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Két nappal bővül a téli 
igazgatási szünet a polgármesteri hivatalban

Eredetileg úgy volt, hogy idén december 27-én kezdődik és 30-án
zárul, vagyis: keddtől péntekig tart az igazgatási szünet a gödöl-
lői városházán. Az energiaválság kiadásnövelő következményei -
nek mérséklése érdekében elrendelt jogszabályi változások
következtében azonban ez az időtartam – igazodva a központi
költségvetési szervezetek számára engedélyezett munkarendi
mó dosításokhoz – két nappal bővül, azaz: december 22-én, csü-
törtökön és 23-án, pénteken is szünetel az általános ügyfél -
fogadás a hivatalban.

A képviselőtestületi döntés előtt dr. Kiss Árpád jegyző el mond -
ta, hogy január első hetében nem lesz igazgatási szünet a gödöllői
hivatalban, ám január 2-án, hétfőn, illetve 4-én, szerdán nagy
valószínűséggel korlátozott ügyfélfogadással kell majd szá molni.

A fenti intézkedéstől függetlenül a halaszthatatlan ügyek
(például: születések, halálesetek) a (06-70) 886-8684-es telefonos
ügyeleten intézhetők. Aki közérdekű bejelentést szeretne tenni a
fenti időszak alatt, lehetőségként – többek között – a (06-28) 
529-180-as központi telefonszám, vagy a pmh@godollo.hu email-
cím áll a rendelkezésére.

A Gödöllői Sport Klub is 
csatlakozott az adventi adománygyűjtéshez

Közösségi oldalán adta hírül a Gödöllői Sport Klub, hogy csatla-
kozott ahhoz a jótékonysági összefogáshoz, amit a Máltai
Szeretetszolgálat gödöllői csoportja és intézménye, a Gödöllői
Kalkuttai Szent Teréz Karitász csoport kezdeményezett, és ami-
nek keretében a karácsonyt megelőző adventi időszakban
összehangolt tartósélelmiszer-gyűjtést szerveznek. 

Történik mindez azért, mert az árak folyamatos emelkedése
egyre nagyobb terhet ró minden családra, a közeljövőben azok is
nehéz helyzetbe kerülhetnek, akik eddig nyugodt egzisztenciális
helyzetben éltek. Ezekben a nehéz időkben csak az összefogás
segíthet, ezért a Gödöllői Sport Klub illetékesei tartósélelmiszer-
adományokat (liszt, tej, olaj, cukor, só, konzerv, száraztészta,
édesség) várnak december 10-ig, amiket a Táncsics Mihály úti
Szűcs Lajos Sportcentrum büféjébe kérnek eljuttatni.

Januártól 15 százalékkal 
drágul a közterület-használat Gödöllőn

November 17-én, a gödöllői képviselőtestület ülésén a városatyák
döntöttek arról, hogy a következő esztendő első napjától – a jelenle-
gi jegybanki alapkamat 13 százalékos mértékét két egységgel meg -
haladó mértékben – 15 százalékkal megemelik az alábbi díjakat:

• 1.500 négyzetméternél nagyobb és kisebb területű mezőgaz -
da sági rendeltetésű ingatlanok, illetve rekreációs földhasználat
haszonbérleti díja.

• Földterület és közterület használati díja. A gödöllői önkor -
mányzat 4 darab bérleti- és 10 darab használati szerződéssel,
valamint 2 darab közterület-használati szerződésként kezelt szer -
ződéssel rendelkezik. Ezen felül 7 darab üzlet működését engedé-
lyezték közterületen, illetőleg 192 garázs-felépítmény foglal el
közterületet a városban.

Jön az új MÁV-Volán menetrend, 
amitől javulhatnak a helyi átszállási lehetőségek

Új, a tömegközlekedési eszközök gödöllői használóit is érintő
menetrendet vezet be december 11-től a MÁV-Volán-csoport. Az
erről szóló, 170 oldalban megfogalmazott részleteket Vitézy Dá -
vid, a Technológiai és Ipari Minisztérium közlekedési államtit -
kára hozta nyilvánosságra.

A tisztségéről időközben, november 14-én lemondott szakem -
ber tájékoztatójából – mások mellett – kiderül, hogy a hatvani-
miskolci vonal elővárosi szakaszán sűrűbb lesz a közlekedés, a
kora reggeltől késő estig óránként járó új Mátra InterRégió
nemcsak Gyöngyösnek teremt közvetlen kapcsolatot a főváros-
sal, de az egri Agria InterRégiókkal együtt félórás, zónázó szol -
gáltatást is nyújt az agglomerációban. A miskolci InterCity-k
meg állnak Hatvanban, ez nemcsak a városnak jó hír, de a sal -
gótarjáni vonal valamennyi településének is, hiszen ezek 25 perc -
cel kerülnek közelebb Budapesthez. Gödöllőn, Aszódon, Bagon
és Turán javulnak az átszállási lehetőségek buszról az új vo na -
tokra, és ennek megfelelően új közös bérletekkel lehet majd
utazni a térségből vonattal, busszal, HÉV-vel, ráadásul, sokszor
olcsóbban, mint jelenleg. 

Országos rangsor élén 
a Gödöllő Török Ignác Gimnázium

A Gödöllői Török Ignác Gimnázium (TIG) áll a két tannyelvű
képzést is indító középiskolák 2023-as HVG-rangsorának élén
– adta hírül az eduline.hu oldal. A szakmai siker annak
köszönhető, hogy a felvételi eredmények és a matematika-
érettségi eredményei alapján a TIG diákjai érték el a legjobb
összesített eredményt. A lista második helyén a budapesti Szent
II. János Pál Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium áll, amelyet a
szintén fővárosi Karinthy Frigyes Gimnázium, a szolnoki Varga
Katalin Gimnázium, valamint a tatai Eötvös József Gimnázium és
Kollégium követ.

A két tannyelvű középiskolák évek óta a népszerűségi listák
élén állnak, nem véletlen, hogy számos gimnáziumban
többszörös a túljelentkezés. A végzősök ugyanis jellemzően felső-
fokú nyelvvizsgát szereznek tanulmányaik végére, ami az itthoni
egyetemi-főiskolai felvételin is nagy előny, a külföldi tovább ta nu -
láshoz pedig egyenesen elengedhetetlen.

A HVG középiskolai rangsora október közepén jelent meg, a
listákat a tizedikesek szövegértési és matematikai kompetencia -
mérésének eredményei, a magyar felsőoktatásba bekerülő diákok
átlagpontszáma, valamint az érettségi eredmények alapján
állították össze.                                                    GH-összeállítás

Városszerte arról beszélnek, hogy…
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A kulturális megmérettetésre a magyar
és világirodalom költészetének és próza -
irodal mának olyan verseivel, elbeszélései-
vel, regényrészleteivel lehetett nevezni,
amik a közösség összetartó erejéről, az el -
fogadásról, toleranciáról szólnak. A döntőt
november 19-én a Gödöllői Királyi Kastély
Dísztermében rendezték meg.

Az előzetes válogatókból döntőbe jutott
30 produkciót előadók négy kategóriában
mutatták meg felkészültségüket a Her cze -
nik Anna operaénekes, a Pécsi Ildikó Szín -
társulat művésznője (elnök), Fülöp Attilá -
né, a könyvtár nyugalmazott igazgatónő-
je, Buka Enikő, a zeneiskola igazgatónője,
dr. Papházi János, a Gödöllői Királyi Kas -
tély Múzeumi Osztályának vezetője és a
diákok képviseletében a két évvel ezelőtti
verseny különdíjasa, Valachi Máté alkotta
zsűri tagjainak. Íme, a szakavatott ítészek
döntése:

I. kategória (10-12 évesek, 13 döntős)
1. hely: Szabados Balázs

(Erkel iskola, felkészítő: Bálint Adrienn)
2. hely: Pallagi Lilla

(Premontrei iskolaközpont, 
felkészítő: Babicz Mária)
3. hely: Gulybán Zsófia

(Szent Imre Általános Iskola, 
felkészítő: Balogh-Fazekas Andrea)

II. kategória (13-15 évesek, 8 döntős)
1. hely: Varga Lili Csilla

(Damjanich iskola, 
felkészítő: Pecze Katalin)

2. hely: Daróczi Petra
(Petőfi iskola, 

felkészítő: Lukács Brigitta)
3. hely: Virág Márton Zalán
(Premontrei iskolaközpont, 

felkészítő: Babicz Mária)

III. kategória (16-20 évesek, 7 döntős)
1. hely: Valachi Bence

(Göllner Mária Regionális 
Waldorf Gimnázium, 

felkészítő: Peller Károly) 
2. hely: Papp Ágoston

(Premontrei iskolaközpont, 
felkészítő: Mucsi Ildikó) 

3. hely: Bors Lili
(Premontrei iskolaközpont, 

felkészítő: Mucsi Ildikó)

Zenei kategória (2 döntős) 
1. hely: Szalai Lilla

(Frederic Chopin Zeneiskola, 
felkészítő: Benedek Krisztina)

2. hely: Tukora-Bakos Nikoletta
(Terplán Zénó Kolping Technikum,

Gimnázium és Szakképző Iskola, 
felkészítő: Pető Brigitta)

Az eseményen – idén első ízben – át ad -
ták az elmúlt esztendőben alapított, a jobb
oldali képen látható „Szép szavakért”
Pécsi Ildikó Emlékdíjat. Az elismerés min -
den évben az Erzsébet királyné emlékére
rendezett vers- és prózamondó verseny
legkiválóbb szavalójának, prózamondójá -
nak, vagy zenei kategóriában induló ver -
senyzőnek/csoportnak ítélhető oda, a ver -
seny aktuális zsűrijének egybehangzó vé -
le ménye alapján: 2022-ben Daróczi Pet ra
(Petőfi iskola) Petőfi Sándor: Dicsőséges nagy -
urak című versének tol má csolása tetszett a
legjobban az íté szeknek.

Gödöllő Város különdíját Makó Boglár ka
(Szent Imre Általános Iskola), Nagy Kristóf
(Szent Imre Általános Iskola), és Ercsi Cson -
gor (Református líce um), érdemelték ki. A
ver senyzők felkészítésében végzett munká -
ja elismeréseként Heltai Zsófia (Református
líceum) vehe tett át különdíjat, amit Szekeres
Erzsébet iparművész ajánlott fel. A buda-
pesti szék helyű Jakobi Koncert Kft. jóvoltá-
ból öt pár koncertjegyet kapott a Premontrei
iskolaközpont felkészítő pedagógusainak
közös sé ge (Babicz Mária, Mucsi Ildikó,
Hor váth Tímea, Czenki Réka).

A kulturális versengéshez kapcsolódóan
lila szalagok koszorúra történt feltűzésével
tisztelegtek Pécsi Ildikó (1940-2020) emlé-
ke előtt a Kossuth- és Jászai Mari-díjas
szín művésznő, Gödöllő díszpolgára halála
után a kastély Erzsébet királyné előkertjé-
ben tavaly felavatott selyemakác emlékfá-
nál, amit 2010-ben ültettek el. A délutáni
órákban, a Sisi Baráti Kör szervezésében
koszorúzás helyszíne volt a királyné szob -
ra az Erzsébet-parkban. –org

Fotó: Ollari István

Erzsébet királynéra emlékezve verseltek a kastély  dísztermében

www.godolloihirek.hu

„…semmi sem állhat közénk” – ezzel, a J. K. Rowlingtól származó idézettel hirdette
meg ebben az esztendőben (mindent egybevetve, 28. alkalommal) az Erzsébet
királynénak emléket állító vers- és próza mondó versenyt a Gödöllői Királyi Kastély
Barátainak Egyesülete, a Gödöllői Királyi Kastély és a Gödöllői Városi Könyvtár és
Információs Központ.
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November 17-én, a kora esti órákban kipipálta az évente lega -
lább egyszer kötelező közmeghallgatásra vonatkozó törvényi
kötelezettségét a gödöllői képviselőtestület. A Gödöllői Városi
Könyvtár és Információs Központ Dózsa György úti épületében
lezajlott nyilvános eseményen az irányadó napirend az energia-
válság hatásairól és az önkormányzat intézkedéseiről szóló
alpolgármesteri tájékoztató volt. Ezen felül a közérdeklődésre
számot tartó lakossági kérdésekre is reagáltak a megszólított
illetékesek.

Az energiaválság Gödöllőre vonatkozó kényszerű, a spórolást
szolgáló intézkedéseivel kapcsolatosan az eddig már nyilvános -
ságra hozottakhoz képest sok újdonság nem látott napvilágot.
Gémesi György polgármester felvezette az általa „túlélési stra -
tégiának” nevezett témakört, majd Bárdy Péter alpolgármester – a
világpiaci árak változására visszavezethető, főként a távhő-szol -
gáltatást érintő kedvezőtlen hatások ismertetéséből kiindulva –
számszerűen is alátámasztotta az eddig elrendelt, több önkor -
mányzati intézmény működését jövő tavaszig befolyásoló,
uszkve 25 százalékos megtakarítás eredményező korlátozások
szükségességét. 

Elhangzott, hogy az árak robbanása miatt az éves szinten ko -
rábban elköltött mintegy 200 millió forinttal szemben, a követke -
ző esztendőben csaknem 900 millió forintos kiadással kell szá -
molnia a városvezetésnek az energiaköltségek területén. Bárdy
Péter egyfajta rendszerkritikai észrevételként fogalmazta meg,
hogy a gödöllői önkormányzat által az államnak fizetendő szo -
lidaritási hozzájárulás (adó) mértéke 2023-ban nagyjából annyit
tesz ki, mint az energiahordozók kapcsán várható kiadás.

Az alpolgármester ismertette az önkormányzat által a korábbi
években végrehajtott, és a közeljövőben várható, az energiafel-
használás hatékonyságának növelését szolgáló intézményi beru-
házásokat, valamint kitért a közvilágítás korszerűsítésére is. 

Gémesi György első számú helyettese a 45 perces prezentációja
végén beszélt a krízishelyzet feltérképezésére és rövid- és
középtávú feladatok kijelölésére életre hívott energiagazdálkodá-
si munkacsoport ténykedéséről. Szóba került, hogy a város ve -

zetés két – részben fejlesztési, részben működési célokat szolgáló
– alapot hozott létre az energia veszélyhelyzet idején felmerülő
gödöllői problémák orvoslására, a gondok mérséklésére.

Bárdy Péter kitért arra is, hogy a hónap elején egyeztetésen vet -
tek részt a kormány által az önkormányzatokkal történő konzul -
tációra kijelölt miniszter biztosnál, ahol kiderült, hogy – az 5-10 ezer
fő alatti településekkel szemben – Gödöllő nem számíthat az ener-
giaválság okozta többletkiadások kompenzá lására.

A tájékozatót követően a hallgatóságé lett a mikrofon. A teljessé
igénye nélkül szóba került, hogy 

- a prezentáció „öntömjénezés” volt,
- nem esett szó az elbukott szálloda-perről,
- az épülő városháza egy „tyúkbódéhoz” hasonlítható,
- Gémesi György közpénzen járkál be rendszeresen az ATV-be,
- miért kell évente új autót vásárolni,
- koszos, mocskos a város,
- a tisztaság fenntartása érdekében hozott rendeltek betartása

nem pénz kérdése,
- közbiztonsági szempontból a Szent János utca és környéke a

város „nyolcadik kerülete”.
A felmerült „észrevételekre” Gémesi György reagált. Volt, ami-

kor indulatosan, volt, amikor a humort is bevetette. A polgár mes -
ter hosszasabban beszélt a hulladékgazdálkodási helyzet megvál -
tozásáról, aminek szerinte egyik kedvezőtlen folyománya, hogy
megszűnt a környezettudatos oktatás, és lazult a morál, romlott
az emberek mentalitása.

A közbiztonsági témakörben Szigeti János rendőr alezredes, a
Gödöllői Rendőrkapitányság vezetője reagált, aki elmondta,
hogy növelni fogják a járőrök jelenlétét a szóban forgó területen,
és kihangsúlyozta, hogy aki közrendet veszélyeztető problémát
észlel, jelentse be a kapitányságon.

Kérdésre válaszolva, a polgármester leszögezte: a város nem
tervezi a közvilágítás éjszakai korlátozását.

Elhangzott olyan lakossági javaslat, hogy a városra, annak hír-
nevére nézve kellemetlen, kényessé vált beruházásokat (új város -
háza építése és bővítése, Török Ignác Gimnázium korszerűsí té se)

mielőbb le kellene zárni. Ezen
felül hatékonyabbá kel lene ten -
ni a városüzemeltetési felada-
tok el látását.

Idővel a lényegi kérdések el -
fogytak a helyszínen – a hiva-
talból jelenlévőket leszámítva –
összességében gyérnek mond -
ható la kos sági érdeklődéssel
kísért közmeghallgatáson, ami-
nek legfőbb üzenete az lehetne,
hogy a településen élő emberek
rendszere tetre és kötelesség tu -
datra vonatkozó igénye, és a fi -
a talok erre tör ténő nevelése nél -
kül a problémák nem szá mol -
hatók fel hatékonyan.

-ÁB

„Öntömjénezés” és „mocskosság” a közmeghallgatáson
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Az utóbbi évek
úgy teltek el a
gödöllői piac
életében, hogy
– néhány ki vé -
telt leszámítva
– nem volt ál ta -
lános bérletidíj-
emelés. A kö -
vet kező eszten-

dő első napjától ez a helyzet megváltozik, miután a belvárosi
kereskedelmi egységet működtető önkor mányzati alapítású gaz-
dasági társaság infláció miatti folyamatosan növekvő költ -
ségeinek ellensúlyozása megoldhatatlan a piaci díjak mérsékelt
nö velése nélkül.

Fekete Zoltán, a Gödöllői Piac Kft. ügyvezető igazgatója 10-15
szá zalék közötti mértékű díjemelést javasolt, amit a képvise lő -
testület tagjai ellenvetés nélkül elfogadtak. Ezzel szemben jó hír
az egész évre fix szerződés aláírását vállaló érintetteknek, hogy
2023-ban is fennmaradnak bizonyos, korábban már alkalmazott
kedvezmények, azaz:

• A jó idő kezdetétől a hűvös idő érkezéséig, vagyis, május 1-je
és október 31-e között (legfeljebb 6 hónapra) a csarnok üzlet he -
lyiségeire (kivétel a BIO-bolt) havi szinten nettó 25 ezer forintos
rendelkezésre-állási díjat vetnek ki. A bérlők ezen időszak alatt az
udvarban árusítanak, amiért külön megállapított, 2.500 fo -
rint/sátor/nap díjat fizetnek.

• Hasonló kedvezmény vonatkozik a januári és februári hóna-
pokban az udvari pavilonok bérlőire, akiktől nettó 20 ezer forin-
tos rendelkezésre-állási díjat kérnek havonta.

• Az év első két hónapjára – miután hóban, fagyban a ven -
déglátóhely előterében nem látni álldogáló vendéget – az udvari
büfét üzemeltető cég 50 százalékos kedvezményt vehet igénybe.

Fontos adalék, hogy a kedvezmények nem érvényesíthetők, ha
a bérlő – a büfét leszámítva – üzletvitelszerűen használja a szóban
forgó kritikus időszak alatt a bérleményt.

Így változnak a főbb bérleti díjak
A legolcsóbb üzletért nettó 50 ezer forintot kell kifizetni a bérlő-
nek havonta, a legdrágább kereskedelmi egység bérleti díja pe -
dig havi, nettó 390 ezer forintos kiadást jelent a rétesházat mű -
ködtető vállalkozónak.

Jövőre, egy összegben történő fizetés esetén nettó 95 ezer forintra
emelkedik az éves-, és nettó 55 ezer forintra a féléves asztalbérleti
díj (négy-, illetve két részletben fizetve, nettó 30 ezer fo rint/részlet).
A napijegyes asztalhasználat 2023-ban bruttó 800 fo rintba kerül az
őstermelőknek, míg 1.200 forintba a vállalko zóknak.

A piacon üzletet bérlők havi, nettó 7 ezer forintért parkolhatnak
a föld alá süllyesztett garázsban. Az objektum alatti mélyga rázs ban
a nap 24 órájára érvényes, nem csak a piaci árusok számára igény-
be vehető bérletes parkolás díja heti bérlet megváltása esetén nettó
5.000 forintba, havi szinten 16.500 forintba, ne gyed évente 38.500 fo -
rintba, féléves időszakra 66 ezer forintba, éves intervallumban
pedig 105 ezer forintba kerül 2023. január 1-jétől. -fd

Októberi lapszámunkban közzétett cikkükben arról számoltunk be,
hogy nem jön ki a matek a Gerle utcai útfelújítás mart asz falt-
anya gánál. Magunk sem gondoltuk, hogy az ügyben meg nyi lat -
kozók által 15 millió forintra taksált beruházás „egyharmadát kitevő”
anyag-felhasználási részében rejlő számítási ellentmondás néhány
héttel később feloldódik. Emlékeztetőül annyit érdemes megismé -
telni: a Magyar Közút által szerkesztőségünkhöz eljuttatott tájékoz -
tatás arról szólt, hogy a felújításhoz biztosított mar taszfalt értéke
bruttó 987.552 forint. Ehhez képest a polgármester lokálpatrióta
klubos csapatához tartozó képviselő azt írta le, hogy a 10 millió fo -
rintot felemésztő munkafolyamatokon kívül a fennmaradó 5 mil lió
forint a Közút által biztosított martaszfalt, mint anyag értéke.

A különbség a két összeg között durván 4 millió forint. Akkori
cikkünket azzal zártuk: jó volna tudni, hol lelhető fel legalább 
4 millió forint értékű martaszfalt-anyag…

A gödöllői képviselőtestület október 19-i ülésén sürgősségi in dít -
ványként került a városatyák elé egy előterjesztés, amiből kiderült,
hogy a munkafolyamatokra bruttó 11.531.931 forintot költöttek,
míg a fent meghatározott, közel egymillió forint értékű aszfaltot
nem kellett megvásárolni, azt a Közút térítésmentesen biztosította.

A tanulságos esetnek legalább két olvasata van. Részben az,
hogy örülni kell(ene), mert olcsóbb lett egy fejlesztés, mint azt a
városvezetés két tagja előzetesen jelezte, részben pedig az, hogy
ha nem születik meg a cikk, vajon kap-e külön előterjesztést, ezál-
tal nyilvánosságot a beruházás fillérre pontos összege… -G

Bérletidíj-drágulás a városi piacon Gerle utca: elszámolási részletek

Miután a koronavírus-járvány, pontosabban az annak megféke -
zé se érdekében született központi rendelkezések nem tették lehe -
tővé, hogy az önkormányzatok a 2021-es, majd a 2022-es évre he -
lyi adót emeljenek, vagy újat vezessenek be, illetve megváltoz -
tassák a kedvezményeket, 2023. január 1-jéig kell arra várni, hogy
Gödöllőn hatályba léphessenek a két évvel ezelőtt meghozott
polgármesteri és képviselőtestületi döntések adófizetési mentes -
ségre vonatkozó elemei. 

A következő év első napjától mentesül
- az építményadó megfizetésétől a legfeljebb 500 négy zetmé -

teres alapterületű, magánszemély tulajdonában lévő, nem lakás
céljára szolgáló vagy kizárólag vendéglátó, keres kedelmi, egész-
ségügyi célú épület teljes hasznos alapterületéből 50 négy zet -
méter.

- a telekadó megfizetésétől az a telek, ami magán személy tulaj -
donában lévő lakással, üdülőépülettel, hétvégi házzal beépített,
amit kizárólag lakás céljára használnak és kom mu nális adófizeté-
si kötelezettség terheli.

- a kommunális adófizetés kötelezettsége alól az olyan egyedül-
álló nyugdíjas, akinek nettó, havi jövedelme nem haladja meg a
94.000 forintot (jelenleg ez az összeghatár 85.500 fo rint), nyugdíjas
házastársak esetén pedig az egy főre jutó jövedelem a havi 
62.000 fo rintot (jelenleg ez az összeghatár 57.000 fo rint). A men -
tes ség igénybevételéhez szükséges a Nyugdíjfo lyó sí tó Igazgató -
ság által a tárgyévre, illetve az érintett(ek) nevére szóló nyugdíj
összegét megállapító igazolás. -st

Változó helyiadó-mentességek
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Az aktuális cégnyilvántartást böngészve,
megállapítható, hogy törölték a gödöllői
szék helyű, egykoron az Erzsébet királyné
Szállodát működtető, önkormányzati ala-
pítási G-Magistratus Zrt- t. Mindez azt is
jelenti, hogy megtörtént a cég felszámolá-
sa, ezáltal többet tudhatunk arról, hogy mi
lett annak a 711 millió forintos (675 millió
forint + kamata) gödöllői közpénznek a
sorsa, amit az elvesztett szálloda-per miatt
a városvezetésnek a cég számlájára kellett
tavaly novemberben átutalni.

Információink szerint a pernyertes vál -
lal ko zást 219 millió forint illette meg ebből
az összegből. Ezen felül az egyéb költ sé -
gek (felszámoló díja, tartozások az adóha-
tóság felé, végrehajtási költség) „elvittek”
53 millió forintot, ezáltal az önkormányzat
elvileg 439 millió forintra (711 millió – 
272 mil lió) tarthat igényt a felszámolótól.

A matek azonban ezzel nem ér véget,
hiszen a felperesi ügyvédi díjra 12 millió
forintot, míg az alperest (önkormányzat)
képviselő ügyvédi irodának – a jegyzőtől
származó tájékoztatás alapján – 2011 és
2019 december vége között 52.006.250 fo -
rintot kellett megfizetni. Ha ezt a két költ -

séget levonjuk a
G-Ma gistratus fel -
s z á m o l á s á b ó l
megmaradt 439
mil lió forintból,
va la mivel ke ve -
sebb mint 375 mil -
lió forintra mér -
sék lődik a szál lo -
da-perrel össze -
füg gésben a városi közkasszát érin tő el -
számolás „megté rülésként” felfogható pénz -
be vé te le. Ennek ismeretében nem nehéz ki -
szá mí ta ni, hogy az összes tételt figyelembe
véve, je lenlegi ismereteink alapján mind -
annyi unk pénzéből kb. 336 millió fo rintot
emésztett fel az elbukott szálloda-per.

Amennyiben a mintegy 75 millió forin-
tos kivitelezői (felperesi) alapkövetelés
vesszük alapul, a pernyertes gazdasági
társaság hozzávetőlegesen háromszor
annyi pénzhez jutott, mint, amit Gémesi
György a nézete szerint nem megfelelő
munkavégzés miatt visszatart(at)ott. Más
kérdés, hogy a hibás vagy hiányos teljesí -
tést a bírósági eljárás során nem tudták hi -
telt érdemlően igazolni.

Hogy a botrányos ügy teljes legyen, em -
lí tést kell tenni arról is, hogy az önkor -
mányzatnak elvileg van a bukás-nyerés
egyenlegét javító több százmillió forintos
kártérítési követelése az Öresund Kft-vel
és annak alapító-tulajdonosával, Komlós
Jánossal szemben. Csakhogy ezekben az
ügyekben egyelőre inkább a kérdőjelek
jelentik a biztosat, semmint az, hogy meg -
valósuljon a Bárdy Péter alpolgármester
által tavaly november 29-én megfogal ma -
zott „vágyálom”, miszerint: a gödöllői ön -
kormányzat számára „sikertörténet” a szál -
lodával kapcsolatos perek folyamata, ami-
nek végén mintegy 200 millió forintos nye -
rő pozícióba kerülhet az önkormányzat… 

-efgé

Szálloda-per: 300 milliót meghaladó adóforint vált az ügy áldozatává

Egy újabb olyan képviselőtestületi ülésen
vagyunk túl, amikor a gödöllői önkor -
mány zat tulajdonában álló bérlakásokra
vonatkozó szerződések jóváhagyásáról
született döntés. November 17-én öt ilyen
besorolású ingatlan jövőbeni bérlőjét
meg nevező előterjesztések kerültek napi -
rendre. Nézzük!

• Harmat utca 13. szám alatti lakás 
(59 négy zetméter): bérleti szerződés 2032.
szep tember 30-ig meghosszabbítva, bér leti
díj 2022. december 1-jétől 15.340 fo rint/hó.

• Deák tér 1. I/5. szám alatti lakás 
(58 négyzetméter): bérleti szerződés 2027.
november 30-ig meghosszabbítva, bérleti
díj 2022. december 1-jétől 127.600 fo rint/hó.

• Deák tér 3. földszint 4. szám alatti la -
kás (45 négyzetméter): bérleti szerződés
2027. november 20-ig meghosszabbítva,

bér leti díj 2022. november 21-től 99.000 fo -
rint/hó.

• Deák tér 1. I/4. szám alatti lakás 
(44 négyzetméter): bérleti szerződés 2024.
november 30-ig meghosszabbítva, bérleti
díj 2022. december 1-jétől 70.400 forint/hó.

• Deák tér 3. I/9. szám alatti lakás 
(45 négyzetméter): bérleti szerződés leg fel -
jebb 2024. december 1-jéig meghosszab -
bítva, bérleti díj 2022. december 1-jétől
81.000 forint/hó.

Kiegészítésként érdemes megjegyezni,
hogy az utolsó két lakás esetében munka -
kör ellátásának elősegítése céljából jött lét re
a szerződéshosszabbítás. Mindkét esetben
kitételként fogalmazták meg, hogy ameny-
nyiben a munkavégzésre irányuló jogvi-
szony a következő két éven belül meg szű -
nik, a bérlőnek el kell hagynia az ingatlant.

A két érintett személy az Urban Ver -
bunk művészeti vezetője, Tóth Judit, illet-
ve a tavaly szeptember óta a Gödöllői
Egyesített Palotakert Bölcsődét irányító
Var ga Gyöngyi, akinek határozott idejű
vezetői megbízatása 2026. augusztus 31-ig
szól. Ráadásul, az öt éve Gödöllőre köl tö -

zött bölcsőde-pedagógussal kapcsolatosan
említést érdemel, hogy a polgármester
jelölőszervezete, a Gödöllői Lokálpatri -
óta Klub által delegált külsős (nem kép -
viselő) tagja az önkormányzat jogi és
ügyrendi bizottságának.

S még valami! Az elmúlt években már
többször felmerült, hogy érdemes lenne
pontosan megfogalmazni, kinek és milyen
feltételek fennállása esetén utalható ki
munkaviszony ellátását elősegítő célzattal
köztulajdonban lévő – úgymond: szol -
gálati – bérlakás. Négy évvel ezelőtt Ko -
vács Barnabás, volt önkormányzati képvi -
selő feszegette ezt a kérdést, amire dr. Kiss
Árpád jegyző a következő választ adta:

- Írásba foglalt szabályozás nincs! Van
viszont kialakult gyakorlat, aminek az a
menete, hogy a közintézményben dolgozó
kérelmező először közvetlen felettesének
(például: intézményvezető, irodavezető)
jelzi ez irányú igényét, aki továbbítja azt a
jegyzőnek, aki konzultál a polgár -
mesterrel, majd – amennyiben alapos az
indok – előterjesztés születik, és a kép vi -
selőtestület tagjai szavaznak. -ván

Bérlakás: 
van, aki munkaköre 
ellátásához „kapja”
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A több szem -
pont ból is válsá -
gos időszak arra
ösztökélte Gé -
me si György
pol gármestert,
hogy bizonyos,
fontos területek
problé máinak
kezelésére mun -
kacsoportot hív-
jon életre. Ennek követ kez tében jött létre a hulladékgazdálkodási
egység is, amelynek tagjai az elmúlt hetekben többször is
összedugták a fejüket.

A munkacsoport vezetője Gémesi György, aki – úgymond – he -
lyettesének azt a Gyenes Szilárdot tette meg, akivel 2018 őszén
gyakorlatilag „kéz a kézben” mondtak le a Zöld Híd Társulás és a
kötelékébe tartozó Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft vezetéséről.
Távozását követően a gödöllői polgármester bizalmasának te -
kint hető Gyenes Szilárd lakóhelyére, Balassagyarmatra fókuszált:
2019-ben a Szövetség a Balassagyarmatiakért Egyesület kompen -
zációs listájáról önkormányzati képviselővé választották, majd a
2022-es országgyűlési képviselőválasztáson a hatpárti ellenzéki
összefogás (DK, Jobbik, Momentum, MSZP, LMP, Párbeszéd)
Nógrád megye 2-es számú választókerületi jelöltjeként – 23,95%-os
támogatottságot elérve – nem jutott parlamenti mandátumhoz.

Hogy Gyenes Szilárd „rehabilitálása” miért volt szükséges,
nem tudni, ám az kétségtelen, hogy a hulladékgazdálkodás terü -
letén számottevő szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. 

A munkacsoport ténykedésének lényege valójában az egyre
szem betűnőbbé váló gödöllői „szemetes” állapotok felszámolását
szorgalmazó javaslatok kidolgozása, és azok gyakorlati megvaló -
sítása. Egyelőre annyi kézzelfogható dolog történt, hogy kísérleti
jelleggel bevezetik a Szőlő utca 12-38. számú társasházaknál a
hulladékgyűjtő konténerek lakattal történő zárhatóságát, annak
érdekében, hogy az 1.100 literes edényeket csak az ott lakók és a
szolgáltató emberei tudják használni. Az intézkedéstől a „ku kázás”
(guberálás) megszűnését, valamint a hulladékgyűjtők kö rü li
szemetelés jelentős mérséklődését remélik a munkacsoport tagjai.

A többek által látszatmegoldásnak nevezett és újdonságnak
sem mondható „kukalezárás” mellett számos olyan anomália is
létezik, aminek feloldása legalább ennyire fontos (lenne). Kiderült
ugyanis, hogy a hulladékszigetekhez telepített kamerák jelentős
hányada nem, vagy erősen korlátozottan működik, és alkalmas
arra, hogy felvételei alapján eljárást lehessen indítani a renitens
szemetelők ellen. 

Ezen kívül fontos lenne a jogi helyzet mielőbbi tisztázása is,
hiszen hulladéktól csak kijelölt vagy arra fenntartott helyen, a
környezet veszélyeztetést kizáró módon lehet megválni. Ezekről
a helyekről a szolgáltató köteles a szemetet elszállítani. Vagyis: a
kukák környéki „mocsok” felszámolása főként köztisztasági
kérdés, ami közterület esetén önkormányzati hatáskör… -gf

Elsősorban a városrészen lakók körében keltett felháborodást és
váltott ki tiltakozást, hogy november 11-én – elvileg ideiglenesen –
bezárt a máriabesnyői posta. Egyelőre nem tudni, hogy lesz-e
érdemleges változás az ügyben, azonban azt gondoljuk, nem árt
számba venni az eddig történteket. Nézzük!

• Október 28-án a Magyar Posta illetékesei bejelentették, hogy
az energiafelhasználás csökkentése érdekében 210 településen
366 postahivatal működését ideiglenesen szüneteltetik. Ebbe a
körbe beletartozott a Gödöllő máriabesnyői városrészén (Sza -
badság út 179.) található posta is.

• Az ott lakók felháborítónak és érthetetlennek ítélték a döntést,
és Klement Péter (Szövetség Gödöllőért) önkormányzati
képviselő kezdeményezésére petíció aláírásába kezdtek. A tilta -
kozást személyesen vagy online formában mintegy 1.000 fő írta
alá, mondván: az intézkedés csaknem 10 ezer ember – köztük sok
időskorú – mindennapi életét nehezíti meg, netán lehetetleníti el.

• Klement Péter a lakossági tiltakozásról konzultált Vécsey
Lász lóval, a gödöllői központú választókerületi kormánypárti
országgyűlési képviselőjével, aki november 10-én személyesen
kereste fel az ügyben illetékes Fónagy János miniszter-helyettest
(Gazdasági Minisztérium), és ismertette vele a besnyőiek kérését,
ami a máriabesnyői posta további működtetésének fenntartását
szorgalmazta.

• Fontos tudni az ügyben, hogy Fónagy János minden település
esetében a polgármesterrel tárgyal, aminek az az oka, hogy a fel-
függesztett működésű egységek csak akkor tudnak tovább mű -
ködni, ha az adott település ehhez támogatást biztosít. Ennek
mér tékéről és formájáról csak a polgármesterrel tudnak megál -
lapodni.

• A megoldásra váró ügyben szerepet vállalt Gémesi György
is, aki az önkormányzat 2019 októberi alakuló ülésén úgy fogalma -
zott, hogy „34 ezer ember polgármestere szeretne lenni”. A MÖSZ-el -
nök városvezető levelet írt a Magyar Posta Zrt. vezérigazga tó -
jának, majd egyeztetést kezdeményezett Fónagy Jánossal.
Gémesi közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a megbeszélés
időpontja november 16., szerda. Bejegyzése végén azonban a
város első embere azt is felvázolta, hogy tudomása szerint a teljes
működési költség (beleértve a béreket is) felét kellene állni az
önkormányzatnak ahhoz, hogy a besnyői posta újra kinyisson. 
A pol gármester hozzátette: 

„Ugye, nem gondolják komolyan ott fenn, uraim, hogy a jelenlegi
kivéreztetett, energiaválságos helyzetben (mikor Gödöllő városa közel 
1 milliárd adót fizet az államnak) ezt ki tudjuk fizetni?”

Gémesi az egyeztetésről beszámolt az önkormányzat novem -
ber 17-i ülésén. Úgy fogalmazott, nem lát sok esélyt a postabezá -
rás feloldására, hiszen számításai szerint ehhez akár több tízmillió
forintos nagyságrendű önkormányzati szerepvállalás kellene. 
A polgár mes ter hozzá tette: várja a társaság vezérigazgatóságától
a bes nyői posta megmentésének pontos költségigényét, egyelőre
azonban a városi költségvetésből erre a célra 500 ezer forintnál
többet nem kíván áldozni.

-D

Lelakatolt hulladékgyűjtőkkel 
fékeznék a lakótelepi kukázást

Van esély arra, hogy újra
kinyisson a máriabesnyői posta?
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A MATE-Gödöllői EAC Év Sportolója díjat az idei verseny -
idény ben elért eredményesség alapján ítélték oda. Női utánpótlás
kategóriában Kriszt Sarolta ifjúsági Európa-bajnoki ezüstérmes,
5794 ponttal országos korosztályos csúcsot teljesített hétpróbázó
atléta (edzője Körmendy Katalin), férfi utánpótlás kategóriában
Bánovics József junior világbajnoki 11. helyezett (515 centiméter)
rúdugró atléta (nevelőedzője Szörényi István, edzője Lőrincz
Mi lán), női felnőtt kategóriában Mészáros Eszter világkupa
bronz érmes sportlövő (edzői Szucsák László és Szucsák Má -
tyás), illetve férfi felnőtt kategóriában Gémesi Csanád, csapatban
Európa-bajnok és világbajnoki ezüstérmes kardvívó (edzője
Navarrete József) 2022-es sikereit ismerték el.

Az Év Csapata kategória győztese a MATE-GEAC atléta-csapa-
ta lett, amely a szeptemberi csapatbajnoki döntőben óriási bra-
vúrt végrehajtva, nagymúltú fővárosi klubokat megelőzve, a 
2. helyet szerezte meg.

Az Év Edzője díjat a csapatban olimpiai bronzérmes (2021 To -
kió) Gémesi Csanád trénerének, Navarrete Józsefnek adomá-
nyozták, aki eddigi munkásságáért és a sikeres olimpiai felkészí-
tésért idén márciusban a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje
kitüntetést vehette át.

Több mint 50 éves, alázatos, egyéni érdekeit háttérbe szorító, a
klubért és a gödöllői vívószakosztályért versenyzőként, edzőként
és szakmai segítőként folytatott lelkiismeretes munkájáért a
MATE-GEAC életműdíját Gémesi Csaba tudhatta a magáénak.

A MATE-GEAC „Örökös tagja” díszoklevelet Mihály Ádám
rúdugró atlétának (nevelőedzője Körmendy Katalin, edzői Szö -
rényi István, Borisz Volkov és Lőrincz Milán) ítélte oda a sport -
klub elnöksége. Ádám utolsó versenye a MATE-GEAC színeiben
a 2022. évi sikeres csapatbajnoki döntő volt. -frg 

November 18-án a Gödöllői Királyi Kastély Dísztermében ren -
dezték meg a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE)
első sportgáláját. Az ünnepi eseményen elismerésben része sí -
tették a tavaly február óta vagyonkezelő magánalapítvány fenn-
tartásában működő egyetem, valamint a MATE-Gödöllői EAC
edzőit, munkatársait és jeles sportolóit, akik méltóképpen kép -
viselték a felsőoktatási intézményt a különböző hazai és nem -
zetközi versenyeken, és egyben motiváló példaképek minden
sportolni vágyó számára. 

Az egyetemen – az oktatás és a kutatás folyamatos fejlesztése
mellett – rendkívüli prioritása van a kettős életpályamodell
népszerűsítését is szolgáló sportélet fellendítésének. Ennek fontos
mérföldköve volt a MATE-GEAC tavalyi megújítása: a már meg -
lévőkön (atlétika, vívás, sportlövészet) kívül számos új szakosz -
tály (úszás, női és férfi vízilabda, tömegsport) létrehozása, a Gö -
döllő Városi és Térségi Uszoda közel egy évvel ezelőtti átadása,
valamint azon hallgatók ösztöndíjjal történő elismerése, akik
tanulmányaik mellett az élsportban is kiemelkednek.

A történelmi környezetben lezajlott rendezvényen – a kiemelt
támogatók képviselői mellett – részt vett és köszöntőbeszédet
mondott dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi
Egyetem rektora, a MATE-GEAC elnöke, a Sportgála házigazdá-
ja, Gémesi György, Gödöllő Város polgármestere, valamint Ju -
hász Péter, a Magyar Egyetemi-Főiskolai Sportszövetség (MEFS)
főtitkára.

- Az elmúlt két évben a MATE sportéletében rengeteg olyan
változás lépett életbe, amire korábban az egész hazai felsőokta-
tásban nem volt példa. Megsokszoroztuk a sportélet finanszíro-
zását, meghatszoroztuk az igazolt egyesületi tagok számát, a
jövő generáció egészsége érdekében pedig az egyetemi tanul -
mányok 1-4. fél évére felmenő rendszerben kötelezővé tettük a
testnevelést. Mára hallgatóink 20 sportág közül választhatnak, és
számos olyan elsőéves hallgatónk van, aki már kimondottan e
fejlesztések miatt felvételizett egyetemünkre – hangsúlyozta 
dr. Gyu ricza Csaba rektor.

A Gödöllői Fiatal Művészek Egyesülte tagjainak műsorszá mai -
val gazdagított eseményen 15 sportág 34 sportolója részesült az
Élsportolók Egyetemi Tanulmányait Támogató Ösztöndíjban.
A Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokságon kiváló
helyezést elért hallgatók közül 13 főt jutalmaztak, míg az egyete-
mi nemzetközi versenyeken helyezést elért hallgatók közül hár-
mak kaptak díjat. 

A 2022-es eredmények alapján Füredi Rebeka tájrendező- és
kertépítő szakos hallgatóé lett az Év Egyetemi Sportolója díj,
amit a lengyelországi Európai Egyetemi Játékokon taekwondo
sportágban elért történelmi aranyérméért érdemelt ki.

A MATE-GEAC Príma díjat három, nemzetközi és hazai szin -
ten is eredményes sportoló vehette át, nevezetesen: Kiss Benedek
kardvívó (edzője Károlyi Krisztián), Lovász Dorina sportlövő
(edzője Szucsák Mátyás) és Soos Levente atléta (edzője Kovács
Zoltán). Az Év Egyesületi csúcsa díjat Guth Mátyás, Az év idei
legjobb férfi juniorkorú magasugró atlétája kapta, miután a juni-
orkorú tehetség 219 centiméteres eredménnyel állított fel
rekordot (edzője Lőrincz Milán).

www.godolloihirek.hu
facebook.com/godolloihirek

Díjeső a kastély dísztermében lezajlott első MATE Sportgálán 

Az év legjobb női utánpótlás sportolója, Kriszt Sarolta, 
Zanathy László, az Eurofins-Wessling Hungary Kft. ügyvezető 

igazgatója és dr. Gyuricza Csaba rektor társaságában (fotó: Balázs Gusztáv)
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A Pilisi Parkerdő egyik legértékesebb tu -
risztikai (és tudományos) központja a Gö -
döllői Erdészeti Arborétum, azaz: az Arbo
Park. Az idén 120 éves erdészeti-tudomá -
nyos célú növénygyűjtemény különleges -
sége, hogy a fajokat nem elszigetelten
találjuk meg – mint más arborétumokban
–, hanem a velük kialakult társulásokban,
természetes környezetükben.

A Gödöllői Arbo Park ökoturisztikai
szol gáltatásai az utóbbi időszakban telje -
sen megújultak: látványos ismeretterjesz-
tő játszótér épült, új információs táblák
kerül tek ki, interaktív tájékoztató rend -
szer várja a látogatókat, és mindezt több
fit neszpark, új bútorgarnitúrák pihenő he -
lyek, illemhely, valamint mobil színpad
egészítik ki.

Az Arbo Park a Versenyképes Közép-
Ma gyarország Operatív Program (VEKOP)
keretében, a „Gyalogszerrel felfedezni a Bu -
dapest környéki hegységek és a Gödöllői-domb-
ság turisztikai termékkínálatát” című pályá -
zat részeként újult meg. A projektgazda a
Magyar Természetjáró Szövetség volt, a
Pilisi Parkerdő Zrt. konzorciumi partner -
ként vett részt a pályázatban.

A Budai-hegység, a Pilis és a Gödöllői-
hegység több területet átölelő, nagysza bá -
sú projekt teljes költségvetése kis híján elér -
te az 1,1 milliárd forintot volt, ebből a Pilisi
Parkerdő fejlesztései csaknem 828 mil lió
fo rinttal részesültek, mely összegből a gö -
döllői, Isaszegi útról megközelíthető
Arbo Park területén csaknem 90 millió
forint értékben valósultak meg beruhá-
zások.

A késő ősszel is csodálatos természeti
környezetben lezajlott fejlesztések ünne -
pé lyes átadását november 29-én rendezték
meg. Az erdei piknikkel zárult eseményen
részt vett Reinitz Gábor, Pilisi Parkerdő
Zrt. vezérigazgatója (képen jobbra), Szent -
péteri Sándor, az Agrárminisztérium Er -
dészeti Fejlesztéspolitikai és Innovációs
Fő osztályának főosztályvezetője (balra),
Vé csey László, a gödöllői központú vá -
lasz tó kerület országgyűlési képviselője
(jobb ról a második) és dr. Seregi János, a
Magyar Természetjáró Szövetség elnökhe-
lyettese (balról a második).

Köszöntőbeszédében Reinitz Gábor úgy
fogalmazott, hogy nagy eredménynek te -
kinti a Gödöllői Erdészeti Arborétum Ar -

bo Parkként történő megújítását, hiszen
ide, a Gödöllői-dombság gyönyörű tájaira
képes vonzani a látogatókat, és reméli,
hogy Visegrád és a Pilis mellett ez lehet az
egyik turisztikai centrum, amelyik segít
abban, hogy az évi 30 millió látogató elosz-
lásával fenntarthatóbbá váljon a termé -
szet járás a Pilisi Parkerdő területén. 

- Az erdők lettek a leglátogatottabb bel-
földi turisztikai célpontok. Az elmúlt év -
tized fejlesztései nélkül ezt a látogatószám-
növekedést nem bírták volna el erdeink,
megfelelő infrastruktúrával azonban az
erdők képesek kiszolgálni a társadalmi
igényeket úgy, hogy közben megőrizzük a
természeti értékeket is – hangsúlyozta
beszédében Szentpéteri Sándor. 
Forrás: Pilisi Parkerdő Zrt.

Magazinunk következő száma
várhatóan

január második hetében
jelenik meg.
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Átadták az Arbo Parkban idén megvalósult fejlesztéseket
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Idestova egy évtizedes történet újabb fejezete zárult le november
18-án azzal, hogy a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.,
mint ajánlatkérő illetékesei eredménytelennek minősítették azt
a közbeszerzési eljárást, ami a gödöllői HÉV-vonal – európai
uniós alapokból finanszírozni szándékozott – fejlesztésére
vonatkozott.

A felhívást közzétevők a H8-as hévvonal Gödöllő városhatár –
Gödöllő végállomás közötti szakasz fejlesztésével kapcsolatos
döntés-előkészítő tanulmányra, engedélyezési terv és tenderdo -
ku mentáció készítésére vártak volna ajánlatokat.

A nyertes ajánlattevő tervezési feladata lett volna a fent említett
mintegy 4 kilométeres hosszúságú szakaszon a vasúti pálya teljes
rekonstrukciójának, illetve 2 darab állomás (Palotakert és Gödöllő

végállomás) és 2 darab megállóhely (Erzsébet park és Szabadság
tér) kialakításának, elektronikus biztosítóberendezéseknek a
tervezése, kapcsolódva a további vonalszakaszok tervezéséhez.
Minden állomás és megállóhely kialakítását úgy kellett volna
megtervezni, hogy azok alkalmasak legyenek 120 méter hosszú
hévszerelvények fogadására, a peronok pedig garantálják az aka-
dálymentes megközelíthetőséget.

A feladat magában foglalta volna a kapcsolódó és keresztező
közúti, gyalogos és kerékpáros forgalmi létesítmények teljeskörű
tervezését is, így a Táncsics Mihály út, Dózsa György út (2x1
sávos kialakítású utak, a szükséges kanyarodósávokkal), és a 2x2
sávos Szabadság út keresztezését és lehetőség szerint további
gyalogos-kerékpáros keresztezések kialakítását, csatlakozva a
hatályos helyi közlekedés- és településfejlesztési tervekhez.

Ezen felül lényeges eleme lett volna a tervezési feladatnak a 3-as
számú főút (Szabadság út) és a kiválasztott nyomvonalváltozat
szerinti további közutak különszintű közúti-vasúti kereszte zé -
sének vizsgálata és tervezése.

Hogy mikor kerül újra napirendre a településünket átszelő
HÉV egyre sürgetőbb rekonstrukciójának kérdése, egyelőre bi -
zonytalan. Annyit azonban tudni, hogy a NIF Zrt. a következő év
első napjától megszűnik, feladatkörét a Lázár János irányításával
működő Építési és Beruházási Minisztérium veszi át, amelynek
neve 2023. január 1-jétől Építési és Közlekedési Minisztériumra
változik. -véen

Megtorpant a HÉV városi szakaszának át- és újjáépítése


