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Rédler Zalán lett a helyi egyetem által 
támogatott Nagy Diák Agrárteszt 2. győztese

Mire szolgál a
farmmenedzsment
szoftver? Milyen
technológiát alkal-
maznak a precíziós
tehenészetben?
Mivel helyettesíte-
nék a fogyatkozó
beporzókat a mo -

dern agráriumban? Ehhez hasonló kérdéseket kellett meg -
válaszolnia annak a több mint 16.000 kö zépiskolásnak, akik a
gödöllői központú Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
(MATE) támogatásával megvalósuló Nagy Diák Agrárteszt 2. on -
line vetélkedőn versenybe szálltak. 

Rédler Zalán, a Balassagyarmati Balassi Bálint Gimnázium
diák ja (képen balra) volt az egyetlen, aki hibátlanul teljesítette a
Nagy Diák Agrárteszt 2. döntőjét, így kerülhetett fel a dobogó
legfelső fokára. A fiatal tehetség a hétköznapokban papagá -
jokkal foglalkozik, így nem áll tőle messze a takarmányozás
sem.

A dobogó második fokára Varga Dávid, a Fehérgyarmati Deák
Ferenc Gimnázium és Kollégium diákja, a harmadik fokára pedig
Mihalovics Máté, a Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gim ná -
zium diákja állhatott. A három dobogós igen értékes nyere -
mények – egy görögországi nyaralás, egy okostelefon és egy alu-
míniumvázas mountain bike kerékpár – közül választhatott.

- A vetélkedő elsődleges célja az volt, hogy a pályaválasztás
előtt álló diákok közt népszerűsítsük a mezőgazdaság legújabb
vívmányait. Bátran mondhatjuk, hogy elértük a célunkat, hiszen
402 iskolából összesen több mint 16.000 diák töltötte ki az online
kvízt, a legnagyobb városokból és a legkisebb falvakból egyaránt.
Rendkívül fontos, hogy ezeket a fiatalokat, akik legjobbak gene-
rációjukból, megnyerjük a jövő agráriumának – emelte ki dr.
Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem
rektora (képen jobbra) az Educatio kiállításon január 13-án
megrendezett ünnepélyes eredményhirdetésen. 

A MATE támogatásával megvalósuló Agrártesztben nemcsak
a diákok, hanem az iskolák is versenyeztek. A Fehérgyarmati
Deák Ferenc Gimnázium és Kollégiumból 283 diák vett részt a
versenyben, így a DUE felajánlásával 150 ezer forint hozzájárulást
nyertek a tavaszi osztálykiránduláshoz – adta hírül a MATE
Médiaközpontja.

Érdemes megőrizni a kastélyba szóló belépőt
Az új év első két hónapjára sajátosnak mondható akciót hirdetett
meg a Gödöllői Királyi Kastély vezetése. Ennek lényege: aki
megőrzi belépőjegyét és március 12-ig visszalátogat a történelmi
falak közé, a jegy felmutatásával 50 százalékos kedvezménnyel
tekintheti meg a műemlék-együttes állandó és időszaki
kiállítását.

Fontos tudni, hogy egy, már megváltott jegy egy fő második
látogatására jogosítja fel annak tulajdonosát.

Bölcsődei cél megvalósulását is 
segíthetjük voksunkkal a Tesco-áruházban

Ismét, immár tizenkettedik alkalommal adja a vásárlói kezébe a
döntést a Tesco: február 12-ig (vasárnap) lehet az áruházakban
szavazni arról, milyen helyi vagy környékbeli, jótékony célú
kezdeményezéseket támogasson az áruházlánc az „Ön választ,
mi segítünk” programja keretében. A különböző összegű támo -
ga tást a körzetenként legtöbb szavazatot gyűjtő szervezetek nye -
rik el. A nyertesek programjának megvalósítását 400 ezer, a
máso dik helyezettekét 200 ezer, míg a harmadikokét 100 ezer
forinttal segíti a Tesco.

A Tesco gödöllői áruházában (54-es körzet) az alábbi három
szervezet támogatható szavazattal:

• Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde – Kültéri zenefal
kialakítása a Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde udvarán

• Euniors Ifjúsági és Sport Egyesület (Váchartyán) – Tavaszi
családi piknik

• Családok Isaszegért Egyesület – II. Isaszegi Pedál-Derby
kerékpárverseny és baleset-megelőzési nap

A vásárlók a szavazási időszakban minden vásárlást követően
egy darab zsetont kapnak a pénztáraknál. Ezeket az áruházakban
kihelyezett zsetongyűjtő pontokon bedobva szavazhatnak a
nekik legkedvesebb kezdeményezésre. A nyertes pályázatok
név sorát a Tesco előreláthatólag február végén hozza nyilvá -
nosságra.

Több mint 30 millió forinttal drágul a városközpontot 
az üzleti parkkal összekötő kerékpárú építése

Amint arról korábban
hírt adtunk, a gödöl-
lői önkormányzat kö -
zel 415,5 millió forin-
tos vissza nem térí -
ten dő támogatást
nyert a városközpont
(kastély) és a tele -
pülés nyugati határá-
ban talál ható üzleti
park közötti kerékpárút kiépíttetésére. A munkálatok kora ősszel
elindultak és közeleg a beruházás befejezése.

Csakhogy, a két fázisban zajló munkálatok végzése során kide -
rült, a projekt megvalósításához rendelkezésre álló anyagi forrás
nem lesz elegendő, mert a közműtérképen nem jelölt beton csa-
padékvíz-elvezető árokra bukkantak a Tessedik Sámuel utca és
az üzleti park közötti szakaszon, ami miatt módosítani kellett a
kerékpárút nyomvonalát. Az ezzel kapcsolatban elvégzett pót -
mun ka (földmunka, töltésépítés, bozót- és cserjeirtás, talajterhe -
lési mérések, talajcsere) azonban többletforrást igényel.

A műszaki ellenőr jóváhagyásával azt is kiszámolták, hogy
bruttó 33.567.00 forint (nettó 26.431.000 forint) szükséges a
kivitelezőnek ahhoz, hogy teljesítse a váratlanul felmerült felada-
tokat. Mivel a pályázati keretek között ez az összeg nem biztosít-
ható, a gödöllői önkormányzatnak kell(ett) közpénzhez nyúlnia.
Ehhez a városatyák december 15-én hozzájárulásukat adták, így
a város 2023-as költségvetésének terhére teljesíthető a szóban
forgó összeg átutalása.                                      GH-összeállítás

Arról szólnak a helyi hírek, hogy…
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Ingyenes tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket az energiaválság
hatásainak mérséklése érdekében jóváhagyott önkormányzati
döntés értelmében tavaly október közepétől április 15-ig zárva
tartó Gödöllői Városi Múzeumba, miután a közgyűjtemény feb-
ruár 26-án, vasárnap – az Idegenvezetők Világnapja alkalmából –
kinyit.

A szóban forgó napon 14.30 órától az állandó kiállítások közül
A magyar cserkészmozgalom története, valamint a Gödöllő a
mi városunk elnevezésű tárlat relikviáit láthatják a programra
jelentkezők. Az előbbi múzeumi sétán dr. Czeglédi Noémi tör -
ténész, az utóbbin pedig Kerényiné Bakonyi Eszter, a múzeum
igazgatónője kalauzolja az érdeklődő látogatókat. -szzs

Tavaly december elején az országgyűlés 136 igen és 56 nem sza -
vazattal, valamint egy tartózkodással elfogadta az egészségügyi
átalakításról szóló, hét törvény módosításával járó törvényt. Az
ellenzéki és szakmai körökben több szempontból is bírált, kifo -
gásolt jogszabály alapvetően változtatja meg az ellátórendszert,
és lényegében három fő területet érint: az alapellátást (vagyis: a
háziorvosi szintet), a járóbeteg-ellátást (vagyis: a szakrende lő -
ket), illetve a kórházi működést.

A gödöllőieket is érintő változások sorát kezdjük az utolsó szeg -
menssel. A törvény pontos szövege szerint városi kórház az a gyógy-
intézet, amely 0-24 órában betegfogadásra alkalmas és legalább ket -
tő, a miniszter által rendeletben meghatározott szakmában nyújt fek-
vőbeteg-szakellátást. A vármegyei kórház az a gyógyintézet, amely
0-24 órában biztosít sürgősségi ellátást és legalább öt, a miniszter által
rendeletben meghatározott szakmában nyújt fekvőbeteg-szakellá tást.

Városunkhoz a legközelebbi kórház a kistarcsai Flór Ferenc Kór -
ház, amely napjainkban megfelel annak a kritériumnak, hogy lega -
lább öt szakmában nyújt fekvőbeteg-szakellátást. Ebből az következ -
het, hogy az egészségügyi intézmény vármegyei kórházként műkö -
dik majd.

Az alapellátás változásának egyik kulcsmondata az, hogy az új
praxiskörzetek kialakítása a jövőben az önkormányzat helyett a
praxis kezelő feladata lesz. A védőnői ellátásra is érvényes lényeges
módosulás, hogy 2023. július 1-jétől – a főváros kivételével – nem az
önkormányzatok szervezik meg a háziorvosi rendelési időn kívüli
(hétköznap 16 és 22 óra között, valamint a hévégi napokon) felnőtt és
gyermekorvosi ügyeleti ellátást, hanem az Országos Mentőszol gálat.
Fontos kitétel, hogy a feladatra a helyhatóságok nem köthetnek újabb
szerződést, a meglévők legkésőbb 2024 januárjától hatályukat veszítik. 

Gödöllőn jelenleg egy, debreceni székhellyel rendelkező egészség-
ügyi vállalkozás végzi az orvosi ügyeleti ellátást, az erre vonatkozó
szerződés május 31-én jár le. A helyi költségvetésből ebben az évben
havonta 1.624.000 forintot (49 forint/fő) fordítanak erre a célra. Janu -
ártól ez az összeg havi 1.773.000 forintra emelkedett (53,50 forint/fő).

A háziorvosi és a kórházi ellátási szint között elhelyezkedő szak -
rendelők esetében is változás lép életbe. Az új törvény szerint a
járóbeteg-ellátásban az állami szerepvállalás növeléséhez szükséges
intézkedések történnek, ami a gyakorlatban azt eredményezi, hogy
megszűnne a szakrendelők önkormányzati fenntartása, és az intéz-
mények állami irányítás alá kerülnének. Ez a passzus Gödöllő ese-
tében a Tormay Károly Egészségügyi Köz pont jövőjét érint(het)i. 

Emlékezetes, hogy a Petőfi Sándor utcai, 1972-ben átadott „sztk-épü -
letben” működő szakorvosi ellátásokat biztosító intézmény fenntartói
kötelezettségétől Gémesi György polgármester szűk tíz évvel ezelőtt
megvált volna, a helyi képviselőtestület novemberi ülésén azonban –
főként az önkormányzat által az objektumra költött fejlesztési pénzek
államtól remélhető megtérítési bizonytalansága miatt – aggályait fejezte
ki a törvényi változásból eredő fejleményekkel kapcsolatosan. Ebből
kiindulva, nem elképzelhetetlen, hogy ha ennek eljön az ideje, a város -
vezetés többsége – hasonlóan a fővárosi önkormányzathoz – olyan
határozat hoz, amiben nem, vagy csak feltételekkel támogatja, hogy a
járóbeteg-szakellátás Gödöllőn (is) állami feladattá váljon. -ed

Február 26-án kinyit a múzeum

Mérlegelve az előzetesen közzétett felhívásra beérkezett ajánláso-
kat, a gödöllői városvezetés tagjai december 15-én zárt ülésen
határoztak arról, hogy 2023-ban kik vehetik át a Gödöllő Kul -
túrájáért díjat.

Összesen négy személyre és egy szervezetre érkezett javaslat a
döntés-előkészítő kulturális, ifjúsági és nemzetközi kapcsolatok
bizottsághoz. A szakmai szervezet az ajánlások megismerése
után úgy döntött, hogy két személy elismerését szorgalmazza a
képviselőtestület tagjainál. A javaslatot a városatyák jóváhagyták. 

Ennek alapján a Magyar Kultúra Napjához kötődő, január 22-én
az Erzsébet királyné Szálloda báltermében lezajlott városi ünnepi
rendezvényen Kerényiné Bakonyi Eszter, a Gödöllői Városi Mú -
zeum igazgatója (2013-tól), valamint Hidasi Zsófia, a Gödöllői
Iparművészeti Műhely művészeti vezetője részesült a település
vezetése által 1998-ban alapított díjban, és az azzal járó 150-150
ezer forintos pénzjutalomban.

Az eseményen Polgármesteri Ezüstérem Gödöllőért kitünte -
téssel köszönték meg Őriné Nagy Cecília (művészettörténész,
Gödöllői Városi Múzeum), Kaján Marianna (muzeológus,
Gödöllői Királyi Kastély), Pásztor Szilvia (vendégforgalmi osz -
tály vezető, rendezvényszervezési csoportvezető, Gödöllői Ki -
rályi Kastély), dr. Papházi János (múzeumi osztályvezető,
Gödöllői Királyi Kastély), Szelba István (Művészetek Háza
Gödöllő NKft. műszaki vezető), illetve Eszenyi Zsombor (Junior
Prima-díjas klarinétművész) kultúra érdekében végzett kima -
gasló szakmai munkáját -bi

Mivel járhat az egészségügyi
törvény tervezett változása?

Friss Gödöllő Kultúrájáért díjasok 
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Elég gyakran fordul elő
Gémesi Györggyel, hogy
akár képviselőtestületi ülé -
sen, akár más rendezvé -
nyen nem fogalmaz pon tosan.

A gödöllői városvezetés január 9-i, rend -
kívüli tanácskozásán ugyan a máriabes -
nyői posta esetleges újranyitása szerepelt a
napirenden, a város első embere azonban
érvrendszerét feltáró monológjában „ki -
tért” más ügyekre is. A gödöllői város -
háza-beruházáshoz (Szabadság tér 6. szám
alatti épület átépítése és bővítése) szüksé -
ges pénzügyi többlet-fedezet összegével
kap csolatosan „bruttó 230 millió forint
kö rüli” tételről beszélt.

- Egyébként pontosítsuk: a városháza egy-
milliárd plusz áfa, tehát, egymilliárd-kétszáz -
hetven, és egymilliárd-ötszázra ment föl, brut-
tóban. Tehát, a kettő közötti különbségről beszé-
lünk. Ez nem ötszázmillió forint. És az áfát
sajnos mi nem tudjuk visszaigényelni. Azt fi -
zetjük az államnak. Tehát itt nem ötszázmillió
többletről van szó, hogy egymilliárdról egy
egész öt lett, hanem egymilliárd-kétszázhet ven -
ről ment föl egymilliárd ötszázra körülbelül, azt
hiszem. Bruttóban, bruttóról beszélünk.

Szó szerint idézett szavai jól érzékel he -
tően a mellette ülő dr. Kiss Árpád jegyzőt
is elbizonytalanítottságot sugalló fejmoz -
du latra késztették.

Hogy miért? Vélhetően azért, mert a ki -
vitelezővel 2020 tavaszán aláírt szerződés
bruttó 1.269.729.345 forintról szólt. Ez az
összeg a későbbiek folyamán többször is
változott: 2022 februárjában, az elmúlt évi
költségvetés elfogadásakor bruttó
263.449.296 forinttal, illetve további
13.472.818 forinttal (egyéb, generál-kivi -
telezési szerződésen kívüli munkálatok),
majd tavaly augusztusban (a város idei
költségvetésének terhére) bruttó
421.413.953 forinttal emelkedett. A három
tétel összeadva bruttó 698.336.067 forint-
tal egyenértékű, vagyis: közel a triplája
an nak, amit Gémesi György elszántan
hangoztatott…

További keserű hab a tortán, hogy érte -
sülésünk szerint a városháza-beruházás
befejezése még hosszú hónapokig eltart-
hat, mivel a kivitelezési folyamat lezárása
csak új közbeszerzési eljárás kiírásával és
lefolytatásával valósulhat meg. 

-efg

Sajátos matek

Az új esztendő első napjától – legalább – kettő évig, azaz: 2024. december 31-ig a Volán -
busz Közlekedési Zrt. látja el a Gödöllő közigazgatási területén zajló, menetrend
szerinti autóbusz-közlekedést, mint közszolgáltatást. Erről egyöntetű szavazással dön-
töttek a helyi képviselőtestület tagjai december 15-i összejövetelükön. A feladat elvégzé-
sére kiírt pályázatra csak a Volánbusz Zrt. adott be érvényes ajánlatot, más kandidáló
nem élt a lehetőséggel.

A kötelező önkormányzati feladatkörbe sorolt szolgáltatás elláttatása fokozatosan
emelkedő nagyságrendű – 2021-ben csaknem 130 millió forintos – anyagi terhet ró a
városi költségvetésre éves szinten. Az ellentételezés összegét a közlekedési társaság a
buszok által ténylegesen megtett, egy menetrendi kilométerre vetített fajlagos költség
alapján számlázza ki. A városunkban cirkuláló helyi járatok esetében ez a tétel a Volán -
busz Zrt. ajánlata szerint nettó 820 forint/km. -D

A következő év végéig cirkulálhatnak
a Volánbusz-járatok a városi vonalakon

December 15-i tanácskozásukon a gödöl-
lői képviselőtestület tagjai három helyi
rendelet bizonyos pontjainak módosítá -
sát fogadták el. Nézzük a jogszabályi vál -
tozásokat és azok okát!

• A településkép védelméről szóló, a
köz területi reklámok és reklámhordozók
elhelyezhetőségét szabályozó törvényi
vál tozások, valamint az elektromos roller-
bérlés Gödöllőn történő meghonosítása
tették indokolttá a város közterületeinek
használatáról, a közterületek és a vásárok
rendjéről szóló, a kihirdetését követő na -
pon hatályba lépő önkormányzati rendelet
módosítását.

• A közterületek és az egyes, nem köz -
területnek minősülő ingatlanok tisztán tar -
tásáról, állagának megóvásáról szóló helyi
rendeletbe, kihirdetését követő napi ha -
tály balépéssel – a Városrendészet mun -
katársai által egyre sűrűbben tapasztalt
negatívumok miatt – bekerült az a kitétel,
miszerint: a közút mellett fekvő ingatlan-
tulajdonosa köteles gondoskodni arról,
hogy az ingatlanáról a közútra, közte -
rületre föld, iszap, kő, vagy egyéb anyag
ne kerülhessen, illetve, amennyiben ez
megtörténik, köteles onnan azonnal eltá-
volítani.

• Három, „életszerűnek” mondható kö -
rül mény is indokolttá tette a városban
kialakított várakozási területek kijelölé sé -
ről, rendjéről és a várakozási díjról szóló
önkormányzati rendelet pontosítását, kie -
gé szítését.

A kihirdetést követő napon hatályossá
váló helyi jogszabályban új rendelkezés,
hogy a díjfizető zónán belül a díjfizetési
kötelezettség minden olyan parkoló -
helyen fennáll, ahol a többi várakozó
gép jármű megközelítésének vagy elin-
dulásának akadályozása nélkül várakoz -
ni lehet. Ez a kitétel az olyan parkoló he -
lyek használata miatt lett része a rende let -
nek, ahol nincs felfestve a várakozási hely
(például: Petőfi Sándor utca, Bajcsy-Zsi -
linszky Endre utca).

A jövőben a Gödöllőn nem székhelyként
vagy telephelyként, hanem fióktelepként
nyilvántartott bankok alkalmazottjai is
kedvezményes parkolóbérlethez juthatnak.
Egy gépjárműre a kedvezményes éves bér-
let díja a kedvezmény nélküli éves bérlet
árának 10 százaléka, további – leg feljebb –
három gépjármű esetében a ked vezmény
nélküli éves bérlet árának 40 szá zaléka.

Március 1-jétől bővül a városban igény-
be vehető fizetőparkolók száma (hétköz-
nap 1.345 darab, szombaton 1.391 darab).
Ennek az az oka, hogy a Kossuth Lajos
utcai SPAR- áruház előtti területen
található 49 darab várakozóhelyet – új,
úgynevezett, 20 forint/másfél órás zó na -
ként – is bevonják a rendszerbe. Ezzel
településünkön – a Művészetek Háza
épületének környékét és a Kossuth Lajos
utca üzletsor mögötti részt beszámítva –
három olyan parkolóövezet lesz, ahol ked -
vezményes díj ellenében hagyhatjuk
magára autónkat 90 percig. -bor

Március első napjától fizetőssé válik 
a Kossuth Lajos utcai SPAR előtti parkoló
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Csaknem hat és fél éve, 2016 szeptemberében fogalmazódott meg
először az akkori képviselőtestület tagjainak többségében, hogy –
hasonlóan a lehetőséggel ugyancsak kacérkodó Debrecenhez,
Egerhez, Győrhöz, Székesfehérvárhoz, Szombathelyhez és
Veszprémhez – Gödöllő pályázik az Európa Kulturális Fővárosa
2023 címre.

Fél évvel később, 2017 márciusában kiderült, hogy a gödöllői
pályázat elkészítését Döbrönte Katalin fővárosi illetékességű
egyéni vállalkozóra bízzák, aki a pályázati ciklus 2017. december
20-ig tartó szakaszára nettó 2,7 millió forintot kért, valamint
további 500 ezer forintos kiadás vált szükségessé az angol nyelvű
fordításra, lektorálásra. Ezen felül az esemény gödöllői logóját
tervező grafikust 300 ezer forintos díjazás illette meg.

Mivel a projekt a kiírás szerint nem nélkülözhetett egy szakmai és
egy művészeti vezetőt, az előbbi tisztséget L. Péterfi Csaba, a gödöl-
lői polgármesteri hivatal polgármesteri kabinetjének vezetője, az
utóbbit pedig Kovács Balázs, a Művészetek Háza Gödöllő NKft.
ügyvezető igazgatója töltötte be. Megbízatásuk 2018 végéig szólt, ez
irányú munkájukért anyagi juttatást nem kaptak.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2018 februárjá-
ban egy független, az Európai Unió intézményei által kijelölt
szakértői testület közreműködésével választotta ki azokat a
településeket, amelyek folytathatták a versengést. A Debrecen,
Győr és Veszprém hármasból végül Veszprém lett a nyerő.

Megtapasztalva az utóbbi évek válságos időszakát, az önkor -
mány zatok gazdálkodását korlátozó módon befolyásoló körül -
ményeket (koronavírus-járvány, energiaválság), nem járunk
messze a valóságtól, ha kimondjuk: hálát adhatunk a döntésho-
zónak, hogy nem Gödöllőt tartotta érdemesnek a címre. Mu -
tatjuk, miért!

Az Európa Kulturális Fővárosa titulust viselő települések a 2017-
2022-es időszakban 8 és 22 milliárd forint közötti összeg felhaszná-
lását irányozták elő. Bevételi oldalon az állami támo ga tással (50%),
az önkormányzati költségvetési önrésszel (10%), a megyei, kis tér -
ségi források bevonásával (2%), a partnerek, kul turális szervezetek
hozzájárulásával (1%), a magánszféra szpon zorációjával (9%), a pá -
lyázati forrásokkal (25%), valamint egyéb bevételekkel (3%)
kalkuláltak. Kiadási oldalon 20 százalékot kite vő operatív költ -
ségekkel, 65 százalékos programköltségekkel, il le tőleg 15 szá za -
lékos marketing- és kommunikációs költségekkel számoltak.

Az arányszámokból az önkormányzati hozzájárulás mértékét
érdemes kiemelni, ami az előzetes terv szerint 800 millió és 2,2
mil liárd forint közötti összeget jelenthetett volna. Napjainkra
nyilvánvalóvá vált, hogy az Európa Kulturális Fővárosa ese-
mény- és rendezvénysorozatból származó anyagi hozadék
mértéke temérdek bizonytalanságot hordoz(ott volna) magában.

Nem beszélve arról, hogy a hét és fél éve útjára indított, 3 mil -
liárd forint körüli gödöllői közpénzt felemésztő városháza-
projekt elhúzódása, valamint az egyik fontos helyszín, az energia-
válság miatt április 15-ig bezárt Művészetek Háza Gödöllő
épületének hiánya nem segítette volna a 2023-as gödöllői
„kultfőváros-törekvések” megvalósítását. -br

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 petí -
ció aláírásába kezdtek. A besnyői körzet képviselője erről kon -
zultált Vécsey Lászlóval, a gödöllői központú választókerületi
kormánypárti országgyűlési képviselőjével, aki november 10-én
személyesen kereste fel az ügyben illetékes Fónagy János mi -
nisz ter-helyettest (Gazdasági Minisztérium), és ismertette vele a
besnyőiek kérését, ami a máriabesnyői posta további működ -
tetésének fenntartását szorgalmazta.

Ennél sokkal többet nem tehetett, hiszen Fónagy János minden
település esetében a polgármesterrel tárgyalt az érdemi kér -
désekről, feltételekről, aminek az volt az oka, hogy a felfüggesz-
tett működésű egységek csak akkor tudnak tovább működni, ha
az adott település ehhez támogatást biztosít. Ennek mértékéről és
formájáról kizárólag a polgármesterrel lehetett megállapodni.

Gémesi Györggyel november 16-án ült tárgyalóasztalhoz Fó -
nagy János, akik közölte: a teljes működési költség (beleértve a
béreket is) felét kellene állni az önkormányzatnak ahhoz, hogy a
besnyői posta újra kinyisson. Néhány nap múlva kiderült, hogy
ez az összeg nettó 20,8 millió forintos nagyságrendű.

A gödöllői képviselőtestület december 15-én, majd január 9-én
is eszmét cserélt a kérdésben, ám a máriabesnyői posta esetleges
újranyitásáról, pontosabban az ahhoz szükséges önkormányzati
anyagi kötelezettségvállalásról megnyugtató döntés – köszön he -
tően a polgármesternek és a hozzá hű lokálpatrióta klubos kép -
viselőknek, illetve a velük együtt szavazó Bajkó Norbert alpol-
gármesterek – nem született.

Az elfogadott határozati javaslatok egyikében szerepel Vécsey
László kormánypárti országgyűlési képviselő neve is, akitől azt
kérik, járjon el annak érdekében, hogy az állami tulajdonú Ma -
gyar Posta Zrt. vagy a központi költségvetés a Máriabesnyő-Pos -
ta fenntartásához biztosítsa a szükséges fedezetet. 

- Képviselő úr! Eleget tesz ennek a felkérésnek? 
- Elöljáróban szögezzük le, hogy az önkormányzat részéről ez

ügyben mostanáig hozzám semmilyen megkeresés vagy felkérés
nem érkezett. Besnyői képviselőnktől értesültem először arról,
hogy a városrész lakói szeretnék, ha megmaradna a postájuk és
ennek érdekében sok százan egy petíciót is aláírtak. Mivel hírek
szerint polgármester úr is szerepelt az aláírók között, úgy véltem,
hogy a posta működésének fenntartását az önkormányzat is tá -
mogatná.

Ebben a hitben kerestem fel Fónagy miniszter-helyettes urat. 
A minisztérium segítséget ajánlott a Magyar

Postával való tárgyaláshoz azoknak a polgármestereknek, akik
helyi érdekből fontosnak ítélték valamely, egyébként gazdaságo-
san nem működtethető kispostájuk további működését.

Közpénz-milliókat emésztett fel,
mégsem valósult meg. Mi az?

Máriabesnyői posta: Vécsey László s
A gödöllői központú választók

hogy segítsen az ott élőknek, de tar
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Így került sor dr. Gémesi György pol -
gár mester valamint a miniszter-helyettes
úr és a Magyar Posta vezérigazgatója kö -
zötti tárgyalásokra. Ennek eredménye volt
a Posta részéről egy ajánlat, miszerint:

2022. december 12-ig dönthetett a gö -
döllői önkormányzat, hogy 20,8 millió fo -
rinttal hozzájárul-e a besnyői posta to -
vábbi működtetéséhez. Az ajánlat de -
cem ber 15-én került első ízben a kép -
viselőtestület elé. Pozitív döntés esetén is
határidőn túli lett volna a határozat, de a
Posta talán még be tudta volna fogadni…

- Gémesi György és csapata folyamato-
san azzal érvel, hogy nem az önkor mány -
zat, hanem egy többmilliárd forintos nye -
reséget termelő állami cég, a Magyar
Posta Zrt. döntött a besnyői fiók bezárá-

sáról. Hozzáteszik: miért kellene az
amúgy is nehéz gazdasági helyzetben lévő
önkormányzatnak anyagilag több tízmil -
lió forintos nagyságrendben helytállnia?
Mennyire gondolja jogosnak ezt az ér -
velést?

- Ha a szomszédban dúló gyilkos test -
vér háború és az elhibázott brüsszeli
szank ciók nyomán nem következett volna
be az egész világon, így Európában és
Magyarországon is a mindannyiunk által
megszenvedett energiaár-robbanás, akkor
a Postának nem kellett volna ilyen döntést
hoznia. Ha viszont a Magyar Posta Zrt.
nem lép, akkor a Gémesi György és csapa-
ta által emlegetett többmilliárdos nyereség
2023-ban több tízmilliárdos veszteségbe
csapott volna át.

A Posta ajánlatából és a hónap elején
negy venöt, különböző helyzetben lévő
önkormányzat különböző pártállású pol -
gármesterével megkötött szerződésekből
könnyen kiszámítható, hogy csak a 366
kis  posta változatlan üzemben tartása 18
mil liárd forint körüli veszteséget eredmé-
nyezett volna, ami több, mint a Magyar
Posta Zrt. Gémesiék által emlegetett éves
nyeresége. És akkor még nem vettük szá -
mításba a megmaradó posták többszörös
energiaköltségét!

A lényeg, hogy 32 polgármester a tele -
pülése polgárainak szempontjából fontos-
nak ítélte 45 kispostájának további műkö -
dését. Százhetvenöten viszont, helyi vi szo -
nyaik gazdáiként nem igényeltek tárgya -
lást a minisztériummal és a Magyar Posta
Zrt. felső vezetésével, mert megítélésük
szerint a helybélieknek ez annyira azért
nem fontos, hogy a település költség ve -
téséből áldozzanak rá. Gémesi György a
képmutatást választotta: bár tárgyalt, de
ez utóbbi álláspontra helyezkedett.

A polgármester a Szövetségben Gödöl -
lőért képviselőcsoport által ez ügyben kez -
deményezett, január 9-i rendkívüli testü -
leti ülésen ismételten világossá tette, hogy
számára a szavakon túl nem fontos a bes -
nyői posta, a tízezer besnyői/gödöllői pol -
gár szolgáltatási környezete.

A hivatkozás Gödöllő város nehéz gaz-
dasági helyzetére pedig csak mese. Lega -
lább nyolc éve főszerepet visz a baloldalon
a „kivéreztetik az önkormányzatokat” című
darabban. Egy több mint tízmil liárdos
költ ségvetésben csak arra nem találnak
húszmilliót, amire nem akarnak.

- Mennyi esélyt ad arra, hogy a gödöllői
költségvetés februári tárgyalásakor
kedvező változás áll be a kérdésben, és
visszakaphatja a városrész a postai szol -
gáltatást?

- Annál jobban fogy az esély, minél to -
vább halogatja Gémesi György és testületi
többsége a támogató határozat meghoza -
talát. Ha egyáltalán az üres szavakon túl
valaha is szándékában állt ennek a döntés-
nek a meghozatala. A január 9-i ülés óta
kételkedem ebben. Mint említettem, már
most is egy hónappal túl vagyunk a Ma -
gyar Posta ajánlatában jelzett határidőn. A
besnyőiek azonban számíthatnak rám, én
nem adom fel. Csak az a kérdés: február
második felében vajon lesz-e még miért
„kilincselnem”? –FG

A polgármester és a hozzá hű 
képviselők halogatják az érdemi kötelezettségvállalást 

Az elmúlt év utolsó képviselőtestületi ülésén olyan határozatot fogadott el a várost irá-
nyító grémium, hogy ha lesz rá lehetőség, a gödöllői önkormányzat a 2023. évi költ -
ségvetési előirányzatok ismeretében visszatér a máriabesnyői posta újranyitásának
kérdésére, illetve felkérték Vécsey Lászlót, a gödöllői központú választókerület or -
szággyűlési képviselőjét, hogy kormányzati körökben eljárva, segítse a folyamatot. 

Január 6-án – Klement Péter máriabesnyői körzeti képviselő javaslatára – a Szöv -
etség Gödöllőért tömörülés hét tagja rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását
kezdeményezte az ügyben a polgármesternél. A kérésnek, betartva a szervezeti és
működési szabályzatban foglaltakat, Gémesi György eleget tett, és helyettese, Bárdy
Péter aláírásával elkészült a meghívó, amiben a tanácskozás időpontjának kezdetét
január 9., hétfő 15 órában jelölték meg.

A rendkívüli ülésre meghívást kapott Vécsey László országgyűlési képviselő is, aki
részt vett a  nyilvános eseményen.

A kezdeményező „hetek” által jegyzett előterjesztés végén a megfogalmazott határo-
zati javaslat a következő volt:

A képviselőtestület a máriabesnyői posta 2023. évi működési költségeihez 
20,8 millió forint + ÁFA forrást biztosít a 2023. évi költségvetés terhére. Felelős: 
dr. Gémesi György András polgármester. Határidő: azonnal.

Csaknem másfél órás, a konkrét kérdéskörtől elvonatkoztatott pro és kontra érveket
(is) felsorakoztató szópárbaj után kiderült, hogy a lokálpatrióta klubos képviselők,
kiegészülve a velük rendszeresen együtt voksoló Bajkó Norbert alpolgármesterrel,
egy, a december 15-i döntést gyakorlatilag szó szerint megismétlő módosító indítvány
– 8 igen, 2 nem szavazattal, valamint 4 tartózkodással történt – elfogadásával elérték,
hogy okafogyottá vált a szavazás a Szövetség Gödöllőért képviselők által szorgal -
mazott, a városrész postai szolgáltatását megmenteni hivatott javaslatról. Mindez azt
jelenti, hogy a rendkívüli ülés ellenére a máriabesnyői posta újranyitása ügyében – a
többlet rezsiköltségek fedezetére nevesített félmillió forintos előirányzatot leszámítva –
lényegi előrelépés nem történt.

A történtek után a Szövetség Gödöllőért képviselői, valamint a Fidesz és a KDNP helyi
alapszervezete is közleményt adott ki, amikben kifejezték felháborodásukat, illetve elítél-
ték a polgármester és a hozzá hű képviselők ügyben tanúsított hozzáállását. -rr

zerint Gémesi György a képmutatást választotta
kerület országgyűlési képviselője nem adja fel, 

rt attól, hogy előbb-utóbb nem lesz miért kilincselnie
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Közleményt adott ki január 16-án a Nem ze -
ti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH).
Ebben azt javasolják az előfizetőknek,
hogy kísérjék figyelemmel a szolgáltatók
szerződésmódosításra vonatkozó értesí -
té seit, és ha a megváltozott feltételeket
nem kívánják elfogadni, még a jogszabály
szerinti határidőn belül éljenek a felmon-
dási jogukkal. Erre azért van szükség,
mert az új évben egyre több távközlési
szolgáltató emeli meg a díjait. Egyre gya-
koribbá válnak az olyan szerződési feltéte-
lek is, amik alapján a díjemelés automati-
kusan, az inflációhoz igazodva történik.

Tavaly és idén egyre több gödöllői előfi-
zető is találkozhatott azzal, hogy a koráb -
ban éveken át változatlan – vagy akár
csökkenő – telefon-, internet- és kábeltévé
díjak emelkedni kezdtek. Ennek nyomán
jogosan merül fel a kérdés: mikor és
milyen feltételekkel szabad a szolgálta tók -
nak a díjaikat megemelniük?

A legfontosabb tisztázni, hogy a tele -
kom munikációs szolgáltatók az áraikat
szabadon határozhatják meg, továbbá a
törvény (az elektronikus hírközlésről szóló
2003. évi C. törvény – Eht.) arra is lehe -
tőséget biztosít számukra, hogy előfizetői
szerződéseiket egyoldalúan módosítsák.
Ez vonatkozik a díjakra is, tehát a már
meg kötött szerződések esetében is bármi-
kor, szabadon emelhetnek a díjakon. Így
van ez a határozott idejű szerződéseknél
is, tehát a „hűségidő” vállalásával az előfi-
zetők nem tudják a szerződéskötéskor ér -
vé nyes díjakat „rögzíteni” a szerződés idő-
tartamára; az ilyen szerződések előnye
abban állhat, hogy a szolgáltató a határo-
zatlan idejű szerződésekhez képest vala -
mi lyen kedvezményt nyújt.

A szerződésmódosítást meg kell külön -
böz tetni attól az esettől, amikor a szer -
ződés eleve úgy szól, hogy a díjak egy
bizonyos időponttól kezdve változnak
majd. Ilyen eset például, amikor szerző -
dés kötéskor a szolgáltató az első néhány
hónapot kedvezményes áron adja, majd
annak elteltével a havidíj emelkedik. Ha -
sonló a helyzet akkor is, ha a szerződésben
már szereplő valamilyen más, egyértelmű,
világos feltétel szerint, automatikusan vál -
toznak a díjak. Ha a szolgáltató a szerző -

dés módosítás során betartotta a vonat ko -
zó szabályokat, és a bevezetett feltétel pon -
tosan tartalmazza, hogy hogyan fog tör -
tén ni a díjak változása, akkor ez a szol -
gáltatói lépés nem jogszerűtlen. Fontos azt
leszögezni, hogy ezek a díjváltozások,
ami kor ténylegesen megtörténnek, már
nem minősülnek szerződésmódosításnak.
Ilyenkor a határozott idejű szerződéssel
rendelkező előfizetők a megváltozott díjat
tartalmazó számlák megérkezésekor már
nem mondhatják fel szerződéseiket to -
vábbi jogkövetkezmények nélkül a maga -
sabb díjra hivatkozva.

2022-ben több nagy elektronikus hírköz-
lési szolgáltató olyan szerződési feltételt
épített be az Általános Szerződési Feltéte -
leibe (ÁSZF) (vagy frissítette korábbi ha -
sonló feltételeit), ami alapján a díjak a jövő-
ben az infláció alakulását követve fognak
változni, tehát az infláció mértéke határoz-
za majd meg a díjak emelkedését vagy
adott esetben csökkenését. A leggyakoribb
megoldás, hogy a Központi Statisztikai
Hivatal által közzétett éves átlagos fo -
gyasz tói árindex mértékével korrigálják
automatikusan, évente egyszer az előfize-
tési díjakat. Ez a szerződési feltétel az
ÁSZF-ek hatályba lépése után minden új
előfizető számára már eleve az előfizetői
szerződés részét képezi, a már megkötött
előfizetői szerződésekre pedig az infláció-
követést intézményesítő ÁSZF-módosítás -
tól alkalmazandó.

A szolgáltató által alkalmazott díjkor-
rekció akkor jogszerűtlen, ha az nem
kellően objektív, mértéke és időpontja
nem látható előre, vagyis a szolgáltató
saját belátására, üzleti döntésére bízza,
hogy korrigál-e díjakat, azt mikor teszi,
valamint milyen mértékben. Ebben az
esetben minden ténylegesen végrehajtott
díjmódosítás külön-külön egyoldalú szer -
ző désmódosításnak minősül, és az előfize-
tők számára a felmondási jogot biztosítani
kell.

A jelenség nem újkeletű
Már a 2000-es évek elején is alkalmaztak a
szolgáltatók inflációkövetést célzó rendel -
ke zéseket ÁSZF-jeikben. Céljuk akkor is
ugyanaz volt, mint most: a szolgáltatók

árképzése anélkül követhesse az inflációt,
hogy a szolgáltatónak az előfizetőivel
egyenként kellene szerződést módosítani
– akár több millió szerződést érintően. A
korábbi évek alacsony inflációs értékei
miatt e rendelkezések kikerültek az ÁSZF-
ekből, vagy alkalmazásuk háttérbe szorult. 

Mit tehet az előfizető?
Egyoldalú szerződésmódosításkor fősza-
bály szerint a szolgáltatóknak biztosítani-
uk kell az érintett előfizetőknek a lehető -
séget, hogy a szerződés módosításáról
szóló értesítés kézhezvételétől számított 45
napon belül hátrányos jogkövetkezmé-
nyek nélkül szabadulhassanak előfizetői
jogviszonyukból – azonnali hatállyal fel-
mondhassák előfizetői szerződéseiket
akkor is, ha a szerződés határozott időre
szól, és ez az idő még nem telt el. Egészen
addig, amíg a szolgáltatók a szerző dés -
módosításra vonatkozó rendelkezéseket
betartják – időben értesítik arról előfizetői-
ket, tájékoztatják az őket megillető jogok-
ról és biztosítják számukra az azonnali
hatályú felmondás jogát –, az egyoldalú
szerződésmódosítás nem jogszerűtlen. Ez
vonatkozik az inflációkövető díjmódosí-
tást bevezető ÁSZF-módosításra is.

Az előfizetők számára ezért a három
legfontosabb jótanács:

• Folyamatosan kísérjék figyelemmel a
szolgáltatójuk értesítéseit az egyoldalú
szerződésmódosításokról. Ezek gyakran a
számla végén szerepelnek, vagy külön
küld róluk a szolgáltató értesítést.

• Amennyiben valamilyen módosítással
nem értenek egyet, nézzék meg a szol -
gáltatók ajánlatait és nyugodtan éljenek a
felmondási jogukkal, valamint a számhor -
dozás jól működő lehetőségével.

• Érdemes figyelni arra is, hogy ha nem
kívánjuk felmondani a szerződést, és a díjat
csoportos beszedési megbízással fi zetjük,
akkor ellenőrizzük a banknál a beállított
limitet, hogy a megemelt díjat is le tudja
von ni a szolgáltató. Ha ezt elmulasztjuk és a
levonás sikertelen lesz, akkor a szolgáltató
ugyanúgy fog eljárni, mintha a számlát az
előfizető egyáltalán nem fizette volna be.

Internet- és kábeltévé elfizetők! 
Ezt jó tudni az inflációkövető díjkorrekcióról
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Több mint négy éve,
2018 októberében a
gödöllői képvi se lő tes -
tület többségi dön -
tése alapján a gödöl-
lői vívósportot me -
nedzselő gazdasági
társaság területet
(Isa szegi út 6-8.), illet-
ve 50 millió forintos
vissza nem térítendő
támogatást kapott az
önkormányzattól a tavaly októberben átadott vívócsarnok meg -
valósítására.

Ezt követően, 2020 februárjában olyan határozat született, hogy
a városvezetés 50 millió forintos közpénz-kölcsönt biztosít a
polgármester unokaöccse, Gémesi Csanád által vezetett Ötvös
Károly Sport Nonprofit Kft-nek. A kamatmentes hitel visszafi -
zetési határideje 2020. december 31-e volt. A határnapot a felek
ezt követően kétszer is módosították, legutóbb tavaly áprilisban,
amikor Gémesi György – a koronavírus-járvány megfékezése
érdekében elrendelt veszélyhelyzetben a ráruházott feladat- és
hatáskörben eljárva – 2022. június 30-át jelölte meg visszafizetési
határidőnek. Mint utóbb kiderült, a kölcsön megtérítése eddig a
napig nem történt meg.

Tavaly december közepén újra napirendre került a Batizi-
Benkő Vívócsarnok építésével kapcsolatos elszámolási kérdés, és
olyan előterjesztés született, aminek határozati javaslatában a
visszafizetési határidő 2023. június 30-ára módosul. 

Ennek oka a következő: „a beruházás teljes körű pénzügyi lezárása
a műszaki átadás ellenére egyelőre nem tudott megtörténni. Ennek egyik
indoka, hogy az elvárt korszerű energetikai megoldások kivitelezéséhez
szükséges közmű-előkészítés – a késedelmes szolgáltatói teljesítésből adó-
dóan – a kivitelező számára a vállalt határidő nem volt tartható.” A csú-
szás miatt begyűrűztek az időközben megnövekedett
építőanyag-árak, amik költségnövekedést eredményeztek. Ezen
körülmények hatására a Magyar Vívó Szövetség – annak ellené-
re, hogy elfogadta a gödöllői vívócsarnok kapcsán benyújtott
támogatási igényt – a javasolt és erre a célra megítélt összeget
2022-ben nem folyósította. 

Jó hír, hogy a támogatott gazdasági társaság „jelen ismeretei-
nek birtokában lát még lehetőséget a kölcsön visszafizetésére”.

A gödöllői sportélethez kötődő további hír, hogy az önkor -
mány zati képviselők elfogadták azt a határozatot, miszerint: a
nemrégiben elnökcserét megélt Gödöllői Sport Közalapítvány az
idei esztendőtől kezdődően ismét fizessen bérleti díjat a városi
kasszának a köznevelési intézményekben lévő, önkormányzati
tulajdonú sportcélú ingatlanrészek hasznosítási tevékenysége után.
Ennek mértékét 100 ezer forint/év összegben határozták meg.

Más kérdés, hogy a bérleti díj mértéke 2017-ben évi 5 millió
forint, majd 2018 júliusa és 2020 novembere között éves szinten 
16 mil lió forint volt… ÁB

Csaknem négy évvel azt követően, hogy az ARAK versenyzője,
Takács Boglárka 24,08 másodperccel országos juniorcsúcsot
(U20) futott 200 méteren, jött a MATE-Gödöllői EAC sprintere,
Sulyán Alexa, aki a január 21-i nyíregyházi fedettpályás viadalon
24,02 másodpercre javította a korosztályos nemzeti rekordot.
Körmendy Katalin – 18. születésnapját áprilisban ünneplő – tanít -
vá nya ezzel a teljesítménnyel (is) igazolta, hogy ott a helye az au -
gusz tusi budapesti atlétikai világbajnokságra készülő magyar
keret ben.

Alexán kívül klubtársa, a
mindössze 16 esztendős Kriszt
Sa rolta 56,30 másodperces egyéni
csúccsal második lett 400 mé teren,
míg Farkas Bence 22,40 má sod -
perces idei legjobbja bronz érmet
ért 200 méteren. -vn

Atlétika: Sulyán Alexa parádés
juniorcsúcsot futott 200 méteren!

Új szakosztály életre hívásával köszöntött be a 2023-as esztendő a
MATE-Gödöllői EAC sportegyesületnél. A már meglévő hét
(atlétika, vívás, sportlövészet, női és férfi vízilabda, úszás,
szabadidősport) egység mellett, a jövőben az olimpia program -
jában 2000 óta szereplő triatlon (úszás, kerékpározás, futás) ked -
velői számára is kínálnak versenysportolási lehetőséget telepü -
lésünkön. 

A szakosztályok számának bővülése valahol kézenfekvőnek
mutatkozott, hiszen az uszoda 2021 decemberi átadásával, vala -
mint a már hosszú évek óta sikeres atlétikai képzéssel adottá vált
a triatlon két alapsportága MATE-GEAC háza táján.

Az új szakosztály vezetője Hadházi Máté lett (képen), aki kor -
osztályos (25-29 évesek) Európa-bajnoki címmel büszkélkedhet
duatlonban (futás-kerékpár-futás) és aquatlonban (úszás-futás)
egyaránt, valamint tavaly nyáron a szlovákiai Somorján világ -
bajnoki bronzérmet szerzett aquatlonban a 30-34 évesek me -
zőnyében.

A sportágat a MATE-GEAC kötelékében utánpótlás és felnőtt
korosztályokban egyaránt országosan meghatározó szintre fej-
leszteni szándékozó sportvezető jelenleg a szakosztály létszá -
mának bővítésén fáradozik.

Aki szeretné kipróbálni a
triatlont, a (06-70) 319-3522-
es tele fonszámon, vagy a
hadhazi.mate@geac.hu
email-címen jelentkezhet.
Elsősor ban olyan érdek -
lődőket vár nak, akik tudnak
úszni, sze retnek kerékpá -
rozni és futni. Korosztályos
megkötés nincs!               -G

Triatlon-szakosztállyal bővült 
a MATE-GEAC sportpalettája

Június végén jár le a közpénz-
kölcsön visszafizetési határideje
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A Gödöllő Városi és Térségi Uszoda illeté-
kesei tájékoztatást adtak ki arról, hogy feb-
ruár 1-jétől milyen áron lehet majd igény-
be venni a hivatalosan 2021 decemberében
átadott létesítmény szolgáltatásait. Az új,
27%-os általános forgalmi adót tartalmazó
díjszabás teljes egészében a www.
godolloiuszoda.uni-mate.hu/Árak elérhe-
tőségre kattintva böngészhető.

Összehasonlításképpen kiemeltünk né -
hány belépődíjat, hogy érzékeltessük a
nyitás óta eltelt időszakban bekövetkezett
tarifa-változásokat. Íme:

Felnőtt belépőjegy
(3 órás, wellness használata nélkül) 
1.400 forint (2021. december 4.)

forint (2022. szeptember 1.)
2.190 forint (2023. február 1.)

Felnőtt reggeli úszójegy 
1.000 forint (2021. december 4.)

1.200 forint (2022. szeptember 1.)
1.560 forint (2023. február 1.)

Felnőtt belépőjegy
(helyi, járási lakos)

1.200 forint (2021. december 4.)
1.440 forint (2022. szeptember 1.)

1.870 forint (2023. február 1.)

Felnőtt belépőjegy
(19 óra után)

900 forint (2021. december 4.)
1.080 forint (2022. szeptember 1.)

1.400 forint (2023. február 1.)

Diák, nyugdíjas 
belépőjegy

(3 órás, wellness használata nélkül)
800 forint (2021. december 4.)

960 forint (2022. szeptember 1.)
1.250 forint (2023. február 1.)

Diák, nyugdíjas 
reggeli úszójegy

600 forint (2021. december 4.)
720 forint (2022. szeptember 1.)

940 forint (2023. február 1.)

Diák, nyugdíjas 
belépőjegy

(helyi, járási lakos)
700 forint (2021. december 4.)

840 forint (2022. szeptember 1.)
1.090 forint (2023. február 1.)

Diák, nyugdíjas belépőjegy
(19 óra után)

600 forint (2021. december 4.)
720 forint (2022. szeptember 1.)

940 forint (2023. február 1.)

Gyermek belépőjegy
(0-5 éves kor)

450 forint (2021. december 4.)
540 forint (3-6 éves kor, 2022. szeptember 1.)
700 forint (3-6 éves kor, 2023. február 1.)

Családi belépőjegy
(2 felnőtt és 2 gyerek 14 éves kor alatt)

4.000 forint (2021. december 4.)
4.800 forint (2 felnőtt és 2 gyerek 
6 éves korig, 2022. szeptember 1.)
6.240 forint (2 felnőtt és 2 gyerek 

6 éves korig, 2023. február 1.)

Az iskolák által a testnevelési óra kere -
tében szervezett úszásoktatás esetén min -
den alkalommal 715 forintos belépődíjat
kérnek el gyermekenként a szülőktől.

Amint az a példákból jól kivehető, 2022.
szeptember 1-jétől 20 százalékkal emel-
kedtek a tarifák a hivatalos nyitás (2021.
de cember 4.) időpontjakor alkalmazottak-
hoz képest. Február 1-jétől a jegyárak
további, 30 százalékot kevéssel meghaladó
mértékben drágultak az Ady sétányon
talál ható sportlétesítményben. 

-stv

Magazinunk következő száma
várhatóan

március első hetében
jelenik meg.
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Februártól jócskán drágul(t) a 14 hónapja
átadott versenyuszoda mindennapi használata
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HIRDETÉS

Ha minden az elképzelés szerint alakul, 2023 márciusának első
napjától Gödöllőn is lesznek bérelhető elektromos rollerek. Az
önkormányzat és a szolgáltató, a budapesti székhelyű TIER
Operations Hungary Kft. között olyan tartalmú szerződés jön
létre, ami – három hónapos próbaidő kikötésével – 2024 február-
jának utolsó napjáig biztosítja a mikromobilitás ezen lehetőségét
településünkön.

A szolgáltató legfeljebb 300 darab, havonta változó mennyi -
ségű e-rollert működtet majd a jegyző által kiadott közterület-
használati hozzájárulásban meghatározott mikromobilitási
pontokon, függetlenül a szezononként változó, elsősorban időjá-
rási körülményektől. Az üzemeltetést végző gazdasági társaság
rollerenként 800 forintos közterület-használati díjat fizet az
önkormányzatnak havonta. Ha a maximálisan forgalomba

állítható 300 darab rollert vesszük alapul, ez havi szinten 240.000
forintos városi költségvetési bevételt jelenthet, éves viszonylatban
pedig 2.880.000 forintos anyagi forrást eredményezhet.

A felek közötti szerződés elvileg minden olyan kérdést körül -
jár, ami garanciája lehet annak, hogy az elektromos rollerek –
KRESZ által nem szabályozott – használata a biztonság mellett a
környezetkímélési célt is szolgálja, és ne adjon okot arra, hogy a
lakosságban ellenérzés, bosszankodás alakuljon ki.

A terv szerint az a cél, hogy a város területén – két lépcsőben –
mintegy 100 mikromobilitási pont létesüljön. A GPS-szel felsze-
relt rollereket alkalmazás (applikáció) segítségével lehet majd
használni. A járgányok legfeljebb 20 kilométer/órás sebességgel
közlekedhetnek, de olyan helyeken (belváros), ahol jelentősebb a
gyalogos-forgalom, a sebességlimit 5 kilométer/óra lesz.

A főváros több kerületében meghonosított gyakorlat szerint az
e-roller szolgáltatás igénybevétele alapvetően két díjtételből
tevődik össze: a feloldási díj megfizetése után a rollerezésért perc -
díjat kell fizetni.

Érdeklődésünkre Lendvai Tímea, a TIER Operations Hungary
Kft. regionális city menedzsere elmondta, hogy várhatóan a
budapesti árakat alkalmazzák majd Gödöllőn is. A fővárosban
napjainkban 295 forintos feloldási díj ellenében lehet működésre
bírni az eszközt, és 59 forintos percdíjat kell fizetni. 

- Azzal lehet számolni, hogy egy átlagos utazás, ami 8-10 perc
körül van, mintegy 800 forintba kerül – fogalmazott Lendvai
Tímea. -ÁB

Márciustól indulhat az elektromos rollerezés városunk számos pontján


