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Azt hallani, hogy…
Részletekben is fizethető
a személyi jövedelemadó

A fizetendő személyi jövedelemadóra és
szociális hozzájárulási adóra, ha együttes
összegük nem több mint 500 ezer forint,
idén is kérhető pótlékmentes részletfizetés
az szja-bevallásban. Az első részlet megfizetésének határideje 2022. május 20. – tájékoztatta szerkesztőségünket a NAV Pest
Megyei Adó- és Vámigazgatóságának sajtóreferense.
A részletfizetés – gödöllői adózókra is
vonatkozó – lehetőségét nem zárja ki a
NAV által készített adóbevallási tervezet.
A legfeljebb tizenkét havi, pótlékmentes,
egyenlő részletekben történő részletfizetés
a bevallási tervezet online módosításával
vagy a NAV által postán küldött tervezethez csatolt kiegészítő nyilatkozaton kérhető. A részletfizetés feltétele, hogy a még
fizetendő személyi jövedelemadó és szociális hozzájárulási adó összege ne haladja
meg a félmillió forintot, valamint a magánszemély nem kötelezett áfa fizetésére
és ne végezzen vállalkozói tevékenységet.
Aki postán kapja meg a tervezetét, és az
abban foglaltakkal egyetért, akkor a mellékleteként megküldött „Adóbevallási tervezetet kiegészítő nyilatkozaton” jelölheti a
részletfizetés választását. A kitöltött és aláírt nyomtatványt postán kell visszaküldeni a NAV-hoz május 20-ig. Ha a bevallási tervezetet más miatt is kell módosítania,
akkor a 21SZJA bevallást kell benyújtania
május 20-ig. Ekkor a részletfizetést a
21SZJA-C lapjának 81. sorában kell kérni.
Az első részlet megfizetésének határideje május 20. A további részleteket, a kérelmezett hónapok számától függően a következő hónap(ok) 20-ig kell megfizetni.
Ha az esedékes részlet befizetése elmarad,
a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozást egy összegben kell megfizetni. Ilyenkor a NAV a fennmaradó tartozásra az
eredeti esedékességtől késedelmi pótlékot
számít fel.
A fizetési kedvezmény engedélyezéséről a NAV nem küld külön értesítést, csak
az kap visszajelzést, aki nem felel meg a
pótlékmentes részletfizetés feltételeinek.
Aki nem jogosult a pótlékmentes részletfizetésre, vagy tartozását tizenkét hónapnál több részletben tudná csak megfizetni,
kérheti az általános szabályok szerinti fize-
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tési könnyítést, melyről a NAV 30.2 számú
információs füzete tartalmaz részletes
információkat. A fizetési kedvezményi
kérelem illetékmentes.
Pénzzé teszi
üzletrészét az önkormányzat

Eladja a GAK Oktatási és Üzemeltetési
Nonprofit Közhasznú Kft-ben lévő 2,4 százalékos üzletrészét a gödöllői önkormányzat. Az erre vonatkozó vételi ajánlat dr.
Gyuricza Csabától, a gödöllői központú
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
(MATE) rektorától érkezett, mondván: a
gazdasági társaság alapításakor kitűzött
célok és feladatok mára megszűntek, a cég
felhagyott valamennyi mezőgazdasági és
a mezőgazdaságot érintő kutatási-fejlesztési tevékenységgel, és napjainkban a mezőgazdaságtól teljesen eltérő üzleti tevékenységet folytat. Az üzletrész vételárát
520 ezer forintban határozták meg a felek.
HÉV-sínek melletti épületbe
költöznek a bölcsődei csoportok

szággyűlési képviselője. A VÜSZI Kft. Dózsa György úti épületének második emeleti termében, a várost irányító grémium
tagjainak jelenlétében lezajlott ceremónián
dr. Szőke Pálra, a választókörzet választási bizottságának elnökére hárult az a feladat, hogy átadja a dokumentumot a kormánypárti honatyának.
A megbízólevél átvételét követően Vécsey László – aki az eseményre feleségével,
támogatóival és a választókerülethez tartozó több település polgármesterével érkezett – köszönetet mondott a választópolgároknak, hogy nagy számban éltek a szavazás lehetőségével április 3-án.
Vécsey László kihangsúlyozta: hiszi,
hogy negyedszeri megválasztásával azok
is nyertek, akik nem rá szavaztak. A jövőre nézve elmondta, fontosnak tartja az
együttműködést a választókerülethez tartozó valamennyi település vezetésével,
köztük a gödöllőivel is. Már csak azért is
– tette hozzá a megválasztott képviselő –,
mert biztos benne, hogy a különutas próbálkozásokkal szemben, összefogással nagyobb eredmények érhetők el.
Ők költözhetnek be a bérlakásokba

Augusztustól a Szabadság út 17. szám
alatti épületbe költözik a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde telephelyeként
működő, egyetemi városrészen található
Mézeskalács Ház, valamint a Kossuth Lajos utcai Mesevilág Bölcsőde. A Premontrei utcai intézmény az ott hamarosan induló, jelentős mértékű állami támogatás élvező bölcsődefejlesztés miatt változtat helyszínt, míg a „mesevilágosok” az épület eladása miatt kényszerülnek a HÉV-sínek mellett
fellelhető, egykoron a Szent János utcai
óvoda részeként működött ingatlanba. Az
épület részleges felújítása és átalakítása után
összesen négy csoportszoba fogadja majd a
kicsiket, a férőhelyek száma 52 fő lesz.
Negyedszer vette át parlamenti
képviselői megbízólevelét Vécsey László

Az április 21-i gödöllői képviselőtestületi
tanácskozás előtt – 2010, 2014 és 2018 után
negyedszer – vehette át megbízólevelét
Vécsey László (Fidesz-KDNP), a gödöllői
központú, Pest megyei 6-os számú választókerület április 3-án megválasztott or-

Pályázati úton négy önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadásáról döntöttek a várost irányító grémium tagjai. A Deák Ferenc tér 1. szám alatti épületben található
lakásba (44 négyzetméter, havi bérleti díj
70.400 forint) Forgácsné Balogh Andrea, a
Deák Ferenc tér 3. szám alatti lakásba
(45 négyzetméter, havi bérleti díj 72.000
forint) Földi Balázs, a Kazinczy körút
9. szám alatt található lakásba (60 négyzetméter, havi bérleti díj 84.000 forint) Krizsán
Andrea, míg a Munkácsy Mihály utca 3/b.
szám alatt található lakásba (50 négyzetméter, havi bérleti díj 70.000 forint) Pósa
László költözhet be. A köztulajdonban lévő
hajlékokra összesen 23 pályázat érzett.
Nyugdíjas rendőrtiszt
lett a közalapítvány
felügyelőbizottságának tagja

Szilágyi Katalin nyugdíjas rendőrtiszt személyében új felügyelőbizottsági tagja lett a
Gödöllő és Környéke Közbiztonságáért
Közalapítványnak. A hölgy a tisztségéről
lemondott Wirnhardt Ádámot váltja a közalapítvány gazdálkodását és törvényes működését ellenőrző szervezeti egységben.
GH-összeállítás
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Városháza-beruházás

Veszteséges
Jogszerű volt-e a szerződésmódosítás?
szennyvíz-szippantás
Immár hét éve, 2015 márciusa óta ugyanaz
a fővárosi székhelyű vállalkozó, Szepesi
Zoltán láthatja el a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére,
elszállítására és ártalmatlanítására vonatkozó kötelező feladatot Gödöllő közigazgatási területén. Ráadásul, egy tavalyi, a
járványügyi veszélyhelyzeti intézkedések
miatti polgármesteri döntés értelmében – a
2021-et nem számítva – a következő három plusz egy évre is a szóban forgó vállalkozónak van érvényes szerződése a tevékenység folytatására településünkön.
Szepesi Zoltán tavaly benyújtott pályázatában úgy kalkulált, hogy Gödöllőre vetítve (290 ingatlannal és 2 ezer köbméter
szennyvíz mennyiséggel számolva), éves
szinten bruttó 8,7 millió forintos bevételre
tehet szert, miközben kiadásai kevéssel
több mint 7,1 millió forintra rúgnak, így a
város bizonyos részeit érintő szolgáltatás
bruttó 1,6 millió forint körüli éves nyereséget eredményez(het) számára.
A szerződéshosszabbítással érintett első
esztendő, a 2021-es igencsak rácáfolt az
előzetes kalkulációra. A gödöllői képviselőtestület tagjai április 21-i ülésükön mélyülhettek el a vállalkozó szakmai beszámolójában, amiből kiderült, hogy a tavaly
8 százalékkal megemelt tarifák alkalmazásával – nettó értéken számolva – közel 105
ezer forintos vesztesége keletkezett Szepesi Zoltánnak.
A negatív egyenleg fő oka abban keresendő, hogy a meghatározott 234 helyi
ingatlan közül mindössze 59 tulajdonosa
vette igénybe a szolgáltatást az elmúlt esztendőben.
-D

Százmilliókkal lépheti túl a kiinduló öszszeget a gödöllői új városháza kialakítása
című cikkünk kapcsán többen is kifejezték
– az esetek döntő többségében – nem igazán pozitív véleményüket. A közösségi oldalakon olvasható kommentek mellett
egy érdekes felvetést is kaptunk írásban.
Az abban foglaltaknak utánajártunk. Nézzük, mire jutottunk!
Előzmény

Gödöllő Város Önkormányzata 2020 januárjában közbeszerzési eljárást indított a városháza építése és bővítése tárgyában, egyösszegű átalányáron.
A kiírásban rögzítették, hogy a nyertes
ajánlattevő által megadott ár a szerződés
szerinti teljes munkára vonatkozik. Az
ajánlatban szereplő áraknak fix áraknak
kell lenniük, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. Az ajánlati árnak tartalmaznia
kell a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói kockázatot és vállalkozói hasznot is.
A nyertes pályázó nettó 999.786.886
forintért jutott a kivitelezési munkához.
Időközben – a fenti korlátozások és tiltások ellenére – a felek módosították a
kivitelezési szerződést, annak összegét
1.167.857.198 forintra emelték. A
168.070.312 forintos többletet az alábbiakkal indokolták:
• 10.248.295 forint pótmunka •
34.458.452 forint anyagár-emelkedés
(rendkívüli helyzet miatt) • 41.598.784 forint díjemelkedés (rendkívüli helyzet miatt) • 81.764.781 forint új informatikai
rendszer fejlesztése
A szerkesztőségünkhöz érkezett információ közlője úgy vélekedett, hogy a közbeszerzési dokumentációban foglaltak a
szerződési ár módosítását teljes mértékben
kizárják, hivatkozva a beruházás időtartama alatti árváltozásból eredő vállalkozói
kockázatra.
Mit mond minderre
a Közbeszerzési Hatóság?

Hogy a jogi helyzetet tisztázzuk, március
közepén a Közbeszerzési Hatósághoz fordultunk. Arra kértünk választ, hogy meg-

ítélésük szerint jogszerűen jártak-e el a
felek a szerződésmódosítással, lehet-e bármilyen, az önkormányzatot hátrányosan
érintő következménye a szerződésmódosításnak.
A Közbeszerzési Hatóság illetékese a következő, kivonatolt, útmutatónak tekinthető tájékoztatást adta:
Bár, az ajánlattevő bizonyos üzleti kockázatok vállalására köteles, azonban előfordulhatnak olyan vis maior helyezetek,
melyek által okozott extrém áremelkedés
meghaladja a vállalkozói kockázatvállalás
szintjét és ennek okán nem ütközik a Kbt.
142. § (3) bekezdésébe a szerződésmódosítás.
A közbeszerzési szerződések módosítására vonatkozó jogalapokat a Kbt. 141. §
(2) bekezdése, a (4) bekezdés a), b) és c)
pontjai, valamint a (6) bekezdés tartalmazza. A Közbeszerzési Hatóság tájékoztatja, hogy amennyiben a Kbt. 141. §-ában
szabályozott bármely szerződésmódosítási jogalapnak megfelel, a szerződésmódosítás nem válik jogsértővé.
Az ajánlatkérőnek (jelen esetben a gödöllői önkormányzat) különösen az új informatikai rendszer fejlesztése tekintetében, valamint a pótmunka körében kell fokozott körültekintéssel eljárnia, megtalálnia azt az összefüggést, azokat a tényezőket, ami ezt a munkát a Kbt. 141. § (3) bekezdésének alkalmazhatóságába illeszti
egy építési beruházásban.
A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontja szerint a szerződésmódosítás akkor jogszerű,
ha együttesen és maradéktalanul fennáll,
hogy a módosítás szükséges, és előre nem
látható körülmény indokolta a módosítást,
ami nem változtatja meg a szerződés általános jellegét, és az ellenérték növekedése
az eredeti szerződés értékének 50%-át nem
haladja meg.
Tekintettel arra, hogy bár a kérdés az
áremelkedésre tért ki, de a módosítás körében történő új informatikai rendszer
fejlesztése kapcsán felvetődhet a szerződés általános jellegének változása, így
ennek fokozott vizsgálata szükséges az
ajánlatkérő részéről, mivel a Közbeszerzési Hatóság nem rendelkezik bővebb információval az eredeti szerződés tárgyáról, annak tartalmi elemeiről.
-stv
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Deák téri bérlakás-kiutalás: feloldásra váró ellentmondások
Egy hónappal ezelőtti, Deák téri bérlakás: szerződés(nem)hosszabbítási botrány a láthatáron? című cikkünket azzal zártuk, hogy folytatása következik. A több szempontból is tanulságos történetben
azóta frissnek tekinthető fejlemény, hogy dr. Kiss Árpád jegyző
március 22-i keltezéssel megküldte a szerződéshosszabbítási
kérelem elutasításáról szóló határozatot, amiben fő okként
nevesíti azt, hogy a lakásban életvitelszerűen nem az igénylő
lakik, illetve azt is kifogásolja, hogy a kérelmező tulajdonosa egy
gödöllői lakóingatlannak.
A döntés indoklásával kapcsolatosan több, tisztázásra váró
– részben jogi, részben erkölcsi – kérdés merülhet fel. A teljesség
igénye nélkül, vegyük számba ezeket!
• Az elutasító határozat dátuma és a bérleti szerződés megszűnésének április 9-i határnapja között 18 nap különbség van,
ami nem könnyíti meg a bérlő dolgát abban, hogy további lakhatásáról gondoskodjon. A határozatba a lakás átvételének időpontját április 11-i dátummal jelölték meg.
• Tudomásunk szerint a bérlő közeli, a szóban forgó lakásban
életvitelszerűen tartózkodó, mozgásában erősen korlátozott hozzátartozója bejelentkezett a polgármester fogadónapjára, hogy
megkísérelje számára kedvezően módosíttatni a jegyzői döntést.
Az érintett elmondása szerint, városunk első embere abban
együttműködőnek bizonyult, hogy a kiköltözési határidőt május
31-re módosíttatta a jegyzővel, ám azzal már nem igazán foglalkozott, hogy a nyár elejétől hol tölti az éjszakákat a beteg hölgy.
• Az elmúlt három év során, a bejárások alakalmával a polgármesteri hivatal munkatársai mindig a bérlő közeli hozzátartozójával találkoztak, ám ezt egyszer sem jelezték szerződésszegést
felvető problémaként. Ráadásul, a lakástörvénynek van egy
olyan kitétele (21. paragrafus, 2. pont), hogy önkormányzati lakásba a bérlő a bérbeadó írásbeli hozzájárulása nélkül is befogadhatja – mások mellett – szülőjét.
• 2019 tavaszán, a lakás kiutalásakor a bérlő örökösként már
több éve résztulajdonosa volt egy gödöllői lakóingatlannak, így a
helyi rendelet szerint ki kellett volna zárni a pályázatból. Ez azon-

ban nem történt meg, ezáltal a lakás kiutalás (a képviselőtestület
2019-es döntése) jogilag erősen aggályos és megkérdőjelezhető
előterjesztésen alapult, amit a Gémesi György lokálpatrióta klubos csapatához tartozó Halász Levente által vezetett gazdasági
bizottság indítványozott.
• Nem egyértelműsíthető, hogy a mostani döntésnek köze vane ahhoz, hogy a bérlő három évvel ezelőtt még a polgármesteri
hivatal alkalmazottja volt, a 2019-es önkormányzati választást
követően azonban – úgymond – „közös megegyezéssel” további
szolgálataira nem tartottak igényt.
• Nagy valószínűséggel feloldásra szorul az az ellentmondás,
miszerint: a lakásbérleti szerződés meghosszabbításáról a rendelet szerint a képviselőtestület dönt, ám annak elutasítását a rendelet nem utalja testületi hatáskörbe, ami azt jelenti, hogy a helybéli polgárok érdekeit képviselő döntéshozók ilyen esetekben
megkerülhetők.
Összegezve az erősen botrányszagú történet eddigi fejleményeit: a gödöllői bérlakás-kiutalási szisztéma és az ezt jogilag
meglapozó önkormányzati rendelet bizonyos része, illetve az
abban foglaltak betart(at)ása több sebből is vérzik. A hiányosságokat jó lenne mielőbb pótolni, az ellentmondásokat pedig feloldani…
-ÁB
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„Öngyilkos” tétel is szerepelt a város tavalyi közkasszájában
A képviselőtestület tagjai 9 igen szavazattal, valamint 6 tartózkodással
fogadták el a 2021-es városi költségvetés zárszámadását
Az elmúlt két esztendőben – a koronavírus-járvány terjedésének megfékezése
érdekében bevezetett korlátozások miatt
– a város polgármesterére hárult az a feladat, hogy elfogadja a település előző évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Gödöllő 2021. évi zárszámadása nem jutott
erre a sorsra, miután a képviselőtestület
tagjai április 21-i tanácskozásukon megvitatták a számhalmazt, majd 9 igen szavazattal és 6 tartózkodással elfogadták a
határozati javaslatban foglaltakat.

A város 2021-es gazdálkodását összefoglaló zárszámadásnak – némiképp rendhagyó módon – már nem csak a polgármester, hanem első számú helyettese, Bárdy
Péter is előterjesztője volt. Bevezetőjükben
így összegeztek: „az elmúlt évben hozzávetőleg 1 milliárd forint hiányzott a költségvetésünkből (iparűzési adóból nyújtott kormányzati kedvezmény, gépjárműadó elvonása, díjemelések tilalma, járványhelyzet miatt többletköltségek, egyéb bevételkiesések), azonban városi összefogással egyensúlyban tudtuk tartani
a bevételeket és a kiadásokat. Minden korábbinál takarékosabb gazdálkodást folytattunk
2021-ben.”
Bizonyára így történt, de az „egyéb bevételkiesések” mellett – amint arra Kolozs
Csaba (Szövetség Gödöllőért) utalást tett
hozzászólásában – talán még elfért volna
az is, hogy a szálloda-per kapcsán keletkezett 723 millió forintos fizetési kötelezettség…
Ami a papíron szereplő számadatokat
illeti, a terjedelmes dokumentáció tanúsága szerint 2021-ben a gödöllői költségvetés
11,437 milliárd forintos (egy évvel korábban 10,475 milliárd forint) bevételre tett
szert, amiből csaknem 7,633 milliárd forintot (egy évvel korábban 6,769 milliárd forint) költöttek el.
A kimutatás szerint az alaptevékenységből – a költségvetési szervek 144 millió
forintos jóváhagyott maradványával
együtt – eredően közel 3,948 milliárd forintos maradvány keletkezett. Az összeget
kettéosztották: csaknem 2,008 milliárd
forint kötelezettséggel terhelt maradvány
lett, míg 1,940 milliárd forintot szabad maradványnak nevesítettek.

A település idei évi költségvetésének tervezésekor 3,36 milliárd forintot a tavalyi
maradványból beépítettek, április 21-én
pedig közel 444 millió forint felhasználásáról is határoztak.
A közhatalmi bevételekből (döntően
helyi adók) 2,836 milliárd forintos nagyságrendben tervezett forrás (építményadó,
telekadó, iparűzési adó, idegenforgalmi
adó, kommunális adó) az év végére megközelítette a 3,536 milliárd forintot
(+24,7%). Főként a helyi cégek jártak az
élen a forrás növelésében, akik a reméltnél
(1,9 milliárd forint) több mint 700 millió
forinttal fizettek be többet (2,626 milliárd
forint) a gödöllői közkasszába. A 2016
januárjában történt bevezetése óta rendszeresen komoly vita és ellenérzés tárgyát
képező kommunális adóból 216,2 millió
forint folyt be 2021-ben, 13 millió forinttal
több, mint egy évvel korábban.
Az önkormányzatok állítólagos „kivéreztetésének” némiképp ellentmondó, érdekes
adat, hogy tavaly az állam közel 2,251 milliárd forinttal (2020-ban 1,617 milliárd forint) támogatta a gödöllői önkormányzat
működését (+39%). A város viszonylagosan jó gazdasági teljesítőképességét az is
tükrözi, hogy a magas adóerő-képességből
eredeteztethető „gazdagság büntetéseként”
is felfogható szolidaritási hozzájárulásként
730,4 millió forintot (tavaly 174,5 millió forint) vontak el a gödöllői közkasszától.
Hosszú időt venne igénybe a behatóbb
elmélyülés a zárszámadási előterjesztés
tételei között, hogy – főként a kiadási oldalon – teljes képet kapjunk arról, papíron
milyen pénzmozgásokat hajtatott végre a
gödöllői településvezetés az elmúlt esztendőben.
A számhalmaz elemzésekor említést
érdemel, hogy az igazgatási feladatokra
2,003 milliárd forintot (az összeg csaknem
fele a polgármesteri hivatal finanszírozására ment el), a szociális és gyermekjóléti
feladatokra 1,544 milliárd forintot, a köznevelési feladatokra 797 millió forintot,
míg a településüzemeltetésre 718,3 millió
forintot áldoztak mindannyiunk pénzéből.
A felhalmozási (fejlesztés és felújítás)
kiadásokra összességében elköltött 1,74

milliárd forintból jelentősebb tétel az alábbiak megvalósítására jutott a koronavírusjárvány kedvezőtlen hatásaival hónapokon át terhelt 2021-ben:
• város- és községgazdálkodási részesedés, magyarul: a szálloda-per kapcsán keletkezett fizetési kötelezettség 722,8 millió
forint
• polgármesteri hivatal Szabadság tér 6.
szám alatti épületének átépítése és bővítése 415,6 millió forint
• szennyvíztelep és szennyvízhálózat
rekonstrukció 149,9 millió forint
• kerékpáros-barát város program 96
millió forint
• informatikai fejlesztés 92,5 millió forint
• egyelőre meg nem valósuló kosárlabda-munkacsarnok építéséhez hozzájárulás
34,1 millió forint
Ha már az „új városháza” beruházást
megemlítettük, ne hagyjuk szó nélkül,
hogy mibe került tavaly a gödöllői adófizetőknek a lebontott régi épület helyén
kialakított főtéri létesítmény (közösségi- és
irodahelyiségek) üzemeletetése. Kis híján
31,5 millió forintba.
Összegezve a város 2021. évi papírra
vetett gazdálkodását, több következtetés is
levonható. Ezek közül az élre kívánkozik,
hogy halad a – 2015-től mindent egybevetve, lassacskán 3 milliárd forintot felemésztő – városháza projekt, jócskán „belemart”
Gödöllő tavalyi gazdálkodásába a szálloda-per kapcsán keletkezett 723 millió forintos fizetési kötelezettség, miközben a
lakosság közérzetét javító, döntően infrastrukturális beruházásokra elköltött
összeg alaposan megcsappant. Nem lenne
elegáns ezek mérséklődését a koronavírus-járványra és/vagy a Gémesi György
megnyilvánulásai miatt ellenzéki szerepkörbe sodródott gödöllői önkormányzat
Fidesz általi „gyilkolására” fogni… -efgé
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Helyi fiatalok is megszerezhetik Uralják a Pest megyei
az erdei vándor nagykövet titulust toplistát a helyi középiskolák

Az Országos Erdészeti Egyesület olyan – akár gödöllői – vándortáborozó fiatalokat keres, akik nagykövetként, lelkesedéssel és
odaadással képviselik a természetjárást és az Erdei Vándortábor
Programot. A leendő Erdei Vándor Nagykövetek megosztják
majd a táborban szerzett élményeiket, mesélnek természeti kincseinkről, az erdő értékeiről – tájékoztatta szerkesztőségünket
az egyesület munkatársa.

A nagyköveteket az Erdei Vándortábor Program résztvevői
közül választja ki az egyesület. A program évről évre egyre több
diákot vonz, akik idén már 12 útvonal közül választhatnak, és
közelebbről megismerhetik hazánk természeti és kulturális
értékeit, valamint az erdei vándortáborok életérzését. Az egyhetes táborok gyalog teljesíthetők és a természet- és honismereti
tudás bővítése, a kulturális és történelmi értékek megismerése
mellett fontos közösségépítő szerepük is van. Céljuk egyrészt,
hogy népszerűsítsék a túrázást és sportot, mint az egészséges és
környezettudatos életmód fontos összetevőit, másrészt, hogy
ismeretet, tudást adjanak az erdőkről és természetközeli élményt
nyújtsanak a fiatal generációnak.
Az Erdei Vándor Nagykövetek olyan diákok lesznek, akik jártak már, vagy idén jelentkeztek az Erdei Vándortábor Program
táborainak valamelyikére és szeretnének közreműködni a program célkitűzéseinek népszerűsítésében. Olyan fiatalokat keresnek, akik imádnak a természetben lenni, szívesen mesélnek másoknak, kiemelten kortársaiknak, a többi táborozónak a túrázás
során szerzett élményeikről, és nem félnek a szerepléstől. A
kampány során szakmai zsűri által kiválasztott nagykövetek
részt vesznek egy mentorprogramban is, ahol folyamatos támogatást kapnak az online jelenléthez: tanulhatnak kommunikációról, közösségi médiáról, és az Országos Erdészeti Egyesület
számára kiemelkedő jelentőségű célokról, mint a fenntartható és
természettudatos gondolkodásmód.
A nagyköveti programra történő jelentkezés határideje a gödöllői érdeklődők számára is május 16., amit www.erdeivandor.hu
oldalon, egy űrlap kitöltésével és egy maximum 3 perces, óriásfájl
küldő csatornára feltöltött bemutatkozó videóval lehet megtenni.
A videó linkjét a nagykovet@erdeivandor.hu email-címre kell
küldeni. Az email tárgya: Erdei Vándor Nagykövet jelentkezés.

Április 20-án megjelent az ország legjobb 100 középiskolájának
idei rangsora. A szakmai szempontrendszer alapján (kompetencia-felmérés, érettségi eredmények alap-tantárgyakból, emelt
szintű érettségizők száma) elitnek tekinthető tanodákat osztályozó, a HVG szerkesztősége által összeállított listán több, gödöllői
középfokú oktatási intézmény is fellelhető.
A Török Ignác Gimnázium (TIG) a 13., a Premontrei Szent
Norbert Gimnázium, Egyházzenei Szakgimnázium, Alapfokú
Művészeti Iskola és Kollégium a 31., míg a Gödöllői Református Líceum Gimnázium a 37. a rangsorban.
Ha csak a Pest megyei középiskolákat vesszük figyelembe, akkor a TIG a 2. a Premontrei az 5., a Református Líceum pedig a
6. pozíciót foglalja el. A megyei TOP 10-be csupán Gödöllőről
került be három oktatási intézmény, ami önmagáért beszél.
Ráadásul, mindhárom középiskola fejlesztés alatt és előtt áll: a
Premontrei Gimnázium megújulását több mint 3,3 milliárd forinttal, a Református Líceumét 3,1 milliárd forinttal, míg a Török
Ignác Gimnáziumét 980 millió forinttal támogatja a központi költségvetésből a kormányzat.
-rr

Közel 305 millió forint támogatás
szolgálja a kutatóépület megújulását

720 millió forintos összegű támogatással valósult meg az a beruházás, amivel csökkenteni lehetett a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) szarvasi, ceglédi és gödöllői kutatóépületeinek energiafelhasználását – olvasható a BMSK Sport
Nonprofit Kft. lapunkhoz eljuttatott közleményében.
A MATE Mezőgazdasági Gépesítési Intézetének Tessedik Sámuel utcában található gödöllői kutatóépületében (képen) 304,8 millió
forintos dotáció szolgálta a homlokzatszigetelést, a nyílászárók cseréjét, a lapostető szigetelését és a fűtési rendszer korszerűsítését.
A beruházás-sorozat április 20-i, szarvasi átadóján dr. Gyuricza
Csaba, a MATE rektora kiemelte, az energiahatékonyság növelésével és a megújuló energiaforrások hasznosításával csökkent
az üvegházgázok kibocsátása és a fosszilis energiahordozóktól
való függőség is, az Európai Uniós irányelveknek megfelelően.
- A fenntarthatóság régóta kiemelten fontos szempont az egyetem életében, így a kapcsolódó tudományos és szakmai ismeretek
átadására több képzésen is kiemelt hangsúlyt fektetünk, a gyakorlati tapasztalatok megosztására pedig Körforgásos Gazdaságelemző és Tudásközpontot is alapítottunk – tette hozzá az intézmény vezetője.
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Három és fél évvel hosszabbították Értékes csapat-pozíciók záróra előtt
meg a Szűcs Lajos Sportcentrum
üzemeltetési szerződését

A gödöllői önkormányzat tulajdonát képező Táncsics Mihály úti
sporttelepet 2019 májusa óta a GSK Gödöllői Sportolók Klubja
Kft. üzemelteti. A tavaly februárban az olimpiai bajnok (1968),
2013-ban Gödöllő Díszpolgára címmel kitüntetett Szűcs Lajos
(1943-2020) labdarúgó nevét viselő létesítmény működtetője – a
képviselőtestület április 21-i határozata értelmében – a jövőben
sem változik, a felek közötti üzemeltetési szerződést több mint
három évvel, 2025. december 31-ig meghosszabbították. Az erre
irányuló javaslattal Epres György (Szövetég Gödöllőért) sportügyekért felelős tanácsnok is egyetértett.
A kontraktus fontos eleme a pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kitétel. A tulajdonos önkormányzat éves szinten nettó 20,2 millió
forintos (bruttó 25.654.000 forint) üzemeltetési díjat biztosít az
üzemeletető kft-nek, méghozzá: havi rendszerességgel, egyenlő
arányban, átutalással. Ezzel szemben a gazdasági társaság éves
szinten nettó 900 ezer forintos bérleti díjat (bruttó 1.143.000 forint)
fizet a tulajdonos önkormányzatnak, ugyancsak havi rendszerességgel, egyenlő arányban, átutalással.
További csavar az együttműködés részleteiben, hogy amennyiben az ingatlan sportcélú bérbeadásából éves szinten befolyó bevétel meghaladja a nettó 15 millió forintot, abban az esetben a
tulajdonos jogosulttá válik az összeg feletti bevétel értékének
25 százalékára.
A Szűcs Lajos Sportcentrumban a pályák az alábbi tarifatáblázat szerint vehetők bérbe:
• Füves pálya
33.750 forint/óra (egész pálya)
• Műfüves pálya
negyed pálya 10.000 forint/óra
félpálya 20.000 forint/óra
egész pálya 25.000 forint/óra
• Műfüves pálya sátorral
negyed pálya 11.875 forint/óra
félpálya 23.750 forint/óra
egész pálya 40.000 forint/óra
Az árak május 1-jétől érvényesek, és bruttó összegben értendők.
-géhá

A Gödöllői SK labdarúgó-csapata – négy fordulóval a bajnokság vége előtt – harcban van az NB III-ba történő feljutással szinte
egyenértékű bajnoki címért a Pest megyei I. osztályú pontvadászatban. Győri Zoltán társulatának legfőbb riválisa a Dunaharaszti gárdája. Annyi már eldőlt, hogy ez a két alakulat osztozik
az arany- és az ezüstérmeken. Ezen felül a gödöllői tizenegy egy
– VS Dunakeszi elleni – mérkőzésre van attól, hogy feljusson a
Magyar Kupa 2022/2023-as idényének 128 csapatot számláló
főtáblájára.
A Gödöllői RC női röplabda-csapata címvédőként vágott neki
az NB I. Liga küzdelemsorozatának. Hosszú ideig úgy volt, hogy
ismét az aranyéremért játszhatnak a lányok, ám egy, februárban
indult, több kulcsembert érintő sérüléshullám miatt ez a terv
meghiúsult. Szalay Attila együttese bronzérmesnél rosszabb
nem lehet, ám, ha az utolsó, TF elleni mérkőzését 3-0 vagy 3-1
arányban megnyeri, ezüstérmesként zárhatja a 2021/2022-es bajnoki idényt. További jó hír, hogy a klub U21-es (junior) és U17-es
(serdülő) egysége bejutott a hatcsapatos országos döntőbe!
A Gödöllői KC férfi kézilabda-csapata az NB II. Északi-csoportjában rivalizál. Két találkozóval a szezon vége előtt Bartos
Gábor edző társulata a tabella 8. helyezettje. Utánpótlás-vonalon
ennél sokkal eredményesebb az egyesület, hiszen a Mácsár
Gyula irányításával készülő serdülők gyakorlatilag bajnoknak
tekinthetők a II. osztály Keleti-csoportjában, míg a III. osztály Bcsoportjában játszó ifjúságiak minimum ezüstérmesek.
-gbr
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Erre az esztendőre is megkapták a maguk közpénzét a helyi civilek
Összesen 27, gödöllői székhellyel rendelkező, közéleti-, kulturális egyesület, egyesületszerűen működő közösség, illetve civil
szervezet (tavaly 37) részesült idén abból
az eredeti 4 millió forintról 4.240.000 forintra megemelt keretösszegből (tavaly
2,5 millió forintos), amivel a gödöllői önkormányzat 2022-ben támogatja működésüket. A pályázók (36 szervezet) összigénye kevéssel meghaladta a 12,2 millió
forintot.
A támogatás odaítéléséről április 30-ig
kellett értesíteni az érintetteket. Hogy kik
és milyen összeget tudhatnak a magukénak? Íme, itt a lista!
• Gödöllő Városi Nyugdíjasok Egyesülete 650 ezer forint
• Gödöllői Civil Kerekasztal Egyesület
400 ezer forint
(a szervezet égisze alatt további támogatást
élveznek: Életmód Klub 100 ezer forint,
100xSzép Utcabál Baráti Kör és Gödöllői
Fotóskör 60-60 ezer forint, Ökopiknik Tudásközpont 50 ezer forint, Anyaplacc és Zöld
Varroda Klub 30-30 ezer forint)
• Megújult Nemzedékért Alapítvány
270 ezer forint
• Gödöllői Városközpontért Lakótelepi
Egyesület 250 ezer forint
• Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és
Szabadidős Egyesület 250 ezer forint
• Gödöllői Fele-Más Egyesület a Sérült
Gyermekekért 200 ezer forint
• Gödöllői Cserkészetért Egyesület 150
ezer forint
• Gödöllői Fészek Nagycsaládosok
Egyesülete 150 ezer forint
• Lakásszövetkezetek és Társasházak
Gödöllői Egyesülete 150 ezer forint
• Diverzitás Közhasznú Alapítvány
150 ezer forint
• Teleki Pál Egyesület 150 ezer forint
• Ózon- Pajzs 2100 Környezetvédő Polgárőr Egyesület 120 ezer forint
• Magyar Rákellenes Ligán keresztül –
MRL Gödöllői Alapszervezete 100 ezer forint

• Gödöllői Cukorbetegek Egyesülete
100 ezer forint
• Royal Rangers Gödöllő 90 ezer forint
• Gödöllői Méhészegyesület 80 ezer forint
• GATE Zöld Klub Egyesület 80 ezer forint
• Gödöllői Állatotthon Egyesület 80 ezer
forint
• Felhőút Sportrepülő Egyesület 80 ezer
forint
• Gödöllői Városvédő Egyesület 70 ezer
forint
• Ökomama Egyesület 60 ezer forint
• Gödöllő és Térsége Látássérültjeinek
Egyesülete 60 ezer forint
• Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületének Gödöllői területi csoportja 50 ezer forint
• EDUSPORT Sportegyesület 50 ezer forint
• Szamovár Szláv Kultúra Ápolásáért
Alapítvány 50 ezer forint
• Agrár Technikatörténeti Egyesület 40
ezer forint
• Gödöllői Városrészek Civil Egyesülete
30 ezer forint
Az elutasított kandidálók közül négy
(Körösfői-Kriesch Aladár Művészeti Alapítvány, Gödöllői Királyi Kastély Barátainak Egyesülete, Duflex Fotográfiai Stúdió
és Vitrin Beat) támogatása a városi rendezvényekre fenntartott keretből valósul
meg, míg három szervezet (Club Színház,
Arpeggio Gitárzenekar Alapítvány és Garabonciás Színtársulat) a művészeti csoportnak szánt városi költségvetési előirányzatból részesülnek.
Az Első Budapest-Gödöllő Lions Club
közel 937 ezer forint elnyerésére irányult
pályázatát azért negligálták, mert az általuk meghatározott cél a Fele-Más Egyesületnél támogatást élvezett, a Forrás Kórus
Egyesület 485 ezer forintos igénye pedig
azért nem kapott zöld utat, mert – noha a
Török Ignác Gimnáziumban próbálnak –
kerepesi székhelyű szervezet.

A döntést a településvezető által felkért
javaslattételi bizottság készítette elő. A
tagok között ott voltak a Gödöllői Civil
Kerekasztal Egyesület képviselői, Kecskés
Judit civil referens, és nem utolsó sorban a
polgármester „jobbkezének” is tekinthető L.
Péterfi Csaba polgármesteri kabinetvezető is. A pénzelosztási folyamat során a kulturális, ifjúsági és nemzetközi kapcsolatok
bizottságának tagsága is egyetértett a
javaslattételi grémium ajánlásával.
A megítélt támogatási összegeket böngészve, megállapítható, hogy ebben az évben az egy, nyertes pályázóra jutó dotációs
átlag 157.037 forint (tavaly 67.568 forint).
Az átlagnál hatan kaptak nagyobb összegű támogatást. A legnagyobb mértékű dotáció a nyugdíjas egyesületet illeti meg
(650 ezer forint, tavaly a 2,5 milliós keretből 370 ezer forint) miközben akad
olyan szervezet, amely éves szinten be
kell, hogy érje 30 ezer forintos városi pénzdotációval.
-vn
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Vécsey László: Vért izzadtak, hogy fogást találjanak rajtam!
2010-ben 25.008 szavazat (51,15%), 2014ben 23.745 szavazat (42,92%), 2018-ban
29.588 szavazat (45,92%), 2022-ben
33.188 szavazat (49,05%). Ezekkel az adatokkal írt történelmet Vécsey László, aki
sorrendben negyedszer kapott bizalmat a
gödöllői központú választókerületben,
hogy képviselje az itt élőket a törvényhozás házában. A Fidesz-KDNP színeiben
mandátumot szerzett honatya negyedik
sikerének hivatalossá válását követően,
megbízólevele április 21-i átvétele előtt
nyilatkozott hírportálunknak.

- Ha egy-egy jelzővel kellene illetni a
gödöllői központú körzetben elért választási sikereit 2010 óta, melyikről, mit
mondana?
- A 2010-es volt a protestáló, a 2014-es a
megtartó, a 2018-as a megerősítő. A mostanira pedig az, ami országosan is áll:
elsöprő.
- Azzal együtt, hogy a választási kampány folyamán több fronton is próbálták
Önt lejáratni, eredményeit megkérdőjelezni, magabiztosabb, kis híján abszolút
többségű sikert ért el, mint négy évvel
ezelőtt. Nem működött a passzív, súlytalan képviselői imázs szajkózása, vagy
az Ön által bemutatott eredményeknek
jobban hittek a választópolgárok?
- Vért izzadtak, hogy fogást találjanak
rajtam. A családomat sem kímélték. A
mindennek legalját jelentő különböző
„partizán” oldalak, az országos „függetlenobjektív-progresszív” médiájuk a legégbekiáltóbb hazugságokat és rágalmakat szajkózták. Az ezalényeg.hu szerkesztőségével szemben ugyan eljutottam addig, hogy
bírósági ítélet kötelezi őket sajtó-helyreigazítás közzétételére, de a mocskolódások
mérgét ez már nem tudja kivenni a választási eredményekből. A választókerület
tizenhét településéből tizenhatban mindezek ellenére objektívek maradtak a választók. Ha Gödöllőn a mákony nem hatolt volna ilyen mélyre, a számok alapján
most a 2010-es abszolút többségnél is erősebb lehetett volna ez a mostani győzelem.
- A parlamentben a Fidesz-KDNP
pártszövetség kétharmados többséget
élvező frakciójának lesz tagja. Az ismert
okok miatt (járvány, háború), valamint a
kampány során a különböző társadalmi
csoportoknak juttatott pluszpénzek miatt

az ország gazdasági helyzete nem tekinthető „rózsásnak”. Számíthatnak-e a
körzetünkben élők is megszorításokra,
szebb szóval, kiigazításokra?
- A járványt és az azt követő gazdasági
visszaesést a kormány jól kezelte és gyorsan újraindult a gazdaság. A háború és
béke kérdésében Magyarország helyzetét
szintén jól pozícionálta. A világgazdaságot
sújtó infláció, az elhúzódó háború és az
Oroszország elleni szankciók gazdasági
hatásai még nem ismertek. A választás
utáni első kormányzati és miniszterelnöki
nyilatkozatok arra mutatnak, hogy a
kormányzat fő célkitűzése ezek következményeinek tompítása. A rezsicsökkentés
és az üzemanyagárak felső korlátjának
fenntartása, valamint az infláció kompenzálása nem történhet a lakosság terhére: ne
velünk fizettessék meg a háború árát! A
kormány nem a lakosságnál keresi, és
szükség szerinti mértékben másutt meg is
fogja találni az ehhez szükséges forrásokat. Nem jöhetnek „megszorítások”.
- Ami a választókerületet illeti, az
elmúlt négy évben minden településen
történt fejlesztés. Ennek ellenére, vannak
olyan ígéretek (út- és intézményfejlesztés),
amik egyelőre megvalósításra várnak.
Mire számíthatunk, 2026-ig ezek közül –
nem csak Gödöllőn – mi fejeződhet be?
- Folyamatban lévő beruházásokat nem
kell leállítani. A Magyar Falus és a Top
Pluszos pályázatok rendben elindulhatnak. A térségi elkerülő út és a HÉV-rekonstrukció folyamata sem állhat meg. A
várhatóan május végén felálló ötödik
Orbán-kormány fejlesztési stratégiája
mentén további fejlesztésekben bízom
választókerületünkben is, de erről szerintem majd ősszel lesz időszerű beszélnünk.
- Nem kerülhető meg az az ellentét, ami
az elmúlt években igencsak kiéleződött
Ön és Gémesi György gödöllői polgármester között. A város első embere több
bűncselekménnyel is összefüggésbe hozta
az Ön nevét. Ilyen volt a 2019-es plakátrongálással kapcsolatos eljárás, vagy
a botrányos gödöllői szálloda-per jogerős
ítélete után indult végrehajtások kapcsán
a Völner-ügy. Milyen folytatásra számít
kettejük kapcsolatában?
- Ennyi idő távlatából jól látszik, hogy
Gémesi György tizenkét éve mindent

megtesz a lejáratásomra. Mostani akcióin tehát
nem lepődtem
meg, bár, a példaként felemlített „ügyeket” tekintve, kétségkívül ebben a kampányban ment
mindeddig
a
legmesszebbre.
Választókerületünk tizenhét településéből tizenhatban ez teljesen hatástalannak
bizonyult, de Gödöllőn pár százzal többen
szavaztak pártjának mánfai elnökére, mint
rám. Ezzel együtt közel 1.600-zal több
gödöllői szavazatot kaptam, mint amenynyivel Gémesi Györgyöt 2019-ben polgármesterré választották. Nekik külön köszönöm a bizalmat.
Bízom benne, hogy a város érdeke végre
felülkerekedik a személyes ambícióin.
Gödöllő mindkettőnk szülővárosa. A gödöllőiek jogos elvárása, és szerintem is ez
lenne a normális, hogy egymást erősítve
mindketten tegyük a dolgunkat a város
érdekében. Összehangoltan, ő polgármesterként, én a térség országgyűlési képviselőjeként. Hamarosan szeretnék majd személyesen is egyeztetni vele erről, rajtam
nem fog múlni.
- Meg kell említenünk az önkormányzati szektornak a következő négy évben
szánt szerepet és feladatkört. Folytatódik
az állítólagos kivéreztetésük, vagy bizonyos területeken nagyobb önrendelkezésük lesz és ellentételezik őket az elvonások miatt?
- Az önkormányzatok kivéreztetéséről
szóló narratíva hamis és a választási eredmények fényében most már az is kimondható, hogy hatástalan. A történelmi vereséget elszenvedő szivárvány koalíció ennek egyik arcaként benevezte Gémesi
Györgyöt az országos médiába, amit ő
hálásan fogadott és teljesített, mert nagyon
szeret szerepelni. A függöny lement, úgy
tűnik, hogy érdeklődés hiányában elmarad a második felvonás. Az önkormányzati szféra megváltoztatására irányuló bármilyen szándék – ha egyáltalán fölmerül –
a kormány programjából lesz megismerhető.
-fedor

