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Beindult a lakossági LED-csereprogram
Javában zajlik az országosan meghirdetett a lakosság számára
ingyenes LED-csereprogram. A CYEB Energiamegoldások Kft.
jóvoltából megvalósuló projekt célja, hogy korszerűbb izzókat
kínáljon a lakosságnak, aminek követ keztében kisebb
villanyszámlával szembesülhetnek a családok.

A LED-csereprogramra március 15-ig a www.ledcsere.hu ol -
da lon regisztrálhat bárki, akinek a nevén van villanyszámla, és
gödöllői lakcímkártyával rendelkezik. A rendszer kiszámolja,
hogy az adott háztartás hány ingyenes LED-re jogosult.

A gödöllői érdeklődők a városi könyvtárban kaphatnak
segítséget és szakmai tanácsot: szerdán 10 és 18 óra között, a többi
munkanapon pedig 10 és 12 óra között. A könyv tár központi
telefonszáma: (28) 515-280

Településünkön ténykedő beszállítók is 
felkerültek az akkumulátor-gyártás térképére

Az utóbbi hetekben, elsősorban a debreceni, gödi és nyíregyházi
közmeghallgatások „hangulatának” köszönhetően, igencsak a
közérdeklődés fókuszába került a magyarországi akkumulátor-
gyártás kérdésköre. Folyamatossá váltak a hírek: részben az ügy
kapcsán elindult tiltakozás-hullámról, részben arról, hogy
hazánkban – a Magyar Narancs által készített térkép alapján – hol
vannak olyan helyszínek, amik összefüggésbe hozhatók az akku-
mulátor-gyártással. Nos, Gödöllőn is vannak ilyen helyszínek,
miután 2020-ban távol-keleti befektetők érkeztek városunkba.

December második felében, karácsony előtt néhány nappal
jelen tették be, hogy a Shenzhen Kedali Industry kínai vállalat
lítiumion-akkumulátor-alkatrészeket gyártó beruházást hoz
Gödöllőre 14,1 milliárd forint értékben, 330 új munkahelyet te -
remt ve. Ehhez a kormány 1 milliárd 275 millió forint vissza nem
térítendő támogatást nyújt. A beruházás megvalósításához a kí -
nai óriáscég a haraszti városrész egyik legnagyobb cégének
(AVON) feleslegessé vált raktárépületét vásárolta meg. A cég ille-
tékese a bejelentéskor úgy fogalmazott: a magyarországi gyártó
bázis első fázisa a tervek szerint 2021 második negyedévében
kezdi el a tömegtermelést, az építkezés második fázisa 2022-ben
kezdődő bővítéssel indul, ennek eredményeképpen 2024-re már
összesen 10 gyártósoruk lesz.

Ezt megelőzően, november elején látott napvilágot az a hír,
miszerint: új gyárat épít Gödöllőn, a város nyugati határában lévő
üzleti parkban megvásárolt 7 hektáros területen a dél-koreai Iljin
Material. A projekt 3,8 milliárd forintból jön létre, amihez a kor -
mány 722 millió forint támogatást biztosít. Az akkori elképzelés

arról szólt, hogy első ütemben egy ötezer négyzetméteres gyártó-
csarnok jön létre, ami évente mintegy 10 ezer tonna, elektromos
akkumulátorok gyártásához szükséges rézfólia-kapacitással
rendelkezik majd. A cég illetékesei azt is elmondták, hogy az
indulás csak a kezdet, a jövőben az igényeknek és trendeknek
megfelelően továbbiakat terveznek, ami a kezdeti beruházásnak
közel tízszerese lehet.

Az utóbbi befektetőt – amint az a település közösségi oldalán
megjelent, csoportképpel illusztrált bejegyzésből kiderül – a vá -
ros vezérkara is „üdvözölte”: Az ILJIN cégcsoport képviselői,
valamint az állami HIPA Magyar Befektetési Támogatási Ügy -
nökség a nyár folyamán folytatta le a tárgyalásokat Gödöllő
Város Önkormányzatával – írták 2020. december 14-én.

Átlépte az egymillió forintot 
az óvodavezető bruttó illetménye

A magyar gazdaság kilátásainak jelentős változása, illetve a fel-
gyorsult infláció miatt, valamint a munkaerő megtartása
érdekében – január 1-jéig visszamenőleg – 15 százalékkal emel-
kedett az önkormányzati fenntartású gödöllői intézmények élén
álló vezetők havi bruttó illetménye. Lássuk, hogy a kizárólag höl-
gyekből álló különítmény tagjait az alábbi rangsor szerint milyen
összegű járandóság illeti meg.

Dr. Pappné Pintér Csilla (Gödöllői Óvoda): bruttó 1.003.875
forint/hó

Varga Gyöngyi (Gödöllői Egyesített Palotakert Bölcsőde): brut-
tó 964.462 forint/hó

Czeglédi Ingrid (Gödöllői Egyesített Szociális Intézmény):
bruttó 693.450 forint/hó

Forrainé Murányi Judit (Gödöllői Forrás Szociális és
Gyermekjóléti Központ): bruttó 682.956 forint/hó

Liskáné Fóthy Zsuzsanna (Gödöllői Városi Könyvtár és Infor -
mációs Központ): bruttó 672.888 forint/hó

Kerényiné Bakonyi Eszter (Gödöllői Városi Múzeum): bruttó
672.888 forint/hó

Az adatok elemzéséhez adalékként szolgálhat, hogy 
• a hölgyek közül ketten (Varga Gyöngyi és Czeglédi Ingrid) az

önkormányzat tulajdonában lévő munkaköri bérlakásban laknak
a Deák téren.

• dr. Pappné Pintér Csilla korábban alpolgármester volt, jelen-
leg pedig két állandó bizottság elnöki tisztségét is betöltő önkor -
mányzati képviselő a Gödöllői Lokálpatrióta Klub színeiben.
Most jóváhagyott havi, bruttó javadalmazása meghaladja a gö -
döllői alpolgármesterek illetményét.

• Varga Gyöngyi a Gödöllői Lokálpatrióta Klub által delegált
kül sős bizottsági tag az önkormányzat Jogi és Ügyrendi Bi -
zottságában.                                                         GH-összeállítás

Azt hallani a városban, hogy…
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kal maztuk, mert szerettük volna, ha
vissza térnek a vendégek, így a progra -
mokon való részvétel „ingyenes” volt.
Ugyanakkor arra kérem az olvasót, hogy
gondolja végig, egy ilyen esemény „ingye-
nessége” mögött hány millió, vagy tízmillió
forint áll, hiszen ki kell fizetni a személy -
zetet, a fellépőket, a technikát, az engedé-
lyeket, a biztosítást... Kénytelenek va -
gyunk idén ezt a jelképes összegű sétá -
lójegyet visszahozni, de – természetesen –
idén is ennek összege levásárolható lesz a
kastély számos szolgáltatásából.

Koncertkínálatunk 2023-ban is igen
színesnek ígérkezik: a komolyzenei kon -
cer teket, a 2022-ben óriási sikert arató Liszt
Fesztiválunk idei programjait kiegészítik a
könnyedebb műfajt képviselő fellépők ese-
ményei.

És természetesen, idén is lesz Kastély
Színház. Folytatjuk a tavaly elkezdett sétá -
lószínházat, a Rómeó és Júlia történetet
idén sem a színházteremben, hanem a
kastély különböző helyszínei között sétál -
va lehet élvezni. De lesz gyerekeknek
szóló előadás, vagy komolyabb pszicho
thriller is.

- Ön, mint a gödöllői kastélytársaság
vezetője számos nemzetközi szakmai
együttműködés keretében népszerűsíti
városunk ékességét. Mennyire hatékonyak
ezek a találkozók?

- A pandémia és a háború miatt óriási
változás ment végbe a turizmus területén.
Bár, 2022-ben sok vendéget fogadtunk, a
külföldiek száma azért még jóval a 2019-es
rekordév alatt volt. Ilyen helyzetben ne -
künk mindent meg kell tenni, hogy ennek
a csodának az ismertségét külföldön is
fenntartsuk vagy növeljük. Három nem -
zet közi szervezetben, 8 országban 20 kü -
lön böző szakmai eseményen, vásárokon
igyekeztünk bemutatni a gödöllői kastélyt
és sikerrel tettük ezt, több olyan nem -
zetközi rendezvénynek lesz Gödöllő a
hely színe, ami jelentős bevételt jelent,
teszem hozzá, nem csak intézményünk-
nek. De, kulturális területen is igyekszünk
kihasználni kapcsolatrendszerünket.
Hogy ezeken keresztül mit is tudunk
egész konkrétan idén Gödöllőre hozni, azt
most még nem árulhatom el, de az igen
közeli jövőben bejelentésre készülünk…

-EFG

Azzal együtt, hogy a késő őszi és téli hó -
napok egyik meghatározó kihívása az
ener giaválság kedvezőtlen hatásainak
ke zelése volt, a Gödöllői Királyi Kastély -
ban – a takarékoskodásra való ésszerű
törekvéseket leszámítva – nem kellett mű -
ködési korlátozásokat bevezetni. Sőt, a
mű emlék-együttest működtető gazdasági
társaság több programot befogadott. In ter -
jú dr. Ujváry Tamás ügyvezető igazgatóval.

- Igazgató úr! Az elmúlt hat évben, ami-
óta ezt a pozíciót betölti a kastélyt
működtető gazdasági társaság élén, nem
volt ennyire túláradó a rendezvénykí ná -
lat, mint tavaly év végén, illetve az idei
esztendő elején. Üzleti szemszögből nézve
minden bizonnyal nem jártak rosszul.
Azonban, ha jobban belegondolunk a kia -
lakult helyzetbe, világossá válik, hogy a
kastély nélkül a gödöllői kulturális élet
jelentősen lebénult volna a kényszerű spó -
rolás miatt. Milyen tanulságot lehet
levonni mindebből?

- A 2022-es esztendő utolsó negyed évé -
ben eddig sosem tapasztalt mennyiségű
rendezvényt bonyolítottunk le. A pandé -
mia miatt visszafogott programszervezés
volt jellemző a megelőző két évre, mi is
örültünk, hogy végre a korábban megszo -
kott mennyiségű és minőségű eseménnyel
várhatjuk a közönséget. Aztán, a háború
és az energiaárak miatt új helyzet állt elő
az ősz folyamán. Számos helyi és fővárosi
intézmény keresett meg minket azzal,
hogy a megnövekedett fűtésköltségek
miatt szeretnék nálunk megvalósítani
rendezvényeiket. Igyekeztünk segíteni a
partnerintézményeknek, a legtöbb progra -

mot a Művészetek Házával valósítottuk
meg. Azt gondolom, hogy a város kulturá -
lis területén dolgozók eddig is jól tudtak
együttműködni, az őszi időszak meg -
teremtette a lehetőséget, hogy még jobban
megismerjük egymást. Mi a kastélyban
igyekeztünk tanulni a helyzetből, figyelni,
hogy más intézmények mit hogyan csinál-
nak. 

Azonban nem csak kulturális és közön -
ségprogramokat fogadtunk be, hanem
fővárosi rendezvényhelyszínektől, étter -
mek től is vettünk át eseményeket: céges
vacsorákat, évzárókat. Így tényleg sűrű
időszak volt az év vége, amit jól jelez, hogy
még december 27-én is nagylétszámú es -
küvőt szerveztünk, volt olyan nap, hogy a
lovardát háromszor rendeztük át, és elő-
fordult, hogy miközben a kiállításban több
mint ezer vendéget fogadtunk, párhuza -
mosan öt rendezvény zajlott a házban.

- Szeretnénk vagy sem, idén év végén is
lesz ősz és tél. Egyelőre szeptember végéig
ismerhetők az energiahordozók rögzített
hozzáférés árai, azt követően a bizonyta-
lanság tűnik biztosnak. A saját progra -
mok tervezésekor figyelembe veszik, hogy
ebben az évben is hasonló helyzet állhat
elő?

- Már kiadtuk a kastély hivatalos 2023-as
eseménynaptárát és ahogy látható, teljes
évre készülünk, fűtési időszakban is lesz -
nek koncertek, színházi események, kultu -
rális programok. Természetesen, ha idén
ősszel, télen ismét szüksége lesz helyszínre
más kulturális szervezőnek, lehetőségeink
szerint állunk rendelkezésre. Azonban
nekünk elsősorban a saját rendezvénye -
ink re kell koncentrálni, mi tervezni azokat
tudjuk.

- Ha már a 2023-ban várható progra -
mok nál tartunk, arra kérem, sorolja fel,
hogy mik lesznek a hagyományos attrak-
ciók, és milyen újdonságokat kínálnak a
látogatóknak.

- Az évtizedes hagyományokkal rendel -
ke ző családi hétvégéinket idén is megszer -
vezzük, lesz Ibolyanap, Koronázási hét-
vége, Vadásznap, Adventi programsor. A
pandémia előtt bevezettük, hogy ezeken a
napokon az adott esemény szinte összes
előadására, gyerekfoglalkoztatókra, csalá-
di programokra érvényes sétálójeggyel
lehetett részt venni. 2022-ben ezt nem al -

A közeli jövőben fontos bejelentésre készülnek a kastélyban
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egyszerű példával: a járdakeretből lesz a
vá rosházi toronyóra. Az is lehetséges,
hogy a piaci alapú beruházási hitelből
vagy az idei évi költségvetésbe teljes mér -
tékben beépített piac fejlesztésére kapott
pályázati támogatásból épül fel a bölcsőde.
Utóbbit mindannyian támogattuk, nagy
valószínűséggel prioritást is élvez, hiszen
ennek év végére el kell készülnie.

- Összegezve a városi számhalmazt,
nem az látszik, hogy a gödöllői önkor -
mányzat a „kivéreztetett” kategóriába
tar tozna, ahogy azt egyesek időnként hí -
resztelik.

- Az ülésen elismerték, hogy ilyen ma -
gas mérleg főösszegű bevételi és kiadási
oldal még nem volt, idén mégsem látjuk a
sokat hangoztatott konzervatív költségve -
tés jellemzőit. A számok is bizonyítják,
hogy jelentős tartalékkal vágunk neki a
2023-as évnek, miközben az ipari parkban
megjelent gazdasági szereplők helyi adója
növeli a város mozgásterét.

- Ha három szóban kellene meghatá -
rozni és/vagy három jelzővel kellene illet-
ni Gödöllő 2023-as költségvetését, mik
lennének a legjellemzőbb kifejezések?

- Bizonytalanság a város teljesítőképes -
ségében, határozatlanság és őszinteséget
nélkülöző kommunikáció az elhibázott fej-
lesztések tekintetében, valamint a felelős-
ség folyamatos áthárítása és külső felelő-
sök keresése. –géhá

A gödöllői képviselőtestület tagjai február
16-án 9 igen szavazattal, valamint 5 tar -
tózkodással fogadták el a település 2023.
évi, Bárdy Péter alpolgármester által
stabilnak, energiatudatosnak és család-
centrikusnak titulált költségvetését. A lo -
kálpatrióta klubosok és a velük rendre
együtt szavazó Bajkó Norbert alpolgár-
mester, illetve a témakör vitája során
végig csendben ülő Epres György vok sá -
val zöld utat kapott az előterjesztett szám -
halmaz, a Szövetség Gödöllőért formáció
képviselői közül azonban öten – különvé le -
ményük kifejtése után – nem támogat ták a
polgármesteri előterjesztést. Ennek okáról
Kolozs Csaba (képen jobbról a harmadik)
önkormányzati képviselőt kérdez tük.

- Képviselő úr! Több ellenvetés és ész -
revétel is elhangzott a költségvetési vita
során Önöktől. Ha rangsorolni kellene: mi
az a legfajsúlyosabb három érv, ami miatt
nem az igen gombot nyomták meg?

- A korábbi évek hibás döntései miatt
kialakult helyzet megítélése, az ebből tör -
ténő kilábalás módja és az ezeket elősegítő
lépések időzítése. A recesszió elején teljes
mértékben önerőből elinduló városháza
építése máig érezteti hatását, de a válság
előtt megállított közvilágítás szakmai
prog ramja miatti újabb, piaci alapú hitel
felvétele is több mint aggasztó.

- Vegyük sorba az ellenérveket, amikre a
végső döntésüket építették.

- A sikertelen városháza építés meg -
hosszab bodása és a bölcsőde-fejlesztéshez
történő banki hitelfelvétel bizonytalansá-
ga, utóbbinál nem is látunk alternatívát
ennek finanszírozására. Azonban ezt a fej-
lesztést mindenképpen meg kell valósíta -
nunk. Az 500 millió forintos energetika és
közvilágítás fejlesztési célzatra szánt piaci
alapú hitelfelvétel pedig hab a tortán a
jelenlegi kamatkörnyezetben. Az energeti-
kai fejlesztésekre, ahogy eddig, úgy való -
színűleg idén is lesznek pályázati lehe -
tőségek és meg kellene várni a beígért
kamattámogatást is. A LED-csereprogram
pedig a gödöllőiekkel szemben meglehe -
tősen cinikus. 2018-ban ugyanezen okok -
ból a város felvett 410 millió forintos, 13
év re szóló kölcsönt, ami mögött egy kész
szakmai anyag volt a város teljes 4.500 da -
rabos lámpatest cseréjére, sőt az előző tes -
tület elé került anyag kitér 600 új fényfor-

rás telepítésére is. A kései munkakezdés és
a megemelkedett költségek miatt a terv
fele tudott megvalósulni, miközben a hitel
2031-ig tart, de jelen pillanatban ez még
530 millió forint feletti kötelezettséget ró a
városra, miközben meghaladta a 130 mil -
lió forintot az elmúlt négy év törlesztése.
Az Energia Veszélyhelyzeti Fejlesztési
Alap megemelésével, akár két évre eloszt-
va a hibás döntés megoldható lenne, de e
helyett a tőke összegével megegyező piaci
hitelben gondolkozik a város, ami 500 mil -
lió forintos forrással szemben újabb egy
milliárd forint feletti törlesztést eredmé-
nyezne.

- Adtak be, vagy a helyszínen terjesz -
tettek elő módosító indítványokat?

- Az előző évek gyakorlatával szemben
az idén nem hívott előzetes költségvetési
egyeztetésre a polgármester úr. Módosító
indítvány előterjesztését pedig szükségte -
lennek tartottuk, mivel az elmúlt bő három
évben minden változtatási javaslatunkat
egy módosítóval felülírták, amit a sza va -
zásnál előre vettek, így a mi indítványa-
inkról már nem is dönthetett a testület. Há -
rom évvel ezelőtt éppen a városháza épí -
tésének kezdetén adtunk be erre vonat ko -
zó módosító határozati javaslatot is, mivel
láttuk, hogy a recesszió kezdeti stádiumá -
ban nem szabad elkezdeni egy ilyen jelle-
gű építkezést önerőből. Nem érdekelte
őket, leszavazták, majd a pandémia első
hónapja után a veszélyhelyzet idején a pol -
gármester egyedül módosította a költség -
vetést, rá egy hónapra pedig aláírta a
szerződést.

- Mekkora bizonytalanságot lát abban,
hogy a most elfogadott, főként fejlesztési
előirányzatok realizálódhatnak ebben az
évben?

- Jelentős mértékűt. Ha a válság elhúzó-
dik, visszakerül az általános tartalékba,

Kolozs Csaba elárulta, miért nem mondtak igent a költségvetésre

Ezeken a napokon szavazhatnak nyárig a képviselőtestület tagjai

Februári ülésükön a várost irányító grémium tagjai arról is döntöttek, hogy az idei esz-
tendő első félévében mikor találkoznak, hogy véleményt mondjanak a gödöllői
önkormányzatot érintő aktuális kérdésekről.

Ha semmilyen rendkívüli esemény nem jön közbe, a városatyák március 16-án,
április 13-án, május 18-án, valamint június 15-én (valamennyi dátum csütörtöki napra
esik) szavazhatnak pro vagy kontra az előterjesztések határozati javaslatairól.

A helyszín – az utóbbi csaknem hét és fél évben kialakult gyakorlat alapján – a
VÜSZI Kft. Dózsa György úti székházának második emeleti ülésterme, mivel nem sok
esély mutatkozik arra, hogy a nyárig debütáló képviselőtestületi összejövetelt
tartsanak a Szabadság tér 6. szám alatt épülgető városházán. -F
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Idén február 16-ig kellett arra várni, hogy a városvezetés elfogad-
ja az önkormányzati rendszer 1990 óta íródó történetének 
33. gödöllői költségvetését. A település 2023. évi büdzséjéről
elöljáróban annyi mindenképpen elmondható, hogy nem a leg -
jobb, de nem is a legrosszabb számhalmaz. A képviselő testület
tagsága csaknem egyórás szóbeli kiegészítés, majd 116 per ces
vita után 9 igen szavazattal, valamint 5 tartózkodással adott zöld
utat a Gödöllő idei gazdálkodásának irányszámait tartalmazó
települési költségvetésnek, amire akár a „választási” jelző is rá -
aggatható. A cikk végén kiderül, mi alapozhatja meg ennek gya-
núját…

Azzal együtt, hogy az utóbbi években a mindannyiunk életet
befolyásoló és megváltoztató koronavírus-járvány, majd a
szomszédban immár egy éve zajló háborús konfliktus, illetve az
ennek is köszönhető energiaválság (energiaár-robbanás)
kedvezőtlen, főként gazdasági hatásai számos bizonytalanságot
rejtenek magukban, megállapítható, hogy Gödöllő 2023-as költ -
ségvetési tervben nem köszön vissza a „kivéreztetett várost” jellem-
ző állapot. Annak ellenére nem, hogy Gémesi György pol gár -
mester amilyen fórumon csak tehet, szóba hozza, hogy az állami
költségvetés egyre kevésbé veszi ki a részét az önkormányzati fel-
adatok finanszírozásából.

Csakhogy Gödöllőn ez nem érződik, miután sem a működési,
sem pedig a fejlesztési kiadások nem szenvednek hiányt 2023-
ban. Ennek alapvetően két oka van: részben az erős helyi gazda-
ság által növekvő mértékben biztosított adóbevételek, részben az
elnyert európai uniós források nyújtotta pénzügyi fedezet. 

Városunk idei büdzséjében 14,1 milliárd forintos önkormány -
zati bevételi és kiadási főösszeggel számolnak (tavaly 11 milliárd
forint). Mivel a forrásoldal csaknem 5,5 milliárd forinttal elmarad
a költekezésekre szánt összegtől, a büdzsé egyensúlyának bizto-
sítása érdekében 2 milliárd forintos belső finanszírozási célú
előző évi költségvetési maradvány, 2,5 milliárd forintos belső
finanszírozási célú lekötött bankbetétek megszüntetéséből
származó bevétel, valamint 995 millió forintos külső finanszírozá-
si célú hitel- és kölcsönfelvétel (495 millió forint bölcsődefejlesz-
tés, 500 millió forint energiahatékonyságot növelő, valamint köz -
világítást fejlesztő beruházásokhoz) bevonása válik szükségessé.
A hitelfelvételek pikantériája, hogy azokhoz kormányzati jóváha-
gyás szükséges, ami a bölcsődeépítési projekt esetében egyszer
már nem járt sikerrel.

A kötelezőnek tekinthető működési feladatokkal kapcsolatos
kiadásokra megközelítőleg 8,29 milliárd forintot terveznek fel-
használni idén (tavaly 6,82 milliárd forint), míg az önként vállalt
működési feladatokkal összefüggő kiadásokra megközelítőleg
187 millió forintot szánnak (tavaly 130,5 millió forint). 

Megközelítheti a 4,35 milliárd forintot a helyiadó-bevétel
A gödöllői költségvetés bevételi oldalát 2022-ben is komoly mér -
tékben táplálja a helyi adókból remélt mintegy 4,35 milliárd forin-
tos (tavaly 3,3 milliárd forint) anyagi forrás, amiből várhatóan 

3 mil liárd forintot (tavaly 2,4 milliárd forint) tesz ki az iparűzési
adó, 800 millió forintot az építményadó, 295 millió forintot a
telekadó és 223 millió forintot a 2016-tól – az önkormányzati
kezelésű úthálózat felújítása érdekében – bevezetett, egyesek által
azóta is sokat bírált gödöllői sarc, a magánszemélyek kommu -
nális adója.

Mintegy 17 millió forinttal marad el 
az állam által folyósított támogatás a 2022-es szinttől

A központi költségvetéstől kapott, az általános működést és az
ágazati feladatok támogatását szolgáló dotáció – 11,2 százalékkal
emelkedve – megközelíti a 2,484 milliárd forintot (tavaly 2,234
milliárd forint). Az állam, beleértve a 86,5 millió forintos energia-
ár-kompenzációt is, közel 652,3 millió forinttal támogatja a gödöl-
lői önkormányzat általános működését ebben az évben (tavaly
563,6 millió forint).

A gödöllői büdzsé gazdálkodási mozgásterét csökkentő szoli -
daritási hozzájárulás – 41,5 százalékos növekedéssel – 906,3 millió
forintos (tavaly 640,4 millió forint) tételnek felel meg 2023-ban,
ezáltal a tényleges állami forrás mértéke kevéssel meghaladja az
1,577 milliárd forintot (tavaly 1,594 milliárd forint), vagyis:
uszkve 17 millió forinttal elmarad a 2022-es szinttől.

Több mint 9 százalékkal nőtt Gödöllő adóerő-képessége
Gödöllő iparűzési adóerő-képessége erre az évre a 2,246 milliárd
forint (tavaly 2,064 milliárd forint), ami egy főre vetítve – a tavalyi
64.879 forinttal szemben – ebben az esztendőben 70.987 forintra
emelkedett (+9,4%).

Az egyetemi városrészen létesítendő bölcsőde 
lehet az idei év legtöbb pénzt felemésztő fejlesztése

A felhalmozási (fejlesztés és felújítás) kiadások nagyságrendjét
5,507 milliárd forintra kalkulálják ebben az esztendőben (tavaly
3,94 milliárd forint, +39,8%). 

• Ebből az előirányzat-halmazból – a teljesség igénye nélkül – a
lakó- és nem lakó épületek fejlesztésére közel 2,439 milliárd forint
(tavaly 2,17 milliárd forint) áll rendelkezésre. Ebben a keretben a
legnagyobb összeget az egyetemi városrészen megvalósuló böl-
csőde-építés emésztheti fel: a kalkuláció szerint mintegy 1,396
milliárd forintot.

A polgármesteri hivatal Szabadság tér 6. szám alatti épületének
évek óta húzódó, idén talán lezáruló átépítése, bővítése 786,3
millió forintos anyagi tehervállalással (752,5 millió forint
kivitelezésre és 33,8 millió forint a kivitelezési szerződésen kívüli
kiadásokra) válhat egyenértékűvé 2023-ban. Az egyéb
munkálatok között szerepel a toronyóra háromdallamú harang-
játékának megalkotása, amit a Talamba ütőegyüttes tagjai
komponálhattak meg 508 ezer forintért.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok (MUZA, palotakerti
óvoda) energiahatékonyságát szolgáló, pályázati forrásból
megvalósuló fejlesztések 393 millió forintra rúghatnak.

A számok alapján fejlesztési láz jellemzi a választás előtti évet
Városunk idei büdzséjét 9 igen szavazattal, 

valamint 5 tartózkodással hagyta jóvá a képviselőtestület tagsága
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• Mindent egybevetve, 937,8 millió fo -
rint (tavaly 507,6 millió forint) juthat út-,
híd- és járdaépítésre, buszvárók kialakí -
tására, amiből 379,9 millió forint a város -
központ és az üzleti park közötti kerék pár -
út megvalósulásának befejezését szolgálja.
Az előirányzat fontos eleme az az 500
millió forint, amit a közlekedési infrastruk-
túra felújítására szánnak. Ebben a keretben
a tervezett projektek között szerepel a Baj -
csy-Zsilinszky Endre utca - Szőlő utca és
Szilhát utca találkozásánál kialakítandó
körforgalom (képen), valamint a STOP
SHOP és a Tesco-áruház közötti átkötő út
kiépítése. 

• 339,3 millió forint szolgálhatja a városi
piac jórészt pályázati forrásból (267,1 mil lió
forint) megvalósítani tervezett fejlesztését.

• Víz- és szennyvíz-közmű rekonstruk -
ci óra 331,6 millió forintot (tavaly 384,2
millió forint), a térfigyelő-rendszer bővíté-
sére 30 millió forintot, informatikai fejlesz-
tésre 99,8 millió forintot (tavaly 125 millió
forint) raktak félre.

• A tavaly októberben életre hívott Ener -
gia Veszélyhelyzeti Fejlesztési Alap elő-
irányzata 154,3 millió forintos nagyság -
rendű.

• Említést érdemel még a pályázatokkal
kapcsolatos feladatok finanszírozására
előirányzott 220 millió forint (benne 100
millió forinttal a Rákos-patak revitalizáció -
jának hosszú évek óta húzódó projektjére
szánt önrész).

• Létesítmény-felújításokra 60 millió fo -
rintot különítettek el a város idei költség -
vetésében, és 30 millió forint szolgálhatja
az urnahelyek bővítését a Dózsa György
úti köztemetőben.

23 százalékkal növelt 
támogatást élvezhetnek a nonprofit 
közhasznú gazdasági társaságok

• A gödöllői képviselőtestület működ te -
tése ebben az évben is 100 millió forintot
emészthet fel 2023-ban. Az ifjúsági ön kor -
mányzat – akárcsak az arborétumban lévő
erdei kisvasút üzemeletetője – idén is 2
mil lió forintos támogatást kap. Ennél fél-
millióval több juthat a gödöllői (perőci)
repülőtérre, míg a cserkészcsapat dotáció-
jára 5 millió forintot szánnak.

• Nincs okuk különösebb panaszra a
városban ténykedő civil szervezeteknek
(egyesületek), miután részükre 5 millió
forintos, pályázati úton igényelhető keret -

összeget különítettek el a büdzsében (ta -
valy 4.240.000 forint).

• A város első embere saját hatáskörben
15 millió forintos (tavaly 12,5 millió forint)
polgármesteri keret sorsáról dönthet idén.

• Egy évvel ezelőtt 1.294.571.000 forintos
önkormányzati dotációt szavaztak meg a
városi alapítású, nonprofit közhasznú gaz-
dasági társaságoknak (VÜSZI, Kalória,
MUZA). Ez az összeg ebben az évben
1.593.779.000 forintos nagyságrendre rúg.
(+23,1%).

• A Volánbusz támogatása 240 millió
forintos tétel (tavaly 130 millió forint), a
szakértői és tervezői költségek – miként
tavaly, 2023-ban is – várhatóan 125 millió
forintra rúgnak.

• A városi marketingre, kommunikáci ó -
ra, díjakra és nemzetközi kapcsolatokra
fordítható fedezet mértéke közel 50 millió
forintos (tavaly 46,2 millió forint) közpénz
injekcióval egyenértékű. A közterületi
rendezvények szervezését 50 millió forint
(tavaly 24 millió forint) segíti idén.

• A kiemelt művészeti csoportok 25 mil -
lió forintos kereten osztozhatnak. A sport -
szervezetek működési támogatására 17
mil lió forintos keretösszeg szerepel erre az
évre a városi költségvetésben (tavaly 15
millió forint), míg az alsóparki jégpálya
üzemeltetésére 21 millió forintot szánnak
(tavaly 13,5 millió forint).

• A főtéren – a régi városháza lebontása
után kialakított – közösségi- és irodahelyi-
ségek üzemeltetésére a terv szerint 43,3
millió forintot szükséges áldozni idén (a
tavalyi előirányzat 40,7 millió forint volt).

• A háziorvosi ügyelet ellátásáért 22,9
millió forint kér el a szolgáltató.

Nem igazán favorizált költséghelyek
Bár, a gödöllői költségvetés számhalmazá -
ban, az általános tartalék soron 150 millió
forintot (tavaly 100 millió forint) nevesí -
tettek, a dolgok jelenlegi állása szerint
2023-ban is 0, azaz: nulla forintos műkö -
dési dotációval számolhat a Tormay Ká -
roly Egészségügyi Központ.

A máriabesnyői posta újranyitásához
alap hangon szükséges nettó 20,8 millió
forinttal szemben egy 500 ezer forintos
tétel szerepel a költségvetésben, amit a
többlet rezsiköltségekre kíván adni a lo -
kálpatrióta klubos többségű városvezetés. 

Csakhogy időközben kiderült, hogy a
kisposta Máriabesnyőn, a korábbi helyen
nem nyitható újra. Alternatív megoldáson
dolgoznak, aminek több „lába” van: egy
bankautomata kihelyezése mellett, egy
vállalkozás a helyszínt, a posta az informa-
tikai hátteret és a dolgozók kiképzését biz-
tosítaná, illetve zajlik az egyeztetés, hogy a
tevékenység viteléért milyen mértékű juta-
lék illetné meg a befogadó vállalkozást.

Ami hiányérzetet kelthet
Nincs utalás Gödöllő idei költségvetésé -
nek bevételi oldalán arra, hogy mennyit
remélnek/tudnak behajtatni a szálloda-
per kapcsán a helyi közkasszát elvileg
megillető 489 millió forintos összegből…

Érzékelhető, hogy közeleg a választás
A cikk felvezető sorainak végén utaltunk
arra, hogy a város 2023-as költségvetése
akár a „választási” jelzővel is illethető. Erre
bizonyos kiadási tételek egyértelműen
utalnak. Főleg egy olyan helyzetben, ami-
kor szinte mindenki azon töri a fejét, hol
tudná megspórolni az alaposan megemel -
ke dett energiaárakra visszavezethető rezsi -
többletet vagy annak legalább egy részét. 

A gödöllői büdzsé „rejtett kincseinek” tár -
házából kiemelkedik a fejlesztési előirány-
zat csaknem 40 százalékos emelkedése.
Említést érdemel még a közterületi ren dez -
vé nyekre szánt összeg megduplá zása, az
önként vállalt feladatokra neve sített tétel
43,3 százalékos növekménye, a polgármes -
te ri keret 20 százalékos bővülése, a meg -
nyilvánulási, illetve esetenként (fő) véd nöki
lehetőséget biztosító civil szerve ze teknek
elő irányzott keretösszeg 18 százalé kos
eme lése, és a mar ketinges kiadások bő 8
szá zalé kos nö ve kedésése.

Joggal merülhet fel a kérdés: miért 2023-
ban kell megnyomni a népszerűséghaj -
hász gázpedált? Főleg azért, mert az ön -
kormányzati választás tervezett időpontja
2024 tavasza, és addig csak egy nyár, egy
ősz és egy tél van hátra, és kellő idő szük -
séges ahhoz, hogy minél látványosabban
hasznosulhasson a gödöllőiek pénzét el -
költők többségi akarata… -fedor
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Február közepén jelent meg a Magyar Posta Zrt. honlapján, hogy
az állami cég – a szervezet ésszerűsítése és modernizálása, vala -
mint a gazdaságos működtetés alapjainak megteremtése érde ké -
ben – új partneri programot indít. 

Ennek keretében a Magyar Posta lehetőséget biztosít, hogy a
posták működtetésében önkormányzatok, vállalkozások és egyéb
part nerek még nagyobb számban vegyenek részt. A társaság a part -
nerek részére a felvételhez köthető tevékenységet (csekkfelvétel,
levél- és csomagfelvétel elősegítése) kívánja partneri kezelésbe adni,
a háznál történő kézbesítést továbbra is a Magyar Posta Zrt. végzi.

Az új partneri modell keretében a meglévő vállalkozói vagy
szolgáltatói tevékenység mellett végezhető a postai feladatellátás,
így növelhető az ügyfélkör és az árbevétel. Az új modell lehető -
séget teremt a lakosság számára, hogy a postai szolgáltatások
továbbra is helyben, a korábbinál akár hosszabb nyitvatartási idő-
ben legyenek elérhetők. 

A Magyar Posta Zrt. a megújított feltételekkel lehetőséget biz-
tosít a posták szerződés alapján történő üzemeltetésére. Ebben az
esetben a szerződő fél üzleti alapon díjat fizet, a társaság pedig –
a szerződéses partnere által kért helyen – saját munkavállalójával
és eszközeivel végzi a postai szolgáltatásokat.

S hogy mindez miért lehet fontos Gödöllő, pontosabban
Máriabesnyő esetében? Nos, azért, mert tavaly novemberben az
energiafelhasználás csökkentése érdekében bezárt a máriabes -
nyői posta, és mivel a megadott határidőig – szemben más hely-
hatóságokkal – az önkormányzat nem vállalta az újranyitáshoz
szükséges nettó 20,8 millió forintos költséget, megpecsételődött a
besnyői postafiók sorsa.

Hiába volt január 9-én rendkívüli ülés a témakörben, illetve
költségvetési tárgyalás február 16-án, a városvezetési tagok
többségének véleménye nem változott, mondván: miért kellene
állami céget támogatni önkormányzati pénzből? 

A történtek ellenére Klement Péter (Szövetség Gödöllőiért), a
máriabesnyői körzet önkormányzati képviselője nem adta fel,
hogy megoldást keressen a szolgáltatás biztosítására a 10 ezer főt
meghaladó népességű városrészen.

Érdeklődésünkre elmondta, hogy felvette a kapcsolatot a Sza -
bad ság út mentén, a Besnyő utca kereszteződésénél található, az
élel miszerbolt mellett dohánybolttal és lottózóval is ren del kező Reál
üzletház vezetőjével, aki pozitívan állt hozzá, hogy a keres kedel -
mi egységben zajló tevékenység postai szolgálta tással bővül jön.

Klement Péter az előzetes egyeztetésről tájékozatta a polgár mes -
tert, aki nem zárkózott el a további részletekről történő tár gya -
lásoktól. Egyelőre annyi tűnik biztosnak, hogy amennyiben min -
den érintett számára kedvező feltételek alakíthatók ki, belátható
időn belül megoldódhat a máriabesnyői posta-mizéria. -ván

Utoljára tavaly júliustól változtak a Kalória NKft. által alkalma-
zott gyermekétkeztetési díjak Gödöllőn. Március 1-jétől azonban
újabb, elsősorban a kedvezőtlen inflációs hatások miatt szük -
ségessé vált tarifaemelés lépett életbe, aminek következtében
magasabb bruttó díjakkal kell számolni azoknak, akik igénybe
veszik a gazdasági társaság szolgáltatását.

Ha a tavaly nyári, átlagosan 33 százalékos és a mostani 15 szá -
zalékos emelkedést összeadjuk, elmondható, hogy kilenc hónap
alatt mintegy 50 százalékkal nőttek a közétkeztetés térítési díjai
településünkön. -G

Újra drágult a közétkeztetés

Február 16-án egy helyi gazdasági társaság és két intézmény
vezetői álláshelyéről, pontosabban azok betöltésének mikéntjéről
is született döntés a gödöllői képviselőtestület tanácskozásán.
Nézzük!

• Június utolsó napján lejár a Gödöllői Forrás Szociális Segítő
és Gyermekjóléti Központ vezetőjének határozott idejű meg -
bízatása. A tisztség betöltésére pályázatot írtak ki, a beérkezett
kandidálások elbírálási határideje május 31. A leginkább alkal-
masnak ítélt pályázó öt évig, azaz: 2028. június 30-ig töltheti be az
intézményvezetői pozíciót, amiért jelenleg 682.956 forintos bruttó
havi illetmény jár.

• Annak ellenére, hogy június 30-án lejárna a Tormay Károly
Egész ségügyi Központ igazgatójának megbízatása, dr. Dunai
Györgynek nem kell megpályáznia a tisztséget. Ennek oka az,
hogy a vonatkozó jogszabály nem teszi kötelezővé a pályáztatást.
Így történhetett meg, hogy a jelenlegi igazgató vezetői meg -
bízatását határozatlan időtartamra módosították a városatyák.

• Ugyancsak az idei év első félévének végén jár le a Mű -
vészetek Háza Gödöllő NKft. ügyvezető igazgatójának, Kovács
Balázsnak a megbízatása. Mivel az intézmény művelődési ház-
ként és befogadó színházként egyaránt működik, hosszabb időt
vesz igénybe a jogszabályoknak megfelelő pályáztatási eljárás.

Erre való tekintettel a döntéshozók arról határoztak, hogy a
leendő ügyvezető megbízatása idén szeptember 1-jétől 2028.
augusztus 31-ig tart, ami azt jelenti, hogy a budapesti székhelyű
Magyar Művészeti Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú
Kft-nél is ügyvezető igazgatóként ténykedő Kovács Balázs
megbízatását két hónappal meghosszabbítják, vagyis: idén július-
ra és augusztusra is kiterjesztik. A tisztségért járó havi, bruttó
illetmény jelenleg 920.000 forint. -rr

Lejáró ügyvezető igazgatói 
és intézményvezetői megbízatások 

Mégis lesz besnyői posta?
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döl lői Sportolók Klubja Kft. által működtetett, önkormányzati tu -
lajdonú Táncsics Mihály úti Szűcs Lajos Sportcentrumot is, ahol –
a képen pirossal jelölt részen – új, 40 x 20 méteres alapterületű,
palánkkal és világítással felszerelt műfüves (futsal)pálya épülhet.

A beruházás 43 millió forintos értékű, önkormányzati forrást
nem igényel. A városvezetésnek csupán annyi dolga akadt, hogy
február 28-a előtt hozzájárulását adja a fejlesztéshez, és vállalja a
beruházás által létrejött vagyonelemek sportcélú hasznosítását a
hasznos üzemidő végéig. Az erről szóló határozat február 16-án,
az erre vonatkozó sürgősségi indítvány elfogadásával meg -
született.

Atlétika fedettpályás ob: 
Sulyán Alexa saját U20-as 

nemzeti csúcsát adta át a múltnak 200 méteren

Mindent egybevetve, 28 számban (26 egyéni és 2 váltó) avattak
bajnokot és osztottak érmeket a tavaly átadott Nyíregyházi Atlé -
tikai Centrumban február 18-án és 19-én megrendezett fedett -
pályás atlétikai országos bajnokságon. A MATE-Gödöllői EAC
versenyzői – legalább egy atlétával – 14 versengésben (6 női és 8
férfi) voltak érdekeltek, közülük többen éremeséllyel vághattak
neki a viadalnak. A megmérettetésre döntően fiatal, utánpót -
láskorú tehetségekkel érkezett gödöllőiek egy országos- és egy
egyesületi csúccsal távoztak Nyíregyházáról. 

Sulyán Alexa legutóbb alig egy hónapja, január 21-én „vette a
nevére” a fedettpályás U20-as (junior) magyar rekordot 200 mé -
teren. Akkor 24,02 másodpercet repesztett az Újpesti Bródy Imre
Gimnázium 11.B osztályos tanulója. Ezt az időeredményt szo -
rította 24 másodperc alá Körmendy Katalin tanítványa az orszá -
gos bajnokság második napján, úgy, hogy ideje mindössze egyet-
len századmásodperccel maradt el a győztesétől.

A másik kimagasló eredmény a bajnoki címet nyert 4x400 mé -
te res női váltó tagjainak (Simon Virág, Dobránszky Laura,
Kriszt Sarolta, Nádházy Evelin) nevéhez fűződik, akik 3:38,00
perces idejükkel három és fél másodperccel jobbat futottak, mint
a tavaly ilyenkor elért MATE-GEAC egyesületi országos csúcs
(3:41,49 perc). Edzők: Karakasné Hasznos Jutka, Körmendy
Katalin, Kovács Zoltán. 

Sportlövészet: 
három gödöllői hölgy utazik  a légfegyveres Eb-re

A Magyar Sportlövők Szövetségének illetékesei kijelölték, hogy
kik képviselhetik hazánkat a 10 méter légfegyveres számaiban a
március 6-12. között Tallinnban esedékes olimpiai kvótaszerző
sportlövő Európa-bajnokságon.

Az utazók névsorában a MATE-Gödöllői EAC három női
versenyzője, Mészáros Eszter, Lovász Dorina és Ferik Csilla (ju -
nior) is fellelhető.

GH-összeállítás

Atlétika: Kriszt Saci az ötpróba 
és a 60 méteres gátfutás új országos ifjúsági csúcstartója!

A február 11-én és 12-én lezajlott versenyszámok teljesítése után
– mindent egybevetve – három férfi (felnőtt, U20 és U18) és két
női (felnőtt és U18) összevetésben avattak fedettpályás többpróba
bajnokot a fővárosi BOK-csarnokban. A viadalon a MATE-
Gödöllői EAC – a tavaly júliusi jeruzsálemi ifjúsági Európa-baj-
nokságon hétpróbában ezüstérmes Kriszt Sarolta révén – csak az
ifjúsági korú (U18) hölgyek számára megrendezett ötpróba-ver -
sengésben volt érdekelt. Ebben viszont nagyon is!

Saci az öt próbatétel (súlylökés, 60 méteres gátfutás, magas -
ugrás, távolugrás, 800 méter) során négy számban is egyéni csú-
csot teljesített (60 méter gát 8,48 mp – egyben új országos csúcs,
magasugrás 170 cm, távolugrás 612 cm, 800 méter 2:20,52 perc),
súlylökésben pedig idei legjobbját érte el (11,82 méter), és végül
4228 pontos egyéni- és egyben korosztályos országos csúccsal lett
országos bajnok! Tette ezt úgy, hogy 861 ponttal többet gyűjtött,
mint az őt követő rivális, és több mint ezer egységgel (1068) múlta
felül a harmadik helyezettet. Érdekesség, hogy teljesítményével a
gödöllői lány a felnőttek között bronzérmes lett volna

Az alig 16 és fél éves gödöllői tehetség 163 ponttal döntötte meg
az eddigi U18-as országos rekordot, amit négy éve a kecskeméti
Szűcs Szabina állított fel 4065 ponttal. A teljesítmény értékét to -
vább növeli, hogy ez a korosztályban nyilvántartott hatodik
legjobb eredmény a világon!

Saci edzői Körmendy Katalin és Máté Alpár.

Műfüves futsalpálya épülhet 
a Táncsics Mihály úti sportcentrumban

A Magyar Labdarúgó Szövetség elnöksége elfogadta a Grass -
roots besorolású klubok fejlesztési terveit. A döntés érinti a Gö -
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A bankszámlákon található összegek
meg szerzésére irányuló kísérletek ma
már sajnos mindennaposak, ezért érde -
mes tisztában lenni azzal, hogy milyen
mód szerekkel próbálkoznak a bűnözők
adataink és a bankszámlánk feletti ren -
delkezés megszerzése érdekében.

Cél az adataink és a 
belépési azonosítók megszerzése

Ahhoz, hogy elérjék céljukat, a személyes
adatainkra (név, születési név, anyja neve,
születési hely és idő, lakcím) és a bank-
számlánk online vagy telefonos azonosí-
tói, jelszavai szükségesek. Egyik megol -
dás, amikor telefonhívás útján megpró bál -
ják elhitetni, hogy a bank munkatársai,
további adatokat kérnek vagy előadják,
hogy az ügyfél bankszámláját veszély fe -
nyegeti, ezért a hívás során meg kell adni
részükre a belépési kódokat. Az is előfor-
dul, hogy a gyanútlan banki ügyfelet mi -
után sikerült meggyőzni, hogy a bankból
telefonálnak, arra veszik rá, hogy maga
utalja át a „veszély” miatt egy „biztonságos”
számlára a saját pénzét.

Adathalászat email-ben
A hozzáféréshez szükséges adatokat adat-
halász email-ek (phishing) segítségével is
igyekeznek megszerezni, amikor tömege -
sen küldik ki a megtévesztő email címről
banki logóval ellátott email-eket. Az
email-ben olyan internetes linket helyez-
nek el, ami megjelenésében, domain-ne -
vében a tényleges banki weboldalra ha -
sonlító honlapra vezet. Ha ott begépeli az
ügyfél a banki azonosítóit, már részben át
is adta a bűnözők részére a hozzáférését.
Ilyenkor már csak a belépési, biztonsági
kódot igyekeznek kicsalni telefonon ke -
resztül az ügyfélből, és ha ez sikerült, már
be is jutottak a valós banki rendszerbe.

Ezek a hamis levelek sokszor furcsa
nyelv tani hibákat, rossz szóhasználatot
tartalmaznak, mert az elkövetők nem
mindig az adott ország lakói, nem vagy
nem jól beszélik a nyelvet és csupán ellen-
őrizetlen gépi fordításokkal operálnak.

Kit terhel a felelősség?
Ha az elkövetők azért tudták elutalni a
számlánkról a pénzt, mert a megtévesztés

miatt mi megadtuk az adatainkat, a hoz-
záférésünket, kémszoftvert telepítettünk a
mobiltelefonunkra a csalók kérésére, ak -
kor aktívan segítettük ezzel a bűnözőket,
intézkedéseinkkel megszegtük a banki
előírásokat és ezzel mi hoztuk magunkat
olyan helyzetbe, ahol kárunk keletkezett.

Ezen esetben a bank általában mentesül
a felelősség alól, viselnünk kell a teljes
kárt, ami bekövetkezett a számlánk jogel-
lenes kiürítése során.

Az ilyen esetek elkerülése érdekében
min dig óvatosnak és gyanakvónak kell
lennünk minden esetben ha email-ben,
telefonon keresnek meg minket és a bank-
számlánkhoz kapcsolódóan bármilyen
adatot kérnek tőlünk. Az a biztonságos, ha
minden esetben akár személyesen, akár az
általunk ellenőrzött honlapon, telefonszá -
mokon vagy applikáción mi lépünk kap -
csolatba az általunk választott időpontban
és módon a bankkal. Így elkerülhetjük,
hogy akaratunkon kívül ismeretlenek ré -
szére adjunk át bármilyen banki informá-
ciót. 

Forrás: Pest Vármegyei
Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Magazinunk következő száma
várhatóan

április első hetében
jelenik meg.
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Legyünk gyanakvóak és nagyon óvatosak: 
csalók élhetnek vissza a bankok nevével!
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HIRDETÉS

Még egy kapavágás sem történt, ám ennek
ellenére idestova két évre visszanyúló tör -
ténete van Gödöllő új, egyetemi városré -
szen létesülő bölcsődéje építésének. Az első
írásos emlék 2021 februárjára datáló dik,
amikor – a koronavírus-járvány meg fé ke zé -
se érdekében hozott korlátozó intéz ke dé -
sekből eredően ráruházott hatás- és jog -
körében – a polgármester arról határozott,
hogy pályázati úton teremti elő a beru -
házáshoz akkori becslések szerint szük-
séges 990.2 millió forint felét. Hét hó nappal
később kiderült, hogy a kandidálás sikerrel
járt, így a gödöllői önkormányzat 495,1 mil-
lió forintot nyert el a VEKOP-pá lyázaton.

Tavaly februárban arról szóltak a hírek,
hogy az önkormányzati önrészt (495,1 mil-
lió forint) hitelfelvétellel biztosítaná a vá -
rosvezetés, az erről szóló végleges határo -
zat azonban csak tavaly szeptemberben
született meg. Ráadásul, a banki ügylet
kizárólag kormányzati jóváhagyással va -
ló sulhatott volna meg. December köze -
pén kiderült, a kormány elutasította a
gödöllői bölcsődeépítést tápláló hitel -
felvételt.

Időközben zajlott a közbeszerzési eljá -
rás, aminek ajánlattételi határideje 2022.
szeptember 30-a volt. A megadott napig 19
pályázó cég jelentkezett, hogy elvégezné a
munkát. Csakhogy, a legkedvezőbb vál-
lalási ár bruttó 1.305.120.988 forint volt,
ami a további, járulékos költségekkel (ter-
vezés, műszaki ellenőrzés, közbeszerzés)
kiegészülve 1.415.918.254 forintra növelte
volna a népjóléti beruházás kiadási olda -
lát . A fillérre pontosan 425.714.513 forin-
tos többlet-pénzigényt a városatyák ta -
valy októberben úgy „teremtették elő”,
hogy annak összegét a település idei ipar -
űzési adóbevételének terhére vállalták
biz tosítani.

Az elmúlt esztendő utolsó hónapjának
elején a közbeszerzési eljárást eredményte-
lennek minősítették, mondván: a ren-
delkezésére álló anyagi fedezet összege
nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánla-
tot tett ajánlattevővel.

Ezt követően újabb, immár gyorsított
köz beszerzési eljárás indult, ami a napok-
ban zárult le. Ez eredményes lett, a győztes

az első eljárásban is ajánlatot tett, gödöllői
székhelyű DENCO Klímatechnikai Szol -
gál tató és Kereskedelmi Kft. lett. Az építés
költsége alulról súrolja az 1,3 milliárd
forintot, a terv szerint az idei év végéig
megvalósuló beruházással kapcsolatosan
a 2023-as városi költségvetésben nevesített
előirányzat kevéssel meghaladja az 1,396
milliárd forintot.

A 6 csoportszobában 84 gyermek gon-
dozását lehetővé tevő bölcsődeépítéssel
összefüggő újabb történésre február 16-ig
kellett várni, amikor újra a képviselő tes -
tület tagjai elé kerül az a javaslat, hogy a
gödöllői önkormányzat 495.101.871 forint
összegű, 10 éves futamidejű kölcsönt
vesz fel a Raiffeisen Bank Zrt-től, három -
havi BUBOR (budapesti bankközi) alapka-
mat és évi 0,85%-os kamatfelár mellett. A
tőke- és kamatfizetés gyakorisága negyed -
éves, a tőketörlesztés megkezdése 2024
harmadik negyedévének utolsó napja. 

Az ügylet azonban csak akkor válhat
valóra, ha ehhez megérkezik a kor-
mányzati hozzájárulás, ami két hónapja
egyértelmű elutasítás volt. -ergé

Újra kormányjóváhagyásra vár a bölcsődeépítést szolgáló hitel


