
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. december 15-i ülésén a 
Dunaparti Üdülőházak színháztermében 
 
Jelen vannak: a testületi ülés jelenléti íve szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület közmeghallgatása 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a hallgatóságot, hogy a délelőtti testületi 
ülés folytatódik most. Kb. két órát szánnak a közmeghallgatás azon részére, ahol a lakosság 
megteheti hozzászólását. A legfontosabb dolgokról mégis tájékoztatni kell a lakosságot. Ezt 
az előző évek gyakorlatának megfelelően fogják lebonyolítani. A testület határozatképességét 
megállapítja. A napirendi pontokat délelőtt már megszavazták. Ebben az évben 12 
alkalommal ülésezett a testület. A kisebbségi önkormányzatok is folytatták a munkákat, és 
egész évben tevékenykedtek. Ismerteti a bizottságok egész évi munkáját, üléseinek és 
határozatainak számát. A hivatal ügyeinek száma az elmúlt évhez hasonlítva növekszik. 
Ismerteti az okmányirodai munkát. Az adóiroda munkájával kapcsolatban megjegyzi, hogy az 
adófizetési morál nem úgy alakult, ahogy azt tervezték. 2005. november 30-ig 322 építési 
engedély került kiadásra. A bölcsődei létszám 53 fő. Óvodai létszám 554 fő. Általános iskolai 
tanulók szám 1404 fő. Örülni kell annak, hogy ebben az évben megnyitott a Plus áruház. 
Megnyitott a Pólus Palace szálloda is, mely a város egyik gyöngyszeme. Megkezdődött az 
óvodák felújítása. Ebben az évben a Béke utcai óvoda felújítása történt meg. Ez 30 millió Ft-
ba került. A József Attila Művelődési ház kapcsán nem tudtak úgy előre lépni, ahogy 
szerettek volna, hiszen az új épület nem épült meg. Új színfolt a Németh László Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény mellett megépült sportcsarnok, ahol mindig 
teltházakkal folynak a kézilabda mérkőzések. Elkészültek az új buszmegállók is. A világító 
testek cseréje is megkezdődött a Duna úton. Szeretnék ezt a szakaszt díszburkolattal is ellátni. 
Pályázaton 240 millió Ft támogatást nyert az önkormányzat új bölcsőde építésére. A 
járdaépítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a lakosság közreműködésével közel 2000 méter 
épült meg. Ezzel ez a konstrukció befejezésre került, hiszen az útépítések kapcsán másként 
fognak épülni a járdák. Elkészült a város teljes csatornázottsága, melyhez a lakosság jelentős 
mértékben járult hozzá. Nagy sikereket ért el a Göd Kártya. Problémát jelent, hogy az 
autóbusz közlekedésnél nem kapják meg az állami támogatást, ezért azt teljes egészében az 
önkormányzat fedezi. Megkérő a lakosságot, hogy ne készítsenek videó felvételt. Akinek 
szüksége van ilyen felvételre az a városi televíziótól elkérheti, hiszen ők készítik el a hivatalos 
felvételt. A városnak valóban megerőltető, hogy a működés mellett a beruházásokat teljesítse. 
A kötelezettségeket folyamatosan teljesíti az önkormányzat. A hiteleket illetően elmondja, 
hogy jelenleg hosszú lejáratú hitele az önkormányzatnak 37.473 Ft. A likvidhitel 200 millió. 
Az önkormányzatnak jelenleg 257 millió Ft a hitelterhe. Az utakkal kapcsolatosan elmondja, 
hogy csak nagy lépéssel oldható meg a probléma. Jelenleg megtörténtek az első lépések. 
Három pénzintézet pályázott a finanszírozásra. A kiválasztásról január 18-ig kell dönteni. Ezt 
követően kerül sor a kivitelezői pályázat kiírására. Aki kíváncsi arra, hogy milyen útja lesz, az 
nézze meg az Erdész utcát.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy véleménye szerint a hitel felvétele nem rossz. 
Amennyiben hosszú távú visszafizetési lehetőségre és kedvező konstrukcióra van lehetőség, 
akkor azt ki kell használni. A hitel felvétele előtt a pénzintézet hitelvizsgálatot készít és a 
pénzintézetek szerint a város hitelképes. Ismerteti az útépítés műszaki tartalmát, amely 
magasabb, mint amit Dunakeszin végeztek el. A 20-25 km út jövő szeptemberig fog 
elkészülni. A körzeti képviselőknek lehetősége volt arra, hogy a saját keretét a legjobb 
belátása szerint használja fel. Így jött szóba a Duna utca felújítása is. A Duna utca 



díszvilágítása pályázati pénzből készült el. A megépítendő utak teljes hosszát azért nem 
tudják megmondani, mert ez függ a tervezéstől és a megépítendő út előkészítettségétől is.  
 
Sándor István kéri, hogy körzetenként mutassák be a megépítendő utakat. Kéri, hogy aki szót 
kért mondja be a nevét és a lakcímét, hogy írásban válaszolni tudjanak arra a kérdésre, amire 
itt nem tudnak. 
 
Makai György, Sellő u. 26.: a sárga utak a jelenlegi aszfaltos utakat jelzi? Elmondja, hogy a 
Sellő utcát ma már nem lehet aszfaltos útnak nevezni, mivel tele van gödrökkel. Véleménye 
szerint először a kereszt utcákat kell rendbe tenni, és utána ellátni díszburkolattal a Duna 
utcát.  
 
Sándor István elmondja, hogy kátyúzásra évente több, mint 10 millió Ft-ot költenek. 
 
Lukács Gyuláné, Köztársaság u. 35: ki lett a KOB elnöke? 
 
Sándor István elmondja, hogy a KOB elnöke Dr. László Domokos lett.  
 
…. Mónika, Bocskai utca: miért egyirányúsították a Jósika utcát? Ezzel a forgalmat a Bocskai 
utcára terelték rá? 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a tudta nélkül készült el az egyirányúsítás, de le fogják 
szerelni a táblát, de szabályszerűen.  
 
… Mónika: a továbbiakban mi lesz? 
 
Pinczehelyi Tamás szerint a Duna utca felújítása nem fogja a Bocskai utcára terelni a 
forgalmat, hiszen marad kétirányú a Duna utca is és a Bocskai utcai is. A mostani útépítési 
programmal nem kívánják befejezni a programot, hanem részt kívánnak venni pályázatokon, 
és folytatni kívánják. 
 
Zombori Lászlóné, Kosztolányi u. 7.: a mostani gyakorlat az a járdaépítéssel kapcsolatban, 
hogy az anyag költséget fizetik a lakónak. A most épülő utak mellett épülnek járdák is. 
Milyen formában fognak megépülni ezek a járdák? Szükséges lenne egy egységes járdaépítés.  
 
Sándor István egyetért a felvetett problémákkal. 2006-ban az eddigi gyakorlatot már nem 
folytatják. Az útépítéssel együtt egyik oldalon meg fog épülni a járda. Ez két féle képpen 
lehetséges. Lehet betonból és lehet viakolorból is. Ezt a lakóknak kell eldönteni. Egy utcában 
egységesnek kell lennie a járdának. 
 
Antal-György Bálint, Fürdő u. 9.: volt egy esélyegyenlőségi fóruma, ahol ígéretet kaptak az 
akadálymentesítésre. Örömmel látja, hogy már több helyen megkezdődtek a munkák. Kéri, 
hogy figyeljenek oda a középületek akadálymentesítésére a régi épületeknél is. Kéri, hogy a 
most épülő utaknál is figyeljenek oda az akadálymentesítésre. 
 
Sándor István elmondja, sokat gondolkodnak azon, hogy az önkormányzatnál hogyan tudják 
megoldani az akadálymentesítést. Amit tudnak, azt megoldanak, de még sok van hátra. Az 
utaknál azt tudja elmondani, a pályázat úgy szól, hogy tervezés és kivitelezés. Javasolja, hogy 
vegyenek részt a képviselők által tartandó fórumon és tegyék meg ott a javaslatokat.  
 



Kenézné, Bocskai u. 22.: kéri, hogy a Bocskai utcában a lassítás érdekében tegyenek valamit. 
A Pesti úton szinte lehetetlen átmenni akkor a forgalom. Kéri, hogy ez ügyben is tegyenek 
valamit. A nyári rendezvényeknél szinte elviselhetetlen a zaj és utána nagy a szemét. 
 
Sándor István elmondja, hogy valóban vannak olyan rendezvények, ahol nagy a zaj. Ezt a 
kérdést meg fogják konzultálni, és próbálják megkeresni a megoldást és a középutat. A 
gyerekek átkelésével kapcsolatban elmondja, hogy akkor tudnak segítséget kérni, ha több 
gyerek van, és másként nem tudnak átmenni az úton. Az megoldható, hogy meghatározott 
időben csoportos átkeléssel rendőr, polgárőr vagy közterület-felügyelő igénybe vételével 
segítsék az átjutást. Kéri, hogy ezzel kapcsolatban keressék meg őt a hivatalban. 
 
…. Mónika: lámpa nélküli zebrát nem lehet? 
 
Sándor István elmondja, hogy szabályosan elhelyezett zebra kb. 12-14 millió Ft. Ez az út nem 
az önkormányzat kezelésében van, ezért nem cselekedhet az önkormányzat szabadon. Az 
önkormányzat csak kérhet a PEMÁK-tól. Mivel nincs több észrevétel és kérdés megköszöni a 
részvételt, és a közmeghallgatást bezárja. 
 

K. m. f. 
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