbén. -org

Vécsey László: a versenyuszoda megnyitása
lényegében a járványhelyzet alakulásától függ

Vizes paraméterek
A szabványos, nemzetközi versenyek lebonyolí tá -
sá ra is alkalmas, 10 pályás, 50x25 méteres ver -
senymedencét 600 fős lelátó övezi. Ezen felül egy
10x25 méteres bemelegítő medence (tanmeden -
ce), csapatöltözők, wellness részleg, konditerem,
öl tözők és egyéb kiszolgáló egységek is helyet kap -
nak az impozáns létesítményben.
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Az 1990-es évek közepén a gödöllői képviselőtestület tagjai el -
határozták, hogy felújíttatják és téliesíttetik a város tulajdonában
lévő balatonlellei üdülőt (korábban úttörőtábor, fekete-fehér ké -
pen). Ha minden a május 10-ére tervezett átadáshoz kötött el -
képzelés szerint alakult volna, akkor 25 éve, azaz: 1996 nyarán
a gödöllői gyermekek, mint elsődleges célcsoport, birtokba ve -
hették volna a Magyar Tenger partjától több száz méterre, az
Úszó utca 5. szám alatt található létesítményt. 

Nem így történt. A turnusokat ugyan előzetesen meghirdették
a nyári hónapokra, ám a jelentkezők foglalását visszamondták,
kikapcsolódásuk elmaradt. Egy évvel később, augusztusban már
beindult az élet a lellei ifjúsági táborban, aminek rekonstrukciója,
a felújítás körüli hitelfelvételi és kivitelezési botrányok miatt or -
szágosan is elhíresült.

1995. május 17-én Gémesi György négy cégtől kért ajánlatot, 8
napos határidővel. A beérkezett vállalási árak alapján kiderült,
hogy mintegy 150 millió forint körüli összegből kihozható az
üdü lő megújítása, ám a korabeli sajtóhírek szerint több mint 100
millió forinttal „elszállt” a projekt kiadás oldala. Amikor a város
csúcsvezetése észlelete a bajt, belső vizsgálatot rendelt el, hogy
ki(k) vonható(k) felelősségre a kivitelezési hiányosságokért és a
jelentős mértékű drágulás okozta vagyonvesztésért. Házon belül
a pénzügyi bizottság tizenegy alkalommal ülésezett az ügyben,
de a polgármesterhez hű lokálpatrióta klubos többség sikeresen

akadályozta, hogy – a skandalum kapcsán később menesztett
hivatali irodavezetőt leszámítva – önkormányzati tisztségviselők
besározódjanak.

Fordulatot jelentett a kínos ügyben, hogy az Állami Szám ve vő -
szék (ÁSZ) is ráirányította a figyelemét a félrecsúszott lellei beru-
házás pikáns részleteire. A vizsgálódók 1997 áprilisára készültek
el jelentésükkel, amiben – az alpolgármester, a jegyzőasszony és
helyettese, valamint a VÜSZI Kft. igazgatója mellett – Gémesi
György felelősségét is megfogalmazták. Nevezetesen: „a kivi te -
lezési szerződésben nem szereplő készfizető kezesség, illetve a
jelzálogjogi szerződés megalapozott céginformációk nélküli vál -
lalásáért, megkötéséért a polgármestert terheli a felelősség”.

A sorok láttán Gémesi György azzal próbált védekezni, hogy
az ellenőrzést végzők nem rendelkeztek jogosultságukat igazoló
megbízólevéllel és vizsgálati tervvel sem. Az ÁSZ akkoriban erre
úgy reagált, hogy a vizsgálatokhoz nem szükséges megbízólevél,
a számvevőket igazolványuk is feljogosítja a vizsgálatra, ami
ebben az esetben a lellei tábor felújítása körüli hiányosságok és
mulasztások feltárásra irányuló célvizsgálat volt, vagyis, nem
kellett hozzá terv.

Huszonöt éve tört ki 
a városvezetés balatonlellei 
gyermeküdülő-felújítási botránya

A csúcsgórék közül mindenki megúszta 

a felelősségrevonást, 

a település vagyonát azonban 

100 millió forintos nagyságrendű veszteség érte
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A helyi közügyeket huzamosabb ideje kö -
vetők talán még emlékezhetek rá, hogy
2014. december 11-én kisebbfajta balhé ala-
kult ki a gödöllői képviselőtestület ülésén,
miután 10,5 millió forintot kellett biztosíta-
ni a városi költségvetés általános tartaléká -
nak terhére a városvezetők szabadság -
meg váltására és végkielégítésére. A helyi
ügyek kezelésére megválasztott telepü lés -
irányítók szabadságmegváltásáról azóta
nem hallani, pedig több mint hat év telt el.

Talán azért, mert egy nappal az ominó -
zus szócsata után új rendelkezések láttak
napvilágot. A közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 2014. dec-
ember 12-e óta hatályos rendelkezései –
mások mellett – a következőket tartalmaz -
zák:

225/C. § (1) A főállású polgármester évi
huszonöt munkanap alapszabadságra és
ti zennégy munkanap pótszabadságra jo -
go sult.

(2) A polgármester előterjesztésére a
kép viselő-testület minden év február 28-ig

jóváhagyja a polgármester szabadságá -
nak ütemezését. A szabadságot az üte me -
zésben foglaltaknak megfelelően kell ki -
adni, valamint igénybe venni. A polgár -
mester a szabadság igénybevételéről a
kép viselő-testületet a következő ülésen
tájékoztatja. A polgármester a szabadságot
az ütemezéstől eltérően csak előre nem lát -
ható, rendkívüli esetben, vagy az igénybe-
vételt megelőzően legkésőbb tizenöt nap -
pal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe.

(3) Minden év január 31-ig a jegyző által
vezetett nyilvántartás alapján meg kell
állapítani a polgármester előző évben
igénybe vett szabadságának mértékét, és a
ki nem adott szabadságot a tárgyévi sza -
badsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az
esedékesség évében, de legkésőbb a
következő év március 31-ig kell igénybe
venni vagy kiadni.

(5) A foglalkoztatási jogviszonyban álló
alpolgármester szabadságára az (1)-(4) be -
kezdésben foglaltak vonatkoznak azzal az
eltéréssel, hogy a szabadság ütemezését a
polgármester hagyja jóvá, és a szabad sá -
got a polgármester adja ki.

Keressük azt a személyt, aki az elmúlt
hat esztendőre (2015-2020) vonatkozólag
ren delkezik olyan hiteles dokumentum-
mal, ami különös tekintettel a 2. pontban
meg határozott jogszabályi előírások gö -
döl lői megvalósulását egyértelműen iga-
zolja. -bi

A polgármesteri szabadságolás elvi rendje

Eladási szándék, részleges felújítás, 
majd bérbeadás, lemondás, bérbeadás

A lellei üdülő-sztori érdekes adaléka, hogy
2008-ban már volt olyan szándék, hogy a gö -
döllői önkormányzat megválna a ba la ton -
lellei létesítményétől. Az ügylettől 13 esz -
tendeje – irányár ként – 400 millió forintos
bevételt reméltek. Ma már tudjuk, hiába…

2016-ra az idő vasfoga, valamint a
vendégek által elvárt köve telmények aktu-
álissá tették az akkorra már évről évre
egyre növekvő mértékű veszteséget ter -
me lő üdülő részbeni felújítását, fejleszté-
sét. Az illetékesek felmérték a legfon to -
sabb teendőket, amik körében bekerült a
lakóépületek padlózatának megerő sí té se,
felújítása, a padlóburkolatok cseréje, a főé -
pület külső felújítása, a vendégszobák és
az étterem klimatizálása, az épületek külső
faszerkezeteinek felújítása, karbantartása,
valamint a közös helyiségek, az étterem és
a radiátorok festés és a balesetveszélyes
nyílászárók cseréje egyaránt. A felsorolt
munkálatokra közel 16,5 millió forintos fe -
dezetet biztosított az akkori városvezetés.

Az elmúlt két és fél évtizedben a gödöl-
lői önkormányzat bala ton lellei táborát
üze meltette a VÜSZI Kft., majd 2013 és
2017 kö zött a Kalória Nonprofit Kft. Há -
rom évvel ezelőtt a városvezetés az üdülő
– Villa Oliver Kft-nek történő – bérbeadá-
sáról határozott, nyolc hónap múlva pedig
arról, hogy a felek 2023. március 1-jéig ér -
vényesíthető vételi jogot alapítanak, ami-
nek ellenértékét bruttó 217 millió forint
forgalmi értékben határozták meg. Tették
ezt azzal a kikötéssel, hogy amennyiben az
ügylet teljesítésének igazolására legkésőbb
2023. május 30-ig nem kerül sor, úgy a
szer ződést a felek megszűntnek tekintik.

A helyzet a tavalyi év végén nagyot vál -
tozott, hiszen a bérlő – a járványügyi ve -
szélyhelyzetre hivatkozva – 2020. december
31-i hatállyal felmondta a szerződést. Már -
cius 19-én új pályázati kiírás látott nap -
világot, az érdekődőknek 11 napjuk ma -
radt arra, hogy ajánlatot tegyenek.

Életszerűnek és véletlennek nem igazán
nevezhető fordulatot jelentett, hogy a fel-
hívásra egyetlen kandidálóként a buda-
pesti székhelyű Villa Oliver Kft. jelentke-
zett. Akinek ismerősen cseng a név a múlt -
ból, nem téved, hiszen 2018 márciusától ez
a cég vette bérbe a lellei gyermeküdülőt.
Tette ezt azzal a feltétellel, hogy a három
éves bérleti jogviszony két évvel meg -

hosszabbítható. A 1023 Budapest, Ürömi
utca 48. szám alatti székhellyel rendelkező
vállalkozás akkor éves szinten nettó 7
millió forintos bérleti díj megfizetését vál -
lalta, negyedéves bontásban.

Időközben, a hozzáférhető cégkivonat
sze rint 2019 februárjától, a Villa Oliver Kft.
székhelyének címe 1027 Budapest, Tölgyfa
utca 24. helyszínre módosult. Mi több, az
új pályázatban – a korábbi díjra havi nettó
10 ezer forintot rápakolva – éves szinten
nettó 7.120.000 forintos bérleti díj meg fi -
zetésére tett ajánlatot, féléves fizetési üte -
mezéssel. Az üzlet összejött: április 15-étől
két évig, további két évre szóló meg -
hosszab bítási lehetőséggel ismét a Villa
Oliver Kft. bérli a város balatonlellei üdü -
lőjét.

Fontos eleme a bérleti szerződésnek, hogy
a bérlő jogosult a bérleményen átala kí tási
mun kálatokat végezni, méghozzá, a bér be -
adó előzetes írásos hozzájárulásával. Az ál -
lagmegóvó és állagjavító értéknövelő be ru -
há zások ráfordításai az éves bérleti díj 50
szá zalékáig beszámíthatók a bérleti díj ba.

Említést érdemel, hogy a város – pol gár -
mester által – 2021-es esztendőre elfogadott
költségvetésében, a többéves kihatás sal járó
döntések között olyan tételek is sze repelnek,
amik kedvezményezettje a Villa Oliver Kft.
Az egyik meleg étel biztosítása a nemzet kö -
zi ifjúsági tábor résztve vő inek 5.814.000 fo -
rint, a másik pedig építőipari mun kák finan-
szírozása 5.627.596 forint ér ték ben, melyek
össze ge csaknem 2,4 forinttal haladja meg
az éves bruttó bérleti díjat… -ván
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HIRDETÉS

Összesen 37 gödöllői székhellyel rendelkező, közéleti-, kulturális
egyesület, egyesületszerűen működő közösség, illetve civil szer -
vezet (tavaly 44) részesült idén abból a 2,5 millió forintos keret -
összegből (tavaly 4 millió forintos), amivel a gödöllői önkor -
mány zat 2021-ben támogatja működésüket. Más kérdés, hogy a
pályázók összigénye megközelítette a 7 millió forintot.

A támogatási szerződéseket május 30-ig kell megkötni. Hogy
kikkel és milyen összegről? Íme, a lista!

Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete 370 ezer forint • Gö -
döl lői Civil Kerekasztal Egyesület 300 ezer forint • Lakás szö -
vetkezetek és Társasházak Gödöllői Egyesülete 120 ezer forint
• Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült Gyermekekért 100 ezer
forint • Teleki Pál Egyesület Gödöllő 100 ezer forint • Megújult
Nemzedékért Alapítvány 95 ezer forint • Magyar Máltai
Szeretetszolgálat Gödöllői Csoport 80 ezer forint • Gödöllői Fé -
szek Nagycsaládosok Egyesülete 80 ezer forint • Gödöllői Kert -
ba rát Kör 70 ezer forint • Diverzitás Közhasznú Alapítvány 70
ezer forint • Életmód Csontritkulásos Klub 70 ezer forint • Ro -
yal Rangers Gödöllő 70 ezer forint • Magyar Rákellenes Liga
Gödöllői Alapszervezete 70 ezer forint • Ózon- Pajzs 2100 Kör -
nyezetvédő Polgárőr Egyesület 60 ezer forint • Gödöllői Cu -
korbetegek Egyesülete 60 ezer forint • Blaháért Társaság 60 ezer
forint • Gödöllő Városközponti Lakótelepért Egyesület 60 ezer
fo rint • Gödöllői Békés Otthon Egyesület 50 ezer forint • Gö -
döl lői Állatotthon Egyesület 45 ezer forint • Gödöllő és Térsége

Látássérültjeinek Egyesülete 40 ezer forint • Gödöllői Mé hész -
egyesület 40 ezer forint • GATE Zöld Klub Egyesület 35 ezer
forint • Mozgáskorlátozottak Gödöllői területi csoportja 35 ezer
forint • Gödöllői Cserkészetért Egyesület 30 ezer forint •
Csörsz-Árok mente Egyesület 30 ezer forint • Szamovár Szláv
Kultúra Ápolásáért Alapítvány 30 ezer forint • Ökológiai Szem -
léletű Családok Egyesülete (ÖKOMAMA) 30 ezer forint • Gö -
döllői Ifjúsági Vonószenekar 30 ezer forint • Gödöllői Város -
védő Egyesület 30 ezer forint • Gödöllői Városrészek Civil
Egye sülete 30 ezer forint • OSKAR Kulturális és Sport
Egyesület 30 ezer forint • Teleki Pál Egyesületen keresztül –
Ha raszt Egyesület 30 ezer forint • Gödöllői Fotóskör 30 ezer
forint • Vitrin Beat 30 ezer forint • Anya Placc 30 ezer forint •
100xSzép Utcabál Baráti Kör 30 ezer forint • G5 Fotográfiai és
Mozgókép Műhely 30 ezer forint

A döntést a polgármester által felkért javaslattételi bizottság ké -
szítette elő. A tagok között ott voltak a Gödöllői Civil Kerekasztal
Egyesület képviselői, Kecskés Judit civil referens, és nem utolsó
sorban L. Péterfi Csaba polgármesteri kabinetvezető.

A megítélt támogatási összegeket böngészve, megállapítható,
hogy Ebben az évben az egy, nyertes pályázóra eső dotációs átlag
67.568 forint. Az átlagnál tizenhárman kaptak nagyobb összegű
támogatást. A legnagyobb mértékű dotáció a nyugdíjas egyesüle-
tet illeti meg (370 ezer forint) miközben 14 olyan szervezet van,
amely éves szinten be kell, hogy érje 30 ezer forinttal. -vn

Ennyire volt gáláns idén a helyi civilekkel a városvezetés



9XXV/5. 2021 május

Május 22-én kezdődik a horvátországi Eszéken a sportlövő Eu ró -
pa-bajnokság, ami egyben az utolsó lehetőség arra, hogy a sport -
ág képviselői indulási jogot szerezzenek a tokiói olimpiára. A
kontinensviadalt válogató versenysorozat előzte meg hazánkban,
amiken a Gödöllői EAC több versenyzője is lőállásba állt, hogy
megszerezze a jogosultságot az Eb-indulásra.

A válogatóversenyek eredményeként hárman is képviselhetik
majd Magyarországot Gödöllőről:

• Mészáros Eszter (19 éves), aki már korábban olimpiai kvótát
szer zett, ezúttal a – sportszerűség szellemében – junior válo ga -
tottat erősíti majd Eszéken, teret engedve ezzel más sport lö vők -
nek az olimpiai kvótaszerzésre. A GEAC kiválósága minden ver -
senyszámban lőhet majd az Eb-n.

• Klenczner Márton (20 éves) a junior légpuskások mező nyé -
ben indulhat.

Az van, hogy a Gödöllői Röplabda Club női csapata április har-
madik hétvégéjén – az NB I. Liga megnyerésével – olyan ered-
ményt ért el, amivel jogosult indulni a legmagasabb hazai bajnok-
ságban, az ország legjobb nyolc együttesét tömörítő Extraligában.

Az van, hogy a honi elitbe három év elteltével elvileg vissza -
került a helyi hatos, amely azt megelőzősen 18 évig volt oszlopos
tagja a topmezőnynek. Olyannyira, hogy háromszor (2007, 2012
és 2013) ezüst-, míg két esetben (2010 és 2014) bajnoki bronzérmes
lett a gödöllői társulat.

Az van, hogy az utóbbi időben nincs Gödöllőn olyan csarnok,
ahol napjainkban – elsősorban beázási – kockázat nélkül lehetne
tétmérkőzést rendezni.

Az van, hogy miközben színvonalas szakmai munka folyik az
utánpótlás-nevelésben is a klubban, a hazai mezőny legjobbjai el -
leni kihívásokat az utóbbi időben másutt kell, hogy megéljék a
gödöllői vagy Gödöllőn felfedezett tehetségek.

Az van, hogy a klubvezetésnek egyfelől öröm az Extraligába
jutást érő helyezés megszerzése, másfelől viszont komoly fejfájást
okoz az ehhez szükséges feltételek megteremtése.

Az van, ugyanis, hogy „pofozógépnek” nem érdemes elszegődni
az Extraligába, hosszabb távon ez többet árthat annak a mun -
kának, amiben a gödöllői szakemberek hisznek.

Az van, hogy szembe kell nézni a szomorú valósággal: Gö döl -
lőn jelenleg nincs reális alapja annak, hogy újra extraligás csapata
legyen a városnak.

Az van, hogy a kialakult helyzetért a felelősséget nem lehet csu-
pán egy ember nyakába varrni, mert ha lenne is ilyen, joggal mu -
togathatna más(ok)ra.

Az van, hogy a lányok és az edzői gárda tagjai megmutatták,
komolyan vették a cél elérését, amiért hétről hétre dolgoztak,
aminek megvalósítására (ha titkon is) vállalkoztak.

Az van, hogy sikerükben minden bizonnyal olyanok is fürdőz-
nek majd, akik hosszú évek óta csak akkor kerülnek elő, ha önös
érdekük megkíván egy mosolygós szelfit… -fdr

(fotó: Bercsényi Gábor)

RÖPLABDA
Női NB I. Liga rájátszás, felsőház 5-6. forduló
Gödöllői RC – TFSE 3-1 (-19, 20, 12, 21)
Székesfehérvári MÁV Előre-Bericap – Gödöllői RC 3-1 (- 18, 20,
22, 10)
A Gödöllői RC csapata 12 ponttal, 15-10-es szett- és 554-529-es
pontaránnyal a felsőházi (1-3. csapat) rájátszás-tabella 1. helyén
végzett, és megszerezte a jogot a 2021/2022-es idényben az Extra-
ligában történő indulásra.

LABDARÚGÁS
Pest megyei I. osztály, 13. és 23-26. forduló
Dunaharaszti MTK – Gödöllői SK 3-0 (3-0)
Viadukt SE-Biatorbágy – Gödöllői SK 0-0
Gödöllői SK – Budakalászi MSE 3-0 (1-0) Góllövők: Koziorowski
Richárd (2, egyet 11-esből), Mudroch Mendel.
VS Dunakeszi – Gödöllői SK 2-1 (1-1) Gödöllői góllövő:
Koziorowski Richárd.
Gödöllői SK – Nagykáta SE 2-1 (0-1) Gödöllői gólszerző:
Koziorowski Richárd (2, egyet 11-esből).
A lejátszott mérkőzések (24) alapján a Gödöllői SK együttese 42
ponttal, 39-25-ös gólkülönbséggel a bajnoki tabella 5. helyén áll.

KÉZILABDA
NB II. Északi-csoport, férfiak, 8., 14., 18-19. forduló
Gödöllői KC – VS Dunakeszi 35-15 (22-8)
TFSE – Gödöllői KC 38-32 (21-15)
Budakalászi SC – Gödöllői KC 29-19 (16-12)
Gödöllői KC – Mikolik Handball School 31-30 (18-16)
Tizenöt mérkőzés alapján a Gödöllői KC együttese 20 ponttal, 472-
435-ös gólkülönbséggel az 5. helyen áll a csoport táblázatán. 

Az utánpótlás-bajnokságokat a Magyar Kézilabda Szövetség elnöksége
május 10-ig felfüggesztette!

• Lovász Dorina (21 éves), aki az elmúlt hetek legsikeresebb
GEAC-sportlövője volt, miután a három válogatóverseny
mindegyikén döntőbe került. Komáromban még „csak” bronzér-
mes lett, az utolsó versenyen viszont már nem akadt jobb nála a
döntőben. Dorina az elért eredményei alapján sportpuskával in -
dulhat majd az eszéki Európa-bajnokságon, fekvő verseny szám -
ban, illetve – minimum kvótaszint teljesítésért – a három test -
helyzetben (fekvő, álló, térdelő) is. -szm

Három sportlövőt küldhet 
a GEAC az Európa-bajnokságra

Gödöllőiek a küzdőtéren

Röplabda: az van, hogy…
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Az élet, pontosabban a koronavírus-jár-
vány úgy hozta, hogy fél éven belül két be -
számolót terjesztettek a Gödöllői Rendőr -
kapitányság illetékesei a városvezetés elé.
Tavaly októberben még Farkas Imre
rendőr ezredes tudatta a gödöllői kép vi se -
lőkkel a 2019-es történések alakulását az
általa irányított rendvédelmi egységben,
idén, április közepén pedig a Gödöllőn ta -
valy november óta megbízott kapitány -
ként ténykedő Szigeti János rendőr alez-
redes (képen balra), rendőrségi főtanácsos
tette közzé a 2020-ban végzett munkáról
szóló adathalmazt. Ez utóbbit – a rend -
kívüli jogrendben ráruházott feladat- és
hatáskörben eljárva – Gémesi György pol -
gármester hagyta jóvá, aki egy külön elő-
terjesztésben egyetértő véleményt fogal -
ma zott meg azzal kapcsolatosan, hogy
elöljárója kinevezze Szigeti Jánost a Gödöl -
lői Rendőrkapitányság élére.

Gödöllőn tavaly 412 bűncselekmény tör -
tént (2019-ben 436). Közterületen 137, ki -
emelten kezelt 210. A listát a vagyon elleni
bűnesetek vezetik (251 eset). A városban
el követett bűnesetek mennyisége ezer főre
vetítve 11,38 arányszámot eredményez
(egy évvel korábban 13,58), aminek oka
visszavezethető a járványhelyzet hatéko-
nyabb kezelése miatt bevezetett külön le ges
jogrendre, annak korlátozó intézkedéseire.

Kisebb, te le pülési szin tű lebontás ban
nem ké szült ki mu tatás, de össze sítésben

meg ismer he tő a Gödöllői Rendőrka pi -
tány ság nyo mo zás ered mé nyességi muta tó -
ja, ami 2020-ban 51,3 szá zalékos volt, el -
maradva az egy évvel ko rábbi 70,9 száza -
léktól.

Az elmúlt esztendőben Gödöllő terüle -
tén 43 (2019-ben 56) olyan közlekedési bal-
eset történt, ami rendőri intézkedést igé-
nyelt. Ebből egy sem végződött halállal, 14
súlyos-, míg 29 könnyű sérüléssel járt.
Megfigyelhető, hogy a városban tavaly
bekövetkezett közlekedési balesetek több
mint egyharmada (38,7%) dél és este 6 óra
közötti idősávra datálódott. 

- A Gödöllői Rendőrkapitányság állo -
má nya a 2020. évi teljesítménycélokat, a
bűn ügyi szakterület egyes részterületei ki -
vé telével, teljesítette. Az állomány az el -
múlt évben is jelentős leterheltséggel vé -
gezte feladatait. A COVID-19 világjárvány
okozta többletfeladatok a kapitányság
állományának mindennapjaiban is erősen
éreztette hatását. Ahogyan a 2020-ban,
úgy idén is az ügyszámok csökkentése az
egyik fő feladat. A rendészeti egység a
köz területi jelenlétet a jelentős létszám -
csök kenés ellenére is fenntartotta az elmúlt
esztendőben – összegezte a beszámolóban
foglaltakat a képen látható Szigeti János.

A rendőrségi beszámolót véleményezte
és elfogadásra javasolta Klement Péter, a
gödöllői önkormányzat közbiztonságügyi
tanácsnoka is. –ÁB

Egy helyi nő tett feljelentést április 22-én, a
délutáni órákban, miután a szomszédja
fel hívta, hogy megszólalt a házában a ri -
asz tója. Az 51 éves nő munkahelyéről tar -
tott hazafelé, amikor a vasútállomáson két
idegennél saját „banyatankját” vélte látni.
Ott hon sokkolta a látvány, távollétében be -
törtek, mindent felforgattak, és vitték, ami
mozdítható.

A gödöllői rendőrök hely-, és szemé lyis -
meretükre, valamint a helyszíni szemle
ada taira hagyatkozva 3 óra leforgása alatt
eljutottak egy 35 éves domonyi férfihez.
Kihallgatásán az aznapi és egy korábbi,
április 8-ai balhéját is elvitte. Akkor is egy
gödöllői házat szemelt ki magának, át má -
szott a kerítésen, két alufelnivel megpakolt
egy kerekesszéket, majd kitolta, hogy ne
kelljen cipekednie. Elmondása szerint egy
kerékpárt még vitt volna, de csak két keze
van.

Utóbbi betörésekor megszólalt a riasztó,
azt letépéssel és darabokra töréssel elnémí-
totta, majd átkutatva a házat minden, sze -
rinte értékes dolgot összeszedett: lapto -
pokat, szerszámgépeket, több palack alko-
holt. A zsákmányt eladásra szánta, ezt hiú-
sították meg a rendőrök, amikor „Jó estét
kí vánok, rendőrség!” mondattal beköszön-
tek hozzá.

A Gödöllői Rendőrkapitányság Bűnügyi
Osztályán lopás bűntettének és lopás vét -
ségének megalapozott gyanúja miatt in -
dult eljárás az őrizetbe vett férfi ellen, egy-
ben kezdeményezték letartóztatását. 

Forrás: police.hu

Magazinunk következő
száma várhatóan

június első hetében 
jelenik meg.
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A járványügyi korlátozások is hozzájárultak
a bűn- és balesetszám csökkenéséhez

Vitte, ami a keze
ügyébe került 
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Egy évvel ezelőtt Gémesi György csak június közepén fogadta
el a város 2019-es gazdálkodásáról szól beszámolót, idén vi -
szont, igazodva a kijelölt határidőhöz – a veszélyhelyzetben rá -
ruházott feladat és hatáskörben – már április 30-án jóváhagyta a
gödöllői közkassza 2020. évre vonatkozó zárszámadását.

A terjedelmes számhalmaz tanúsága szerint 2020-ban a gödöl-
lői költségvetés 10,475 milliárd forintos (egy évvel korábban
10,265 milliárd forint) bevételre tett szert, amiből csaknem 6,769
milliárd forintot (egy évvel korábban 7,665 milliárd forint) köl -
töttek el. 

A két tétel közötti, megközelítőleg 3,707 milliárd forintos kü -
lönb séget önkormányzati költségvetési maradványként neve sí -
tet ték. Az összeget kettéosztották: 1,558 milliárd forint köte le -
zettséggel terhelt maradvány lett, míg 2,149 milliárd forintot sza -
bad maradványnak aposztrofáltak. 

A közhatalmi bevételekből (döntően helyi adók) 3,143 milliárd
forintos nagyságrendben tervezett forrás (építményadó, telek -
adó, iparűzési adó, idegenforgalmi adó, kommunális adó) az év
vé gére meghaladta a 3,758 milliárd forintot (+19,6%). Főként a
helyi cégek jártak az élen a forrás növelésében, akik a reméltnél
(2,332 milliárd forint) csaknem 600 millió forinttal fizettek be
többet (2,914 milliárd forint) a gödöllői közkasszába. A 2016 janu-
árjában történt bevezetése óta rendszeresen komoly vita és ellen-
érzés tárgyát képező kommunális adóból 203 millió forint folyt be
2020-ban, 6 millió forinttal kevesebb, mint egy évvel korábban.

Miután a kormány már a tavalyi évre elvonta – és idén is ezt
teszi – az önkormányzatoktól gépjárműadó beszedését, érdemes
megemlíteni, hogy az elmúlt esztendőben ez 115 millió forintos
kieséssel sújtotta a városi költségvetés bevételi oldalát.

Érdekes adata, hogy 2020-ban az állam közel 1,617 milliárd fo -
rinttal (2019-ben 1,554 milliárd forint) támogatta a gödöllői ön -
kor mányzat működését (+4%), miközben szolidaritási hozzájáru-
lásként 174,5 millió forintot (tavaly 430 millió forint) vontak el a
gödöllői közkasszától. 

Hosszú időt venne igénybe a behatóbb elmélyülés a zárszám -
adási előterjesztés tételei között, hogy – főként a kiadási oldalon –
teljes képet kapjunk arról, papíron milyen gazdálkodást folytatott

a tavalyi választási évben a gödöllői településvezetés. 
A részletekbe teljes mélységben nem mennénk bele, ám azt min -

denképpen meg kell említeni, hogy a településüzemeltetésre fordí-
tott 710,3 millió forinton, az alsóparki futókörre kifizetett 59,2 millió
forinton, a közvilágítási hálózat korszerűsítését szol gáló csaknem
21 millió forinton, a lakó- és nem lakóépületek fejlesztésére, felújí-
tására elköltött 387,6 millió forinton, illetőleg az út- és kerékpárút-
építésre felhasznált 182,5,7 millió forinton kívül, a városháza
Szabadság tér 6. szám alatti, nettó értéken számolva is milliárdos
kiadással járó bővítésére és átépítésére (műszaki ellenőr díja,
közbeszerzési eljárás díja, hulladéktároló áthelyezése a piacon) 9,7
millió forintot költöttek a koronavírus-járvány ked ve zőtlen hatása-
ival mintegy háromnegyed éven át terhelt2020-ban.

A vírus elleni harc érzékelhető következménye – többek között –
az volt Gödöllőn, hogy nulla forintra redukálódott a buszvárók, a
járdák, a hidak és a gyalogátkelő-helyek építése, felújítása, mi ként
a térfigyelő rendszer bővítésére sem jutott forrás.

S ha már az „új városházát” megemlítettük, ne hagyjuk szó nél -
kül, hogy mibe került tavaly a gödöllői adófizetőknek a lebontott
régi épület helyén kialakított főtéri létesítmény (közösségi- és iro-
dahelyiségek) üzemeletetése. Kis híján 29 millió forintba. A kia -
dási tételek listája ide kattintva böngészhető.

Összegezve a város 2020. évi papírra vetett gazdálkodását, több
következtetés is levonható. Az egyik, hogy a koronavírus-járvány
„belemart” ugyan a gödöllői költségvetésbe, de az önkormányzat
kivéreztetéséről, csődjéről riogatásnak tűnik beszélni. -EFG

Ide épültek be a helyi közkassza
százmilliói a tavalyi esztendőben

HIRDETÉS
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A történet szálai január elejére nyúlnak vissza, amikor a köz szá -
mára is hozzáférhető levelezés alakult ki Gémesi György gödöl-
lői polgármester, a Magyar Önkormányzatok Szövetségének
(MÖSZ) elnöke és Orbán Balázs miniszterhelyettes, parlamenti
és stratégiai államtitkár (Miniszterelnökség) között. Gémesi a
hely hatóságokkal való egyeztetés nélkül decemberben elfoga-
dott, majd bevezetett kormányzati intézkedések miatt a magyar
önkormányzatiság kivégzését, számos magyar település elkerül-
hetetlen csődjét vizionálta, Orbán Balázs pedig főként azzal ér -
velt, hogy a koronavírus-járvány okozta negatív hatásokat enyhí-
tő gazdaságvédelmi döntések fő célja a munkahelyek és a fizeté-
sek védelme, amit nem úgy kell értelmezni, hogy a településektől
vesznek el pénzt, hanem úgy, hogy azt a vállalkozóknál és az em -
bereknél hagyják.

Miután írásban nem született „megállapodás” a felek között, ja -
nuár 8-án Gémesi György nyilvános vitára hívta Orbán Balázst,
amit a kihívott elfogadott. Hosszas egyeztetés után a szócsata áp -
rilis 9-én zajlott le a Scruton közösségi térben. Előzetesen mind két
fél célja az volt, hogy a tényekre támaszkodva tisztázzák a nézet -
különbségeket. Hogy ez kinek sikerült jobban, arról főként a poli -
tikai hovatartozás miatt megoszlanak a vélemények.

Amellett azonban nehéz szó nélkül elmenni, hogy a szócsatát
követően – egyfajta elemzésként – Gémesi György a következő
bejegyzést tette közzé közösségi oldalán:

- Nehéz úgy vitatkozni, ha a tények nem igazán érdeklik a vitapartnert.
Miniszterhelyettes úr, ahogy láttam a fideszes gödöllői GDL-ből tájé -
kozódott a Gödöllőt érintő kérdésekről. Sajnálom, hogy nem az interne-
ten is hozzáférhető adatokat ismerte meg. Számomra új információ volt
(gondolom az eddigi küzdelmeink eredményeképpen is), hogy az elvett
iparűzési adónak pénzbeli kompenzációja is lesz. Bízom abban, hogy Gö -
döllő is visszakap valamit a pénzéből, amivel kapcsolatban az egyezteté-
sek kapcsán egyértelműen azt mondták, hogy nem kapunk vissza sem -
mit. Örülök, hogy elmondhattam a véleményemet. Továbbra is küzdök
Gö döllőért és az önkormányzatokért, mert minden, a településektől elvett
pénzt önöktől veszik el. Köszönöm a lehetőséget a Mandinernek.

Magazinunk egyik olvasója kiszúrta, hogy Gémesi György há -
rom nappal az eseményt követően vitába keveredett egy kom -

men telővel közösségi oldalán. A véleményt alkotó személy ezt
írta: az ellenfelet – természetesen, konkrétumok nélkül – azzal vádolni,
hogy kamu adatokkal operált, amikor ezzel szemben ott a vitán is ki -
hangsúlyozottan a Szolgálatból, a Polgi úr saját lapjából hozta az adato-
kat, és azoknak a valótlanságával szembesített a vita során, no, ez kife -
jezetten gusztustalan és tisztességtelen hazudozás.

Gémesi György válasza a bejegyzésre a felső képen olvasható,
az pedig, hogy Orbán Balázs miből idézett, az alsó képen egyér-
telműen látható! 

Hamis lenne azt állítani, hogy ez nem a társadalmi megbízott
felelős szerkesztő, L. Péterfi Csaba polgármesteri kabinetiroda-
vezető szakmai fennhatósága alatt működő lokálpatrióta lap áp -
rilis 6-i számának 4. oldala. -oror

HIRDETÉS

Gémesi György és Orbán Balázs vitája

Miért mond ellent a hozzá
közelálló újság tényadatainak
városunk polgármestere?

Nyílt levél a miniszterelnöknek
Május 1-jén nyílt levelet írt Karácsony Gergely főpolgármester és Gémesi
György, a MÖSZ elnöke, Gödöllő polgármestere Orbán Viktor miniszterelnöknek
az Európai Unió Helyreállítási Alapjából Magyarországnak járó összeg fel-
használásával kapcsolatban. Ebben a településvezetők – többek között – le -
szö gezik, hogy szükségesnek látják az azonnali érdemi konzultációt az alap
fel használásáról. Ennek hiányában pedig kénytelenek lesznek élni az önkor-
mányzati szövetségek rendelkezésére álló jogi lehetőségekkel az Európai Bizott -
ság felé. Tennék ezt azt remélve, hogy lépésükkel hozzájáruljanak ahhoz, hogy
Magyarország Helyreállítási és Ellenálló-képességi Terve a lehető leghatéko -
nyab ban szolgálhassa a felzárkóztatási és fejlesztési célokat.
A levélre lapzártánkig nem született hivatalos válasz. -G


