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Hlavács Judit, Göd 5. körzet
nyilvánosság, kapcsolattartás
Mi a képviselő legfontosabb feladata? Hiszen nem én építem az utat, nem én javítom az elsötétült
közvilágítást, nem én adom a segélyt vagy a gyógyszertámogatást. A dolgom a segítés, a közvetítés, a
képviselet. Nyitott szemmel járni a körzetet és észrevenni a tennivalókat, elérhetőnek lenni, valamint
közvetíteni az információkat minden irányban. Döntéseimet a közösség érdekében meghozni, ha
lehetséges, egyes szavazások előtt kikérni a választóim véleményét. Ennek értelmében már a
választások utáni héten találkoztam az engem megkereső kisebb közösséggel, még mielőtt esküt
tettem és „valódi” képviselővé váltam. Ezt további minifórumok követték a Sellő, a Hajnal, a Klára
utcában, van, ahol több is, némelyikre a polgármestert is elhívtam. Minden hónap első szerdáján
(kivéve a covid miatti megszakításokat) fogadóórát tartottam a Duna-part Nyaralóházakban, és
telefonon vagy emailben is rendelkezésére álltam-állok bárki számára. Konkrét témákban (felsőgödi
stég, Sellő utca, Pálma utca, Hajnal utca stb.) online szavazásokat hoztam létre, kérdeztem a
facebook-csoportokban, szórólapokat dobáltam be az érintett utcákba, vagy végigkopogtattam az
ingatlanokat, hogy kikérjem az érintettek véleményét. Az aktuális eseményekről beszámoltam
facebook-oldalamon, majd blogot indítottam, hogy az egyes témák rendszerezve és könnyen
visszakereshetően legyenek elérhetőek. A veszélyhelyzet utáni politikai viharról, illetve a képviselőtestületi döntésekről, ezek hátteréről folyamatosan tájékoztattam a gödieket – a saját
szempontomból, de törekedve az objektivitásra. Bár bizalomról nem minden esetben lehet szó,
részemről az együttműködésre törekedtem és törekszem minden képviselőtársammal, a nyilvánosság
folyamatos biztosítását pedig továbbra is feladatomnak tartom. Frakciótársaimmal novemberre
elkészítettük a blog alapján az első nyomtatott újságunkat, amelyet terveink szerint negyedévente
juttatunk el a postaládákba – saját, illetve közösségi finanszírozással és terjesztéssel.
utcák, közlekedés
Bár a Hajnal utca hideg remix technológiával történő karbantartását a Polgármesteri Hivatal
munkatársai előkészítették és kiválasztották a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót, a képviselőtestület nem vette napirendre a témát, így ez a beruházás elmaradt, és a szokásos karbantartásra
sem került sor, de 2021 elején a többi földes utca karbantartásával erre is sor kerülhet, amint az
időjárás engedi.
Hónapokig tartó egyeztetés eredményeként a DMRV alvállalkozója felújította a Sellő utca Bocskai és
Duna utcák közötti szakaszát, az ettől délre eső rész kivitelezéséhez még közbeszerzéssel ki kell
választani a céget – az eljárás még nem indult meg, a műszaki tartalom összeállítása decemberre
történt meg. A legdélebbi szakasz tervei elkészültek, így a felújítás és az új szakasz megépítése együtt
2021-ben.
A kerékpárút előző cilkusból áthúzódó felújítása kapcsán figyelembe vették a lakossági kérést, és a
Thököly utca végén a gátra felvezető lépcsőn elhárították a balesetveszélyt.
A Pannónia utcában új táblákat helyezett ki a TESZ, a forgalmi rend kisebb változtatásával
mérsékeltük a gyorshajtást és a balesetveszélyt - lakossági megkeresésre, a Dunakeszi
Rendőrkapitányság szakembereivel történt konzultáció után.
A Pálma utcában forgalomcsillapító küszöbök kihelyezéséről döntött még az előző testület, de a
végrehajtásra nem került sor. A nyáron végigkopogtattam az érintett útszakasz házait, hogy
megkérdezzem őket a szakemberek javaslata alapján az esetleges más megoldásról, nagyméretű

forgalomterelő virágládák kihelyezéséről. A lakosok visszajelzései alapján az eredeti tervek szerint
kerülnek ki a fekvőrendőrök, remélhetőleg már január elején.
épített környezet, Duna-part, városi terek
A Polgármesteri Hivatal megkeresésére a Határ utcában, a vízmű ingatlanának határára köveket
helyeztek el, hogy megakadályozzák az autók behajtását a kutak és a gát közötti területre.
Pótoltuk a felsőgödi szabadstrandon és környékén a hiányzó köztéri szemeteseket, valamint
kihelyeztünk néhány újat is. A további fejlesztést egyelőre a Hulladékgazdálkodási Kft. ürítési
kapacitása korlátozza.
A gödi Rotary már korábban fákat ültetett a város északnyugati szélén, a Sportterasszal szembeni
területen. További terveik megvalósításához (padok, esetleg sporteszközök kihelyezése, a terület
lehatárolása az autós behajtás megakadályozására), a környékbeliekkel való megbeszélés után, a
terület tulajdonosával, a vízművekkel kell egyeztetnem képviselőként.
Megtörtént a Héder-villa pincefödémének statikai felmérése, a helyreállítás tervezése, és év végére
sikerült kiválasztani a kivitelezőt is. Még nagyon sok munka – és pénz – hogy helyreállítsuk és újra
használatba vegyük az épületet, de a visszafordíthatatlan romlást megakadályozzuk.
A Duna-part nyaralóházakban elektromos rendszerek felújítása és néhány kisebb felújítási munka
valósult meg, valamint a beruházási osztály felmérte a legsürgősebb teendőket a konyha és az
étterem felújítása, esetleges átépítése érdekében. A komolyabb munkákat akadályozzák a Kft. körül
dúló politikai viharok, a cégvezetés és a Polgármesteri Hivatal közötti kommunikációs hiányosságok
is. Ha egyáltalán lehetséges, ezen mindenképp szeretnék javítani.
közösségépítés
A tervezett márciusi várostakarítást a járvány sodorta el, és ugyanez tette lehetetlenné egyéb
városszépítő, -rendező közösségi események megszervezését. Ősszel a Duna-parton szerettem volna
a mederben széthordott, partfalvédő kövek összeszedésére összehívni egy közös akciót, de mire a
kövek elmozdítását tiltó, figyelmeztető táblák kikerültek a strandra, a járvány újra fellángolt.
Remélem, 2021-ben már gyakorlatban is lesz alkalom együtt tennünk a körzetért.
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2019 őszén a testület a VKB elnökségét bízta rám. A képviselők és külsős bizottsági tagok mellett
kezdettől fogva fontosnak tartottam a civilek, a gödi szakértők és a lakosság bevonását a munkába.
Első eredményként azt könyveltem el, hogy a bizottsági napirend, előterjesztések felkerültek a városi
hon-lapra, így az érdeklődő, esetleg szakmailag hozzátenni tudó és akaró gödiek időben értesültek és
el is tudtak jönni meghallgatni/véleményezni az egyes ügyeket. A VKB alakította munkabizottság új
környezetvédelmi rendeletet dolgozott ki, ennek tervezetét már elfogadta a testület, a hatósági
véleményezés után 2021 elején léphet majd hatályba. Terveink szerint ezzel egyidőben kiadványban
tájékoztatjuk majd a gödieket a tartalmáról, különös tekintettel a változásokra. Eldöntöttük, hogy
külön zöldfelületi rendeletet is készítünk, ami nem csak a lakosság, hanem a város feladatait is rögzíti
majd, hogy valóban, és szakmai alapokon gondoskodjunk Göd legnagyobb értékéről, a zöld
környezetről.
A VKB kezdeményezésére a képviselő-testület új, főkertészi álláshelyet létesített a polgármesteri
hivatalban – erre nagy szükségünk van, hogy Göd zöld értékeit megőrizzük és fejlesszük, legyen szó
fakivágásokról, természetvédelmi vagy egyszerűen csak fontos zöld területek szakszerű kezeléséről,
fásításokról vagy környezettudatosabb, méhbarát, kisebb karbantartási igényű beültetésekről,

lakossági szemléletformálásról vagy akár a golfpálya lehetséges hasznosításáról. Az augusztus végi
viharkárok felszámolásában, a kivágandó és a megőrizhető fák meghatározásában a főkertész
jelenléte pótolhatatlan is lett volna.
A VKB - a hivatal megfelelő szakemberei, a főépítészi iroda és a beruházási osztály munkatársai,
valamint Fülöp Zoltán mellett - részt vett a 24 tantermes új iskola terveinek véleményezésében, és
előremutató, fontos észrevételeket, javaslatokat tettünk.
Véleményeztük a tárgyalásos eljárásban megindított településrendezési eszközök módosítását öt
kiemelt területre, köztük a 24 tantermes iskolára és az alsógödi strandra - valamint, bár én személy
szerint nem tartom jó ötletnek a műfüves focipályát Felsőgödre, mi vetettük fel azt is, hogy a
sportpályát is be kell emelni az eljárásba, ha ott bárkinek ilyen tervei vannak. Meghallgattuk az
érintettek véleményét a 3. számú fejlesztési terület (50-es tábla) ügyében, és ez után javasoltuk a
testületnek, hogy azt vegye ki az eljárásból - ez meg is történt.
Véleményeztük a kerékpáros hálózati tervet, véleményeztük volna (ha lenne még bizottság) a
forgalomtechnikai felülvizsgálatot, mindkettőt úgy, hogy a javaslatokat a tervező szakemberek még
be tudják építeni a végső anyagba. Még az egyik első ülésünkre kértünk egy összefoglalót a városi
utak állapotáról, a szükséges elvégzendő feladatokról és azok becsült költségeiről - a részletes,
nagyon komoly anyagot azóta is folyamatosan használjuk a döntés-előkészítés folyamán.
Több civil kezdeményezést is támogattunk, elkezdtünk (volna) rajtuk dolgozni: védett sírok, értéktár,
svájci sétány rekonstrukciója…
Döntöttünk SECAP (fenntartható energia- és klímaakcióterv) elkészítéséréről, komplex
városfejlesztési stratégia alkotásának megkezdéséről, a biológiai szúnyoggyérítés előkészítéséről.
Előkészítettük a termelői piac működési rendjének módosítását, és javasoltuk azt elfogadásra a
testületnek (meg is történt). Mivel a termelői piacon felsőbb jogszabály miatt csak élelmiszert lehet
árulni, további engedélykérelemre, szabályozásra lesz szükség, hogy tera helyi kézművesek is
rendszeresen megjelenhessenek itt – a folyamat már elindult.
A veszélyhelyzet lejártával a képviselő-testület fideszes és Göd Fejlődéséért frakciós többsége –
jogszabályellenesen – módosította az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, és ezzel
megszüntette a bizottságot. Bár továbbra is dolgozom az egyes ügyeken (a környezetvédelmi
rendelet tervezetének testületi elfogadása őszre húzódott), a munka sajnos így sokkal kevésbé
hatékony és átlátható. A kormányhivatal decemberben
tervek a jövőre
A politikai viharok, a covid-járvány és a folyamatos kormányzati elvonások, amelyek az
önkormányzatokat – Gödöt pedig különösen – sújtják, komoly kihívások elé állítják a városvezetést a
2021-es évben. Már a tervezés is nehézkes – az adórendelet elfogadása után (a törvény által erre
megszabott határidő lejárta után pár nappal) tiltotta meg a kormány az adóemelést és kedvezménycsökkentést 2021-re, és e sorok írása közben vette el az iparűzési adó felét a
településektől. Megtiltották a szolgáltatások árának növelését vagy a bérbeadott ingatlanok után
szedett díjak emelését is a veszélyhelyzet vége utáni 90 napig. Aggódva figyeljük, milyen karácsonyi,
újévi „ajándékra” számíthatunk még.
Egyértelművé vált, hogy komolyabb beruházásokra, fejlesztésekre Gödön saját erőből nem nagyon
lesz lehetőség a jövő évben. Így viszont előtérbe kerülhet, ami az erősségünk nekünk, gödieknek: a
tenni akaró, lokálpatrióta városi polgárok bevonásával végrehajtott, közösségi akciók.

Fontos teendő a Különleges Gazdasági Övezetből származó adóbevételek lehívása Pest Megyétől – a
konkrét feltételekről még semmit nem tudunk, de készen kell állnunk arra, hogy a város érdekében
lobbizzunk, a számunkra fontos támogatási célok kijelölését előmozdítsuk, illetve a döntések
megszületése után induljunk és nyerjünk a pályázatokon.
A forgalomtechnikai felülvizsgálatnak – amely megalapozná a közlekedés komplex tervezését –
augusztusra kellett volna elkészülnie, de a folyamat elakadt. Ezt le kell zárnunk, és átgondolnunk a
jövőbeli célokat – én mindenképp szeretnék konkrét terveket a Duna-parti forgalom, parkolás
rendezésére, amit majd a rendelkezésre álló források függvényében, szakaszosan tudunk
megvalósítani, illetve amelyhez igazíthatunk bármilyen jövőbeli változtatást. Szintén a közlekedési
fejlesztések tervezése kapcsán szeretném elérni a kerékpáros közlekedés előtérbe helyezését.
Még az előző testület döntött a Hajnal és a Délibáb (valamint az Ilona) utcák aszfaltozásáról –
szeretném ha ezek tervezése megindulna, hogy a Pest megyei pályázati rendeletben nevesített gödi
közútfejlesztés megvalósulása esetén az itt fennálló áldatlan állapotokat azonnal megszüntethessük.
És van egy célom, amelynek megvalósítását bátran ígérhetem, hiszen csak rajtam múlik – továbbra is
tájékoztatni fogom a gödieket a Városháza eseményeiről, minden őket érintő ügyről, remélhetőleg a
képviselők közös sikereiről és együttműködéséről a város érdekében, a különböző álláspontokról és
nézeteltérésekről, és ha kell (bár ne kerüljön erre sor) a gyanús ügyekről, bárkihez is kötődjenek.

