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Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. október 16-án a Duna 
Üdülőben  
 
Tárgy: a Képviselő-testület közmeghallgatása 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket, megállapítja a testület határozatképességét, és a 
közmeghallgatást megnyitja. Bemutatja a bizottságok elnökeit és ismerteti a képviselők 
ülésrendjét. Ma első sorban a lakosság véleményére kíváncsi a testület, ezért a képviselők 
kevesebbszer kérnek szót. Elmondja, hogy az SZMSZ szerint 5 perc hozzászólási időt fog 
kapni mindenki, ez követően megvonj a szót. Kéri, hogy közérdekű dolgokról beszéljenek, és 
ez ügyben szóljanak hozzá. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. A településszerkezeti terv 
végszavazására nem most, hanem a szakhatósági véleményezés után kerül sor. A testület 
munkájáról szóló beszámoló kb. 1 óra, a rendezési terv bemutatása kb. 20 perc. A tervek 
szerint kb. 8 órakor be fogják fejezni a közmeghallgatást. Javasolja, hogy a kiirt napirendi 
pontokat tárgyalják meg.  
 
A testület egyhangúan elfogadja a napirendi pontokat.  
 
Sándor István elmondja, hogy az első napirendi pont a testület munkája, mely a bizottsági és a 
testületi üléseket jelenti. A második részben a Hivatal feladatát és munkáját kívánja 
bemutatni. A harmadik részében az év alatt elvégzett gazdasági munkát és a további terveket 
kívánja bemutatni. A testület az alakuló ülésen három tanácsnokot választott. Bemutatja a 
tanácsnokokat. Új dolog még a választásokat követően a kisebbségi önkormányzatok 
megalakulása. Két kisebbségi önkormányzat a roma és a szerb kisebbségi önkormányzat 
alakult meg és működik. Ismerteti a testületi ülések és a határozatok számát. A testület áttért a 
kéthónapos ülésezésre, de az ülések között rendkívüli ülések is megtartásra kerültek. 
Dicséretes, hogy a részvételi arány 95%-os. A képviselőik feladatuknak megfelelően vesznek 
részt a köz munkájában. Ismerteti a bizottsági ülések számát és a hozott határozatok számát. 
Ez azt jelenti, hogy a testület elé kerülő anyagokat a bizottságok a bevont külsős szakértőkkel 
megvitatják. A bizottságok által hozott határozatokat a testület általában elfogadja. Ismertette 
a fontosabb rendeleteket és határozatokat, melyek a lakosság egészét érintik. A testület a 
céljainak megfelelően próbálja felépíteni a szervezetet. Ennek megfelelően az önkormányzat 
is megetette ezt. Természetesen megszűntek osztályok, de létrejöttek újak is. Úgy gondolták, 
hogy az önkormányzat kommunikációjának jobbnak kell lennie. Létrejött az informatikai 
iroda, mely segíti az információk jobb és gyorsabb áramlását a hivatalon belül is. Több 
területen szűkítéseket hoztak létre. Ezek már gazdasági területen is hoztak eredményt, ami 
létszámcsökkentéssel járt. Az osztályok átszervezéséből is történtek létszámleépítések. 
Kellemes meglepetés, hogy az adókat rendszeresen fizetik a lakók, melyért külön köszönet jár 
nekik. A Göd Kártya bevezetése is sikeresnek mondható. Az év elején várhatóan azok a 
nyugdíjasok is megkapják, akik még nem töltötték be a 62. évüket. Kéri, hogy ezek a 
nyugdíjasok jelezzék kártyaigényüket. Szeretné, ha a jövőben minden gödi lakosnak lenne 
Göd Kártyája. Amennyiben mindenki megkapja a kártyát, akkor a strand belépőnél 50%-os 
kedvezményt fognak kapni. A szemétszállítással kapcsolatban is hozott a testület egy 
rendeletet, melyet a Gödi Körképben közöltek is. Szeretnék, ha mindenki tenne valamit a 



környezet védelméért. Feltétlenül szükség van arra, hogy egymást is figyelmeztessék a lakók. 
Szeretnék, ha hulladék-felhasználásról és hasznosításról beszélnének és nem 
hulladémegsemmisítésről. Már az előző testület megkezdte a településrendezési terv 
elkészítését. Ez szükséges munka. Reméli, hogy még ebben az évben elkészül. Igazgatási 
feladatok ellátást szolgáló osztály jött létre, mely korábban még nem volt. A jelenlegi 
körülmények sok mindent nem tesznek lehetővé, ezért egy új épületet vásároltak, melybe 
várhatóan az év végén átköltözik az okmányiroda. Tájékoztatja a lakókat az adatokról. Ez az 
osztály látja el a népjóléti tevékenységet, melynek adatait ismerteti. Ez az osztály foglalkozik 
a birtokvédelemmel és a szabálysértéssel is. Ehhez az osztályhoz tartozik a közterület-
felügyelet is. Kéri, hogy bármilyen plakát, vagy hirdetmény csak engedéllyel rakható ki. Ezt 
követően már szigorúan fogják büntetni az engedéllyel nem rendelkező ragasztókat. 
Elmondja, hogy a Hivatalban az egy év alatt iktatott ügyiratok száma több mint 30.000 volt. 
Bevezetésre került a nyitott önkormányzat, amely azt jelenti, hogy bármikor kötelesek az 
ügyfél problémájával foglalkozni, ha az adott ügyintéző a hivatalban tartózkodik. Az 
önkormányzatnál 454 fő dolgozik. Ismerteti a szociális kiadásokat. Következő osztály az 
építéshatósági osztály. Ismerteti a statisztikai adatokat. A következő osztály a Pénzügyi 
Osztály, mely három részre oszlik. Ismerteti az adóbevételeket. Véleménye szerint a jelenlegi 
hátralékok év végéig még csökkenni fognak. A Pénzügyi Osztály koordinálja a beruházásokat 
is. Ismerteti az önkormányzat hitelállományát. Tájékozatja a lakókat az elkészült 
beruházásokról. A csatornázási beruházásokat már az előző testület elindította, de nem került 
sor a csatornamű társulat megalakítására. A járdaépítéseknél most próbálják behozni a 
lemaradást. Két tanteremmel bővítették a Németh László Általános Iskolát. Befejeződött a 
Huzella Tivadar Általános Iskola bővítése. A József Attila Művelődési Ház tetőszerkezetének 
felújítása és cseréje elkészült. Több terv készült el. Elkészültek a pályázatokhoz a kiviteli 
tervek. A benyújtott 19 pályázatból 4-et nyertek meg. Megállapodást kötöttek a Portugál 
állammal, melynek lényege, hogy a Portugál Állam segítséget nyújt az EU-s pályázatok 
benyújtásánál. A temető alatti táblában található területek megvásárlására vonatkozóan már 
készülnek az EU-s pályázatok. A tervek szerint itt kerül elhelyezésre az új oktatási központ, 
melyben már középiskola is található lesz. A szennyvízcsatornázást az egész városra 
szeretnék kiterjeszteni. Erre már állami támogatást is kaptak. Ez a beruházás kb. 810 milliós. 
Nincs olyan utca, melyben a lakosság csak az önkormányzat feladatának tartja az útépítést. El 
kell mondani, hogy a művelődési ház engedélyezése miatt egy pályázatról lecsúsztak. A 
tervek szerint a legnagyobb beruházás a strand fejlesztése, melyhez már területeket is 
szereztek. Még 28 km csatornát kell megépíteni. Pályázaton szerepelnek egy tornacsarnok 
megépítésére, mely a kézilabda pálya helyén épülne meg. A Walch épület teljes felújítására 
vonatkozó terveket már látta. Az intézményvezetők meg fogják ezt kapni a termek 
felhasználására javaslatot tudnak tenni. A BM üdülőre vonatkozóan 9,5 éves szerződést írtak 
alá. Távlati tervük az üdülő tulajdonjogának megszerzésére. Jelenleg a felújítási munkák 
folynak. A jövő évben tervezik a virágosítást és a parkosítást, és megkezdik az üdültetést. 
Több testvértelepülése van a városnak. Szorosabb kapcsolat alakult ki a kárpátaljai 
településsel. A franciákkal is él a kapcsolat. Javaslat született egy francia ház létesítésére. Az 
erdélyi településsel nehezebb a kapcsolat tartása. Örömmel veszi, hogy ekkora nagy az 
érdeklődés a városi rendezvényeken. Ezeknek a rendezvényeknek a megszervezéséért külön 
dicséret illeti a Művelődési Ház vezetőit, a vállalkozókat és a szervezeteket. Nagyon sok gödi 
jelentkezett társadalmi munka elvégzésére. Ezek között művészek és közéleti emberek is 
vannak. Terveznek egy rendezvényt, ahol ezek a művészek részt fognak venni. A testület 
nevében megköszöni a fáradtságot, melyet a testület jobb munkavégzése érdekében tesz a 
lakosság.  
 
 



Lelkes Nóra a tervező iroda képviseletében ismerteti a rendezési terv menetét. Első lépcsőben 
a koncepció készült el. A következő lépcső a településszerkezeti terv. A harmadik fázis a 
szabályozási terv, ahol a részletekre koncentrálódik a terv. A koncepcióban cél volt a 
kertvárosi jelleg megtartása, az intézményhálózat fejlesztése. Két alközpont és egy új 
alközpont került meghatározásra. A tervezett belterületbe vonások arányaiban nem nagy 
mértékűek. A régészeti lelőhelyek korlátozást jelentenek az építkezéseknek. A 
lakóterületeknél három kategória van. A településközpontnak két célja volt. Az egyik az 
intézményhálózat központosítása és a szolgáltató egységes egy helyen történő elhelyezése. A 
tervek szerint a belterületbe lévő kisebb, zajosabb ipari tevékenységek a város külső részén 
helyezkednének el. A közlekedési hálózat kialakításánál törekedtek a négyzethálós rendszerre. 
Cél volt a zöldterületek védelme és ezek növelése. Ismerteti a térképen szereplő színek 
jelentését. A terv foglalkozott az épített környezet védelmével. Javaslatot adtak épületek 
védelem alá helyezésével.  
 
Mészáros Jenő elmondja, hogy alapvetően a beépített lakórészek nagysága nem változik. Az 
eddig meglévő iparterület áthelyezésre kerül a város szélére. A település fejlesztéséhez a 
temetőtábla a legalkalmasabb. Ezen a területen kerül elhelyezésre az új városközpont. A 
városban található főutcák képén szeretnének változtatni. Az iparterületek csak 
tartalékterületek alapvetően.  
 
Debreczeni Péter fontosnak tartja a természeti értékek megtartását és a környezet védelmét. 
Ismerteti a területek védelem alá helyezésének menetét. Ismerteti a védelem alá vonandó 
területeket. A főutca programhoz kapcsolódóan javasolja az ott lévő fák ápolását és kezelését.  
 
Sándor István kéri, hogy a felszólalók a nevet és a lakcímet szíveskedjenek bediktálni. 
Felhívja a figyelmet arra, hogy minden javaslat jó, hiszen segíteni kell. 
 
Dr. Gyenes Levente javasolja, hogy korlátozzák be a hozzászólások idejét.  
 
Pőcze Norbert Fenyves 23. kéri, hogy a településszerkezeti tervnél nem hangzottak el azok a 
területek, amik belterületbe lesznek vonva, hol lesznek az ipari területek. 
 
Dr.Kishonti László Kálmán 29. kérdése, hogy igaz-e, hogy a Kálmán utca része az 
útfejlesztési elképzeléseknek? 
 
Dr. Sándor István elmondja, hogy nem. 
 
Dr. Kishonti László elmondja, hogy a Nevelek dűlő csak ezen a részen érhető el. Kéri, hogy 
legyen itt forgalomlassítás. Az út szerkezete miatt nem bírja el a terhelést. Ezt írásban is 
benyújtatta, reméli kap választ. 
 
Bucskó László Fenyves u. 30/a elmondja, hogy a 10-i lakossági fórumon elhangzottakat 
ismerteti. A Nemeskéri úton zöld szigetek kerüljenek kialakításra. A tervezett iparterületet a 
2/a mellé helyezzék el. A JAM elé kerüljön egy közlekedési lámpa, a béke út ne legyen 
egyirányusítva. Az Ady E. úton helyezzenek el fekvőrendőrt. Kérdései: mi történt a 
beadványával az úthálózattal kapcsolatban, mi indokolja, hogy a lakóházak mellé telepítsenek 
ipari övezetet, az elkerülő út a házak mellett menjen el? Véleménye szerint ez nem logikus. 
Hogyan működhet a beton és az aszfaltüzem? Készült környezetvédelmi hatástanulmány?  
 



Sándor István elmondja, hogy nem a lakóterültek mellé helyeznének el iparterületet. A 2/a 
felöl jövő útnál körforgalmat fognak kialakítani, mellyel csökkentik a forgalmat. Azon 
dolgoznak, hogy a nehézjárművek kikerüljenek a városból.  
 
Nóra az elkerülő út nincs a városban, hálós rendszert próbáltak kialakítani, hogy a forgalmat 
elosszák.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a jelenlegi aláírásgyűjtésről nem értesült, és így jogilag 
egyenlőre nem értékelhető. A betonüzem belefér a besorolásban. Az engedélyezéskor egy 
széleskörű munka előzte meg az engedély kiadását. Az önkormányzat nem az egyedüli 
szakhatóság, amely az engedélyt kiadja. A többi szakhatóság is megadta az engedélyt. Ez a 
tevékenység nem hatástanulmány kötelezett tevékenység. 
 
DR. Faragó László addig nem lesz város a város, amíg nem kerülnek ki a házszámtáblák és az 
utcanévtáblák. Kéri, hogy ünnepek után figyeljenek oda arra, hogy kik azok, akik letépik a 
zászlókat és a szemetesbe helyezik el. Felhívja a figyelmet arra, hogy az ingatlan 
tulajdonosoknak a házuk előtti utcát karban kell tartani.  
 
Dr. Horváth Viktor ismerteti a testület határozatát, mely a településszerkezeti tervről szól. 
Ismerteti azt a levelet, melyet a Polgármesterhez és a dunakeszi Polgármesterhez irt. Az 
aláírásgyűjtő íveket azért nem hitelesítették, mert nem kívánnak jogi útra lépni.  
 
Sándor István elmondja, hogy meg fogja kérdezni a dunakeszi polgármester véleményét a 
levél tartalmáról. 
 
Bertáné Tarjányi Judit Pázmány p: u. 24. elmondja, hogy javasolta, hogy minden képviselő 
tartson egy olyan fórumot, melyen részletesen ismerteti a településszerkezeti tervet. Egyetért 
azzal a javaslattal, melyet Horváth Viktor tett. Véleménye szerint a jelenlegi terv ront az 
alsógödi rész helyzetén. Túlzottnak tartja a belterületbe vonás mértékét. Javasolja, hogy a 
Dunapartra és a melegvizű strandra hívjanak összeegyeztető megbeszélést. Már korábban is 
javasolta, hogy a tereket különítsék el a lakóövezettől. Javasolja, hogy ezek kapjanak köztér 
minősítést. Felhívja a figyelmet arra, hogy forrásokat regisztrálják be.  
 
Sándor István elmondja, hogy Nevelek dűlőtől érkezett egy megkeresés az esetleges 
befogadásról. 
 
Hegedűs Ágnes Szamos u. 12. miért mondják, hogy a városon keresztül fog átmenni az 
elkerülő út? Hol tervezik a repteret?  
 
Szegedi Sándor javasolja, hogy részletesen magyarázzák el a terveket és az elképzeléseket. A 
településszerkezeti tervet kötelező elkészíteni és nem önszántából teszi az önkormányzat.  
 
Sándor István elmondja, hogy hetente egy napon a művelődési házban a főépítész a terveket 
be fogja mutatni és ott lehet javaslatot tenni. 
 
Ther Jánosné hiányolja a múzeumot és a várostörténeti gyűjteményt.  
 
Sándor István elmondja, hogy a tervezett művelődési házban múzeum is helyet fog kapni. 
 
Árvai Andorné Cserfa u.  



Mogyorósi Gábor Ady E. u. 1/a: az Ady Endre úton és a Duna úton nincs sebességkorlátozás, 
súlykorlátozás, nincs csapadékvíz-elvezetés. Megnövekedett a forgalom ezen a szakaszon. 
Egyik oldalon sincs a kijelölt gyalogátkelőhely. A vasúti átkelőn nincs gyalogos átkelésre 
lehetőség. Meddig kell várni arra, hogy ezt a problémát megoldják? Felsőgöd egyik csúnya 
pontja a Vasút utca 23-25. Ezen a részen van egy patakátvezetés, melynek az elfolyása nincs 
megoldva. Miért nem lehet itt kialakítani egy korszerű parkolót? 
 
Sándor István elmondja, hogy megkezdték ezeknek a problémáknak a megoldását.  
 
Kenessey Zoltán Árpád u. 10/a: kérdése, hogy mennyi pénzt fognak fordítani a BM üdülőre? 
Kifogásolja, hogy nincsenek táblák kitéve, nincsenek zebrák. Kéri, hogy vegyék figyelembe a 
minisztérium útmutatásait és a törvényeket, melyek a környezetvédelemre és a szelektív 
szemétgyűjtésre vonatkoznak.  
 
Sándor István elmondja, hogy a BM üdülőre 30 millió Ft-ot költenek.  
 
Berta Sándor  Pázmány P. u. 24.: kérdése, hol lesz a kerékpárút, a komposztálótelep? 
Véleménye szerint a város nem az épületektől lesz város. Információra van szüksége és 
anyagra. Hol lehet megtekinteni a védelemre javasolt épületeket és területeket? 
 
Árvai Roland Cserfa u. 2.: szerint a tervezett út több száz ember életét fogja befolyásolni. 
Kifogásolja az ipari terület elhelyezését. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy dunakeszinek nem érdeke a bekötőút megépítése. A nehéz 
teherforgalmat nem kívánják beterelni a városba. A város bevezető szakaszán súlykorlátozást 
kívánnak bevezetni. A célforgalmat nem lehet megakadályozni. Az iparterülettel kapcsolatban 
elmondja, hogy a kereskedelmi terület és az iparterület nem azonos és nem is azonos helyen 
van. Jelenleg belterületen olyan üzemek vannak, melyek zajosak. Ezekkel az iparosokkal 
beszéltek és hajlandóak kitelepülni a város szélére, ahol a szolgáltatás igénybevétele nem 
csorbul. A szabályozási tervben lesznek meghatározva a pontos használatóságok és a 
beépítettség.  
 
Both Tamás Hernád köz 4. elmondja, hogy a Penta aszfaltkeverő telepe szagokkal jár. 
Javasolja, hogy a bekötőút elkészülte előtt ne vonják belterületbe ezt a részt.  
 
Sándor István elmondja, hogy meg fogják vizsgálni a felmerült problémát.  
 
 
Szünet 
 
 
Sándor István bejelenti, hogy a testületi ülés határozatképtelenné vált, ezért bezárja az ülést. 
 
Szegedi Sándor, Vidák Árpád, Kasza Lajos, Sógor Andrásné, Mudri József, Dr. László 
Domokos, Kruzslicz István, Pongó István, Salamon Tamás nincs jelen 
 
Dr. Horváth Viktor elmondja, hogy nem lenne érdemes gyorsan elvetni a javaslatát, melyet a 
két polgármesternek tett. Javasolja, hogy adjanak be pályázatot közösen ennek a problémának 
a megoldására. Az általa javasolt út kiváltaná a tervben szereplő utat.  
 



Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy dunakeszinek nem érdeke az alsógödi sorompónál út 
létesítése.  
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Sándor István     Dr. Szinay József 
         Polgármester            Jegyző  

 
 
 

Pinczehelyi Tamás    Jónásné Héder Hedvig 
Jkv. hitelesítő      Jkv. vezető 


