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Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 10-i ülésén a József Attila 
Művelődési Ház nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület közmeghallgatása 
 
Dr. Bognár László, Kovacsik Tamás nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és a közmeghallgatást 
megnyitja. Elmondja, hogy a közmeghallgatás szabályos testületi ülés, szükséges a testület 
határozatképességet. A lakók elmondhatják a problémáikat, a képviselők pedig megpróbálnak 
válaszolni rá. Bemutatja a Képviselő-testület tagjait. A városi címnek részben sikerült megfelelni. Sok 
szolgáltatást nyújt a város a lakóknak, véleménye szerint jó színvonalon. Útépítések, bölcsődeépítés és 
egyéb építkezések történtek az elmúlt időszakban. Ingyenes volt a zöldhulladék szállítása és erősen 
támogatott volt a szemétszállítás is. Az óvodába már 3 éves kortól felvették a gyerekeket a kötelező 5 
évvel szemben. A beruházások fedezésére az önkormányzat ingatlanjainak nagy részét már eladták. A 
nem kötelező feladatok fenntartását meg kell vizsgálni. Amit igényel a lakosság, azt fenn kell tartani, 
de a lakosságnak is hozzá kell járulnia. A szemétszállítás költségeit már nem tudja az önkormányzat 
támogatni, ezért azt a lakosságnak kell majd kifizetnie. A zöldhulladék elszállítása sem lesz már 
ingyenes. A házaktól most már csak az arra rendszeresített zsákokban fogják elszállítani. Az 
önkormányzatnak is minél takarékosabban kell működnie. Igyekeznek a dolgozók teljes kapacitását 
kihasználni és nem felvenni újabb embereket, azok helyett, akik elmennek. Ha elkerülnek feladatok az 
önkormányzattól, akkor a normatívát is el fogják venni. De ezek még kiszámíthatatlan tervek. Az 
iparűzési adó elvételéről is szó volt már. Több város az iparűzési bevételre alapozta a működését. 
Most azonban sehol nem akarnak ipari üzemek letelepedni. A következő ülésen tervezik kiírni az 
ásványvíz palackozását. A másik bevételi forrás lehet a turisztikai bevétel, de nincs olyan 
látványosság, ami igazából vonzaná a turistákat. A legfontosabb feladat az, hogy a jelenlegi szinten 
tudja város a szolgáltatásokat biztosítani. Több pályázaton részt vett a város, több-kevesebb sikerrel. 
Annak a lakónak, aki valamilyen terülten magasabb szintű szolgáltatást szeretne kapni a jelenleginél, 
magasabb összeget kell fizetni. Az adókat a jövő évben elképzelhető, hogy már emelni kell. Várhatóan 
az építményadót fogják emelni, de csak annyit, amennyit a helyzet szükségessé tesz. A lakosság 
további növekedését szeretnék megfékezni, de ez igen nehéz. Az intézményhálózatot is bővíteni kellett 
a megnövekedett lakosságszám miatt. Jelenleg óvodát építenek a „Fácánban”. Gyerekorvost vesznek 
fel, mert nagy az igény rá. Az új orvos rendelője a felsőgödi orvosi rendelőben lesz. Létrehoztak egy 
önkormányzati Kft-t, amelynek elsődleges feladata a városi média összefogása lesz. A cél az volt, 
hogy olcsóbb legyen ez a tevékenység a városnak. További feladata lesz a város arculatának 
kialakítása is. A pénzügyekről Dr. Pintér György alpolgármester úr ad majd tájékoztatást. Az igazi 
feladat az, hogy az adott helyzetben a legjobb döntést hozza meg a testület. Jelenleg sok a 
bizonytalansági tényező, ezért a mostani feladatokhoz próbálnak igazodni.  
 
Dr. Pintér György ismerteti a város pénzügyi helyzetét. Az önkormányzat bizonytalan tervezési 
helyzetben van jelenleg. A nemzetközi folyamatok közvetve érintik a város költségvetését is. A 
közigazgatás átszervezése is nagy mértékben fogja érinteni a város gazdálkodását. Az önkormányzat 
alapműködése nem veszteséges. Amik negatívba terelik a költségvetést, azok a beruházások és a 
korábbi években felvett hitelek törlesztése. A legnagyobb probléma az, hogy nem látják a jövőbeni 
feltételeket.  
 
Markó József kéri, hogy inkább a közösségi jellegű problémákat mondják el a felszólalni kívánók, a 
személyes jellegűeket pedig inkább a fogadóórán.  
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Gál Józsefné, Kálmán u. 26.: kifogásolja, hogy az Ady Klubban lerakott kőlap csúszásveszélyes és 
nincs korlát a kapaszkodáshoz. A babakocsi feltolón nem lehet feltolni semmit. A belső kivitelezés is 
rossz, mert felpúposodott a parketta. A vasúti aluljáró lépcsője sem jó. Mikor fogják a Kálmán utcát 
végig megcsinálni, mert süllyed az úttest széle? 
 
Markó József elmondja, hogy a terasz burkolatában egy méter széles sávot ki fognak cserélni. Az 
akadálymentesítésre volt egy másik elképzelés is, de nem tudják megvalósítani, mert kicsi a hely. A 
padlózatot meg fogják nézetni. Az aluljáró karbantartása a vasút dolga lenne, az önkormányzat nem 
végezhet ott munkát. A Kálmán utca építése nehezebb, mert a házak nagyon közel vannak és nem 
igazán lehet szélesíteni. Lehet, hogy többet segítene a Vasút utca végén az átkötés Nevelek felé. 
Továbbra is pályázni fognak az útépítésre, ha sikerül, akkor meg fogják építeni.  
 
Tamasi István, Hársfa u. 32.: véleménye szerint a válság már előre tudható volt. Sajnos tapasztalják, 
hogy már nem a legbiztonságosabb a település. Véleménye szerint erre a három eszköz van, a 
rendőrség, a polgárőrség és a közterület-felügyelet. Kifogásolja, hogy nem látja őket a városban. Hol 
járőröznek? Javasolja, a város vezetése járjon el, hogy körzeti megbízottak legyenek az őrs helyett. 
Tudomása szerint a polgárőrség is kap pénzt a várostól. Hol vannak? Elmondja, hogy a gödi 
iskolákban is vannak olyan gyerekek, akik az iskolába petárdával játszanak. Mikor lesz a lomtalanítás? 
Múlt évben több Gödi Körképben kijelentették, hogy a fürdőben fedett melegvizes medence fog 
létesülni. Mi a helyzet vele? Az idei évben is várható, hogy a szigetre gépkocsival le fognak járni. 
Javasolja, hogy sűrűbben járőrözzenek a közterület-felügyelők, vagy ássanak le oszlopokat, amik 
megakadályozzák a lehajtást. 
 
Markó József elmondja, hogy polgárőrökkel többször találkozott már a városban esténként. A 
közterület-felügyeletet erősíteni kellene. A rendőrség munkájába nem tudnak beleszólni. Véleménye 
szerint most sem gödiek a bűnözők, hanem máshonnan jönnek ide. Az iskolákban meg lehetne 
szervezni az oktatást a petárdákról. A szigetre való lehajtásban igaza van. Már régóta küzdenek az 
illegális lehajtók ellen. A fürdőmedencét valóban tervezték, de a legalacsonyabb ár is magasabb lett, 
mint amennyit terveztek. A terv készen van és engedélyes. Most pályáznak a medence megépítésére, 
ha nyernek, akkor megépítik. A strandon nagy fejlesztésre már voltak jelentkezők. Apróbb 
fejlesztéseket azonban szeretnének, amit első sorban a vállalkozók építenének meg.  
 
Kovacsik Tamás megérkezik. 
 
Tóth Károly, Budai Nagy Antal utca: az utcájuk a 2-es út elkerülő utcája. Az idők folyamán tele lett 
kátyúval. Az esőzések alatt a víz befolyik a házakba, nyáron pedig nagy a por. A 2006-os útépítés 
során nem épült meg az út, pedig második volt a listán. Azóta többször is voltak listák, de nem még 
mindig nem épült meg az utca. Kérdése, mikor lesz rá esély, hogy megépüljön az út? A másik témája a 
járdaépítés. A Pesti út Duna felőli oldalán gyakorlatilag végig kiépített a járda. A Kossuth utcánál 
olyan a járda minősége, hogy sötétben életveszélyes. A harmadik kérdése a buszmegállókra 
vonatkozik. Tudomása szerint nincsen minden megállóban fedett váró. Szintén a Kossuth utcai 
megállónál van probléma. Véleménye szerint nem lehetnek büszkék a fürdőre, kevés a parkolóhely. 
Milyen lehetőség van a fürdő bővítésére és korszerűsítésére? Mikor lesz a dunaparti sétányból valami? 
Kérdése, hogy a mostani ülést mikor fogja a tévé sugározni?  
 
Markó József elmondja, hogy az adást hétvégén fogják sugározni. A feltett kérdések a pénzhez 
kapcsolódnak, amiből viszont kevés van. Véleménye szerint minden évben lesz útépítés. A járda 
javítását el fogják készíteni. A buszmegállókat építik, de a meglévőket is újra kellett építeni, mert a 
deszkákat elhordták belőle. A strand fejlesztésével kapcsolatban több fürdőt felkerestek, de a legtöbb 
strand jó, ha kiadásokat megtermeli és nem veszteséges. A dunaparti sétány elkészítése tervben van, 
de ehhez is pénz kell.  
 
……………: javasolja, hogy egy nagyobb kultúrházra adják be a pályázatot. Kifogásolja, hogy magas 
a szemétszállítási díj.  
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Lukács Gyuláné Köztársaság u. 35.: kérdése, hogy mekkora a lakó területe a járdától, amit karban kell 
tartania? Kifogásolja, hogy a közterületen keletkezett zöldhulladék elszállításáért is neki kell majd 
zsákot vennie.  
 
Markó József elmondja, hogy a közterületet karbantartók zöldhulladékának elszállítására valamit ki 
fognak találni. A ház előtti területet a lakónak kell karbantartani.  
 
Zombori László Móricz 11.: kifogásolja, hogy az Alagút utcában egyik oldalon sincs kiépített járda. 
Az alsógödi stranddal kapcsolatban tudomása szerint be kell jelenteni, hogy hány motorcsónak 
tartózkodhat ott. Még nem hallott arról, hogy megbüntettek volna valakit azért, mert illegálisan 
égetett. Kifogásolja, hogy a honlap lassan működik. Véleménye szerint a Gödi Körkép eléggé egysíkú 
lett. Olyan újságnak kéne lenni, ahová cikkeket lehetne írni és meg lehetne vitatni az elképzeléseket. 
Az LMP által kiadott újságot jónak tartja. 
 
Markó József elmondja, hogy az LMP az önkormányzattól semmit nem kérdezett, hanem a 
véleményét írta le. A hajók kérdésében nagy harcot folytatnak, igyekeznek törvényesen eljárni, de ha 
jogtalan a tevékenység, akkor fel fognak lépni ellene. A szomszédoknak kell jelezni, ha valaki rossz 
napon éget. Próbálnak erre egy forródrótot működtetni majd. A honlapot folyamatosan készítik és 
fejlesztik. A Gödi Körképet véleménye szerint nem szabad politikai csatározás színterévé tenni.  
 
Hlavács László Szabadságharcosok útja 2.: azt tapasztalta, hogy az ingatlanok többsége rendbe van 
tartva. Véleménye szerint nagy probléma van a templom és a betűbolt közötti járdaszakaszon is, mert 
nagyok a huplik. Véleménye szerint a járdát szélesíteni kellene. Erre a fedezet a tervezett körforgalom 
lenne, mert azt luxusnak tartja. A körforgalom helyett inkább a kanyart kéne beláthatóvá tenni a fák 
kivágásával. Kéri, hogy a kiadási javaslatokhoz mondja meg azt is, hogy honnan legyen megvalósítva.  
 
Markó József elmondja, hogy a terület magánterület és a tulajdonossal kéne megegyezni a terület 
legyalulásáról.  
 
Siller László Kiss János u. 12.: jónak tartaná, ha a közterületet rendbe tartók ingyenesen kapnák a 
zöldhulladékos zsákot. Egyetértene azzal, hogy egy nagyobb, sportolásra alkalmas medencét 
építsenek. Kéri, hogy a művelődési házaknál oldják meg a parkolást. Megdöbbenve tapasztalja, hogy a 
dunaparti sétányrész le van zárva. Érdeklődik, hogy az alsógödi állomásnál az átjáró már át van véve? 
Problémája, hogy a korláthoz állva nem lehet látni a lámpát.  
 
Markó József elmondja, hogy nekik is feltűnt ez a probléma, amire keresik a megoldást. Ami hibás 
teljesítés volt, azt garanciába meg kell csináltatni.  
 
Dr. Hetényi Tamás elmondja, hogy az eddigi helyen nem volt engedély a zöldhulladék lerakására és 
más helyet kellett találni.  
 
Gál Józsefné kérdése,hogy miért veszélyes hulladék a zöldhulladék? 
 
Dr. Hetényi Tamás ez annyit jelent, hogy nem lehet a hulladéklerakóba lerakni, mert gázosodik és 
robbanhat.  
 
Markó József elmondja, hogy a zöldhulladék elszállításának költségét valakinek meg kell fizetni. Ha a 
ház elé rakják le, akkor azért szállítási költséget kell fizetni, ha kiviszik a lerakóba, akkor nem kell érte 
fizetni. 
 
Hlavács Judit elmondja, hogy a Gödi Körképbe lesz cikk a komposztálásról és előadásokat is fognak 
tartani róla.  
 
Markó József elmondja, hogy a komposztálás mellett a fakivágás a legtöbbet tárgyalt téma. Többen 
javasolják, hogy minden fa kivágásához kelljen engedélyt kérni.  
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Salamon Tamás Család u. 3.: elmondja, hogy a Gödi Körképben megjelennek a lakossági levelek, 
amire a város vezetése válaszol. Az a felelőssége, hogy az újság ne legyen háború tárgya. 
Észrevételezi, hogy a házon belül nem lehet telefonálni, mert nincs térerő. Nagy a probléma a tüzelés, 
mert nem csak fával tüzelnek, hanem minden mással is. Kifogásolja, hogy a Terv utcában nincs járda 
és a forgalom nagy.  
 
Markó József elmondja, hogy a járdaépítést a város támogatja. A Terv utcát meg fogják vizsgálni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a szigetről a víz felőli járműveket sikerült kitiltani. Az alsógödi 
strandon lévő úszóművet próbálják eltávolítani. Jelenleg három eljárás van folyamatban. A műszaki 
egyetem 5-ben határozta meg a parkoló hajóinak számát. A sétány valóban járhatatlan lett az elmúlt 
időben, de a Kossuth utca és a Gorkij utca között járható. A sétány felújítása nagyon sokba kerül. 
Jelenleg az árajánlatok bekérése van folyamatban. 
 
Mohácsi László Pesti út 52.: kifogásolja, hogy a csatorna-hozzájárulás adóból történő levonása miatt 
sokat kell, sok embernek utaznia a Hivatalba. E mellett a csekkeket feleslegesen adják ki. Kifogásolja, 
hogy a szennyvíz vezeték a vízvezeték felett helyezkedik el. 
 
Markó József elmondja, a testület döntése volt, hogy kérni kell a 6000 Ft jóváírását.  
 
Székely István Bocskai u. 13/a.: a problémáikat írásba beadták a körzeti képviselőnek. Az első a dunai 
gát állapota. A kővel védett részen fugázások történtek, de régi fugázás még mindig jobb állapotba van 
mint az új és a gát is több helyen beomlott. Egy nagyobb vízállásnál buzgárok fognak megjelenni. A 
másik téma a felsőgödi vasúti átjáró, mert a balra kanyarodás akadályozza a vasúton történő 
áthaladást. Véleménye szerint itt meg kéne tiltani a balra kanyarodást. A harmadik téma a háziállatok 
tartása, melynek negatív tapasztalatai érzékelik. Nem veszik figyelembe a kihelyezett táblákat sem. A 
Bocskai utcában is csak szakaszosan van járda, de forgalom megnövekedett, mert a Duna csárda előtti 
szakasz egyirányú és csak itt lehet visszajutni a Duna útra.  
 
Markó József elmondja, hogy a gát nem a városé, de jelezni fogják a felmerült problémát a KÖVIZIG-
nek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, szerdán voltak bejáráson a vízügyi szakemberekkel, akik azt 
állították, hogy biztonságos a gát.  
 
Markó József elmondja, a lakók már kérték, hogy a meglévő gátat szélesítsék meg. A vasúti átjáró 
kérdését szakemberekkel meg fogják tárgyalni.  
 
Hlavács László elmondja, hogy a sportpályánál elhelyezett torony teljes Felsőgödöt lefedné.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy találtak alkalmas helyet a toronynak.  
 
Kalmár László Erdész u. 1.: az első kérdése a Fácános óvodához kapcsolódik. Mikor véglegesítődik, 
hogy milyen fogyatékos gyerekeket fogadnak majd? A sportpályán sokszor van olyan program ami 
nem jelenik meg sehol, és az erdőben sok autó áll meg. Miért kellett kitenni a behajtani tilos tábla, ha 
nem veszik komolyan? A parkerdőben esőzés után nagy a bűz, mert sok a kutyaürülék. Kifogásolja, 
hogy két nappal ezelőtt kapták meg az adós papírokat.  
 
Markó József elmondja, hogy sérült gyerekek elhelyezésére lesz mód, de nem nagy létszámban. 
Jelentkezni kell aljegyző úrnál. A sportpálya kérdésére fel fogják hívni az SE elnökének figyelmét.  
 
Bor Tamás Duna u. 31.: A Béke utcán reggel az autók összetorlódnak. Javasolja, hogy nézzék át a 
közlekedési rendet. Kérdése, hogy valóban meg akarják szüntetni az okmányirodát?  
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Markó József elmondja, hogy az autóval történő iskolába, óvodába szállítás a szülők kényelme. Az 
okmányirodák fontos feladatot látnak el. A gödi okmányirodát más településen lakók is igénybe 
veszik. Az állam nem támogatja az okmányirodát, csak 5 millió Ft-tal, a városnak 45 millió Ft-jába 
kerül. Az okmányiroda működtetése nem kötelező a városban. Várhatóan az okmányirodát át fogja 
venni az állam. Egyenlőre nem szüntetik meg. Ebben az évben még működni fog.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az önkormányzat is később kapta meg a gépjárműadóhoz 
kapcsolódó adatokat. A másik késedelmi ok a posta telítettsége volt. Az első befizetési kötelezettség 
március 16-a lesz, de késedelmi pótlék nélkül be lehet fizetni március végéig.  
 
Markó József ismerteti a március 15-i ünnep programját, majd mindenkinek megköszöni a részvételt 
és a közmeghallgatást bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
          polgármester             jegyző 
 
 
 
 Jónásné Héder Hedvig 
  jkv. vezető 


