JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. december 9-i ülésén a
Dunapart Üdülőházak Nagytermében
Jelen vannak: a rendes ülés jelenléti íve szerint
Tárgy: a képviselő-testület közmeghallgatása
Sándor István köszönti a megjelenteket, megállapítja a képviselő-testület határozatképességét
és a közmeghallgatást megnyitja. A közmeghallgatás esetében a képviselő-testületnek
határozatképesnek kell lenni, és az egy előre megadott témához kötött. A lakossági fórumon a
lakosság minden témában hozzászólhat. A mostani közmeghallgatást a csatornázással
kapcsolatban tartják. Amikor kitűzésre került a közmeghallgatás, még nem tartottak annyira
előre a munkálatokban, mint jelenleg. Több megbeszélést is tartottak ez ügyben. A társulatnak
majdnem 1400 belépő tagja van. Úgy gondolják, hogy január végéig még lehet belépni, ezzel
tovább csökken a költség, több kedvezményt tudnak biztosítani a rákötőknek. Annak
köszönhető az érdeklődés, hogy az önkormányzat megtett mindent annak érdekében, hogy
minél kevesebbe kerüljön a beruházás. 410 milliót pályázaton nyert az önkormányzat. A város
190 millió Ft-tal járul hozzá. A lakóknak 8 évig évi 6eFt támogatást biztosit a belépőknek.
Kamattámogatás is van az ltp belépők részére. Sokan jelezték azt az igényüket, hogy
egyösszegben kívánják befizetni a hozzájárulást. Az önkormányzat szociális keretből, vagy a
polgármesteri keretből támogatást fog nyújtani azoknak, akik valóban rászorulnak erre. A
társulat már megalakult és önálló cégként működik. A korábbi társulat a közgyűlésén már
meghozta a befogadó nyilatkozatot. Az önkormányzatnak már csak az a dolga, hogy azokat
segítsék, akiknek a hozzájárulás megfizetése gondot okoz, felügyeljék a beruházás
megvalósítását, és azt ellenőrizzék. Tájékoztatást adna még a fürdő korszerűsítésével
kapcsolatban is. A fürdőnél folyik egy tárgyalás egy német befektetővel, mely szerint a
rekonstrukciót elvégeznék. A tárgyalás még előkészítő szakaszban van. Az önkormányzat
üzemeltetné a strandot és az önkormányzat tulajdonában maradna. Amennyiben az
eredményeket pontosítani tudják, akkor a jövő évben a rekonstrukció elkezdődhetne. A
lakossági fórum kötelező tájékoztatásokat ír elő. Az építéshatósági munka területén november
30-ig 301 építési engedély került kiadásra. Ebbe vannak átalakítások is. Új lakás építés ebből
139 db volt. Használatba vételi engedélyek száma 186 db, új 113 db. Rendszeres
gyermekvédelmi támogatást 647 főnek jutott 6 millió Ft összegben. Rendkívüli támogatás 3
millió Ft, beiskolázási támogatás 1335 eFt. Jelentős összeget fordítanak szociális
támogatásokra. Új út építések történtek, melyeket ismertet. Járdaépítés nehezen indult, de az
idei évben 2500 méter volt a megépített járda hossza. Amennyiben ilyen ütemben haladnak,
akkor jelentősen növekedhet a megépített út és járdaszakaszok hossza. A József Attila
Művelődési Háznál felújítást végeztek, megépítették az akadálymentes révlejárót, átadásra
került az új okmányiroda, a Németh László Iskolánál két új tantermet adtak át, felújították a
Hivatal udvarát. Több pályázatot nyújtottak be, melye közül a Németh László iskola
sportcsarnok építésére 50%-os kamattámogatást nyertek. A helyközi közlekedés normatív
támogatására is nyert összeget az önkormányzat. Megkezdték az óvodai felújítási összegek
felhasználását, melyet a Béke úti óvoda felújítására fordítanak. Nem nyertek az Erdész utcai
útépítés támogatására, ezért tervezik a társulás megalakítását. Pályázatot nyújtottak be új
bölcsőde építésére. A megnyerhető összeg 239millió Ft. 2,5 millió Ft-ot nyertek új fák
telepítésére. Gépjármű adó befizetéséből van még lemaradás. A kommunális adóról többet
kell szólnia, mivel ez egy jelentős tétel a költségvetés bevételénél. 410 millió Ft az az összeg,
mely adókból befolyik az önkormányzathoz. A testületi ülések száma 12, 23 a rendeletek, 127
a határozatok száma. Két kisebbségi önkormányzat működik a városban. Ismerteti a
bizottságokat és azok elnökeit. A hivatalban 21e ügyiratot intéznek a munkatársak. A hivatal
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nyitott, bármikor lehet menni, de amennyiben helyszíni munkát kell az ügyintézőnek
elvégezni, akkor nem tudja fogadni az ügyfelet. Ugyanez vonatkozik a polgármesterre is.
Tamasi István, Hársfa u. 32: tudomása szerint áprilisban fogják csak bekötni a csatornát. Nem
lehetne megcsinálni azt, hogy ahol elkészül ott rögtön beüzemelni? Korábban elhangzott,
hogy azokon az utcákon ahol most építik a csatornát ott lesz útépítés is. Kérdése, hogy a
Hársfa utca mikor kerül sorra? Következő kérdése a fürdővel kapcsolatos lenne. Jelenleg még
nincs semmiféle munkálat? Véleménye szerint az új medencét úgy kellene kialakítani, hogy
egy sátorral lefedhető legyen. Az útépítéssel kapcsolatosan elhangzott, hogy a gödi állomás
előtti terület le lesz kövezve.
Sándor István azt ösztönzik, hogy ahol elkészült a csatorna és a vezeték műszakilag átvételre
került, ott a bekötések induljanak el. A jelenlegi 84%-os jelentkezés lehetővé teszi, hogy a
tervet mindenkinek ingyen tudják átadni. Erre vonatkozólag már tárgyalt tervezőkkel.
Amennyiben még növekszik a jelentkezők száma elképzelhető, hogy a bekötéseket is ingyen
tudják elvégezni. Az út helyreállításánál alapelv, hogy lehetőség szerint egy fokozattal jobb út
épüljön, mint amilyen volt. Az uszodánál tervezték a fogadóépület kicserélését, de miután
készül a rekonstrukciós terv, ami nagyrészt fedett lesz, nem fognak hozzányúlni a jelenlegi
épülethez. A téliesítés javaslatát meg fogják vitatni. A strand területét is megnövelték 1,7 haal. A korszerűsítéshez utat is kell készíteni, de ezt majd csak a végleges átalakítás után.
Ilyés Gizella elmondja, hogy az állomásfőnököt megkeresték és előre láthatólag meg fognak
állapodni. A kő még most is meg van. Amennyiben az engedélyt megkapják, akkor el fogják
végezni a kövezést. Fontos feladatnak tartanák a gyalogátkelőhely létesítését, és ehhez a
támogatást is megkapja az önkormányzat. A felsőgödi állomásnál a parkoló helyzetét
rendezni fogják és bővítésre kerülnek. A tervek most készülnek. Kérése a lakosság felé, hogy
amennyiben javaslatuk van a menetrenddel kapcsolatban, azt juttassák el az állomásfőnökhöz.
Bertáné Tarjányi Judit kérdése, hogy mit takar a városközponti befektetővel folytatott
tárgyalás? A jegyzőtől kérdezi, hogy tudomása szerint a testület a zárt ülésen döntött az
alpolgármester összeférhetetlenségéről. Ennek mi a következménye? A csatornázással
kapcsolatban tudomása szerint szivattyús és gravitációs rendszer épül. Tudomása szerint a
szivattyút a lakosnak kell javíttatni és amennyiben nem javítható, akkor cserélnie. Kéri, hogy
a testület terjesszen a bizottság elé egy olyan javaslatot, hogy az önkormányzat átvállalja a
javítási és felújítási költségeket. Tudomása szerint a szivattyú a hálózattal együtt az
önkormányzat tulajdonába kerül.
Sándor István a tervek kihelyezésre kerültek, ebből mindenki tudhatja, hogy nyomott vagy
gravitációs vezeték van az utcájában. Jogos igény, hogy amennyiben működik, és abba hiba
keletkezik, akkor annak javítását az önkormányzat elvégeztesse. Amennyiben a
rendeltetésszerű használatban hibásodik meg a szivattyú, akkor megilleti a lakót az ingyenes
javítás. A városközpont a szerkezeti tervben is szerepel. Ennek kialakításához kerestek
befektetőt, aki kérte nevének titokba tartását. A tervek jelenleg készülnek, melyeket a
bizottságok és a testület elé fognak terjeszteni. Annyit tud elárulni, hogy a befektetői csoport
az országban a legnagyobb ilyen jellegű dolgokat építi.
Dr. Szinay József elmondja, hogy a döntés kialakításáról nem tud tájékoztatást adni, csak a
döntésről, mely szerint megállapították Pinczehelyi Tamás összeférhetetlenségét. Ez jelentheti
azt is, hogy Pinczehelyi Tamás úrnak az alpolgármesteri tisztségét meg kell szüntetnie, de
állásfoglalást fog kérni a BM-től
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Guttenberger Mária, Kacsóh P. u. 21: észrevételezi, hogy a felsőgödi fogorvosi rendelőbe
nem lehet bejutni, csak egy hónap múlva. Véleménye szerint felsőgödre kevés az egy
fogorvos. Kifogásolja, hogy a Kacsóh P. utcában nem készült el az út, pedig már régóta kész a
csatorna. A Teleki P. utcában lévő árok védőkorlátját kidöntötték, és még nem állították
helyre.
Sándor István elmondja, hogy a sürgősségi ellátás minden fogorvosnál működik, és soron
kívül fogadják a betegeket. Az útépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy tervezik az utak
felújítását akkor, ha a csatorna-beruházással az egész városban elkészültek.
Lenkei György elmondja, hogy valóban sokat kell várni a felsőgödi fogorvosnál, de a
sürgősségi ellátásnál nincs előjegyzés. A kérés a bizottság elé is elkerült és a területeket újra
el fogják osztani. Fontos probléma még a hétvégi fogorvosi ügyelet bevezetése.
Katona Lóránt, Madách 38.: részletesebb beszámolót várt a csatornázással kapcsolatban.
Tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy melyik utcában mikor kezdik el a munkákat, és azt
mikor fejezik be. Felhívja a figyelmet a Dunaparton lévő elkorhadt facsonkokra.
Sándor István elmondja, meg fogja vizsgálni, hogy a Madách utcában mikor fog épülni a
csatorna. Ismerteti az 5-ös ütem számszaki adatait.
Helyek Györgyné: kérdése, hogy mi a helyzet a kábeltévével, miután azt vették észre, hogy
lekódolták?
Sándor István a Philipkábel eladta a kábeltévét a Matávnak nov. 26-tól. Ezért kötnek új
szerződéseket. Sajnálatosnak tartják, hogy a Matáv nem tart hibabejelentőt Gödön. Türelmet
kér, mivel az átállásnak vannak műszaki problémái, amik idővel rendeződnek.
Somogyvári József: elmondja, hogy az állomásnál lévő köveket a Fővárosi Önkormányzat
adta a városnak, azzal, hogy az állomásoknál alakítsák ki belőle a parkolókat.
Ilyés Gizella elmondja, hogy a kő megvan, de szükséges a MÁV-al együttműködési szerződés
megkötése. A Dunapart fásításával kapcsolatban elmondja, hogy a KÖVIZIG-nek nincs
pénze, de engedélyezni sem engedélyez semmit árvízveszélyre hivatkozva.
Kenessey Zoltán: elmondja, ígérete van a minisztériumtól, hogy a korhadt fák cseréjére az
engedélyt ki fogják adni.
Sándor István megköszöni a részvételt, és a közmeghallgatást bezárja.
k.m.f.

Sándor István
polgármester

Dr. Szinay József
jegyző

Jónásné Héder Hedvig
jkv.vezető

