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JEGYZŐKÖNYV 
 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-i ülésén a 
Dunaparti Nyaralóházak nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület közmeghallgatása 
 
 
Forró Gábor hiányzik. 
 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és a 
közmeghallgatást megnyitja. Elmondja, hogy a közmeghallgatás rendes testületi ülés ezért a 
testületnek határozatképesnek kell lennie. Elmondja, hogy azért van itt a közmeghallgatás, 
mert a város kérte az üdülő ingyenes önkormányzati tulajdonba adását. Ehhez igazolni kell az 
ingatlan fontosságát és azt, hogy a városnak szüksége van rá. A városban jelenleg a 
legjelentősebb dolog, hogy a kormány átvállalja a város tartozásának egy részét, ami jelenleg 
40%. A hiteleket a város rendszeresen fizeti, és 2006-óta nem vett fel újabbat. Jövőre 
várhatóan a településhez fog csatlakozni Nevelek, ami nagy terhet ró a városra. Ez is egyik 
indoka lesz annak, hogy kérik a nagyobb százalékban történő átvállalást. Pozitív hír, hogy a 
város minden gyermeket fel tudott venni az óvodákba és az iskolákba. A felsőgödi óvodával 
még vannak problémák, hiszen öreg épületről van szó. A felújítás annyiba kerülne, mint egy 
új épület megépítése. Lényeges változás, hogy január 1-től létrejöttek a járások. A járáshoz 
átkerülő szolgáltatásokról Jegyző úr adott tájékoztatást a Gödi Közlönyben. Átkerültek az 
államhoz az oktatási intézmények is. A város feladata az intézmények működtetése lesz. A 
költségvetési egyenleget még nem látják, de az intézmények átvételével együtt elvonták az 
SZJA helyben maradó részét, a gépjárműadó 60%-át és az oktatási normatívát. A hivatal 
létszáma az átszervezést követően lecsökkent, de feladatok mennyisége pedig nem sokat 
változott. A tervek szerint a szemétszállítást külön céggé alakítanák át júliusig. A lakosság 
szociális helyzete is romlott az elmúlt években. A talajterhelési díj bevezetése nem a város 
ötlete volt, hanem a törvény írta elő. Egyetért azzal, hogy aki előtt csatorna van, az kössön rá. 
Elindult a házszámozási akció, ami nem mindenkinek tetszik.  
 
Tóth István, Kölcsey utca: a 2009-es útépítéssel kapcsolatban elmondja, hogy ő az, aki 
bíróságra ment az útépítési hozzájárulással kapcsolatban.  
 
Markó József: amennyiben úgy érzi, hogy a bíróságnak kell döntenie, akkor forduljon 
nyugodtan oda.  
 
Tóth István kéri, hogy a Polgármester oszlassa fel a testületet, mivel nem a lakosság érdekeit 
képviselik. Szűkítették a szolgáltatásokat, emelték az árakat. Kifogásolja, hogy a Samsungnak 
csökkentették az adóját. 
 
Markó József elmondja, hogy az adótételek már több éve nem csökkentek. A szemétszállítás 
díja megegyezik a szolgáltatás költségével. Ezt a lakóknak kell megfizetnie. Pontosan annyit 
szednek be, amennyit a városnak ki kell fizetnie a lerakásért és a dolgozók béréért.  
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Jerneiné Madách u.: kérdése, hogy kaphatnak-e a Madách utca – Kolozsvári utca sarkára egy 
új hirdetőtáblát? Mikor jelenik meg a Gödi Körkép? Szeretnék korábban megkapni, mint 
most.  
 
Markó József elmondja, hogy természetesen kaphatnak hirdetőtáblát. Terveik szerint a 
jövőben minden hirdetőtábla mellé szemetest fognak kihelyezni, hogy a leszedett reklámokat 
és hirdetéseket legyen hova elhelyezni és azt ne szórják szét a városban. A Gödi Körkép 
késéséért elnézést kér. 
 
Jerneiné: szeretné, ha az újságba megjelenne az is, hogy ahol elemet árulnak, ott gyűjtőedényt 
is kell kihelyezni. Kéri, hogy próbáljanak meg valami tenni a városban található rókák ellen. 
 
Markó József elmondja, hogy ez elég nehéz kérdés, mivel nem sok lehetőségük van a rókák 
elleni védekezésben, mert sem mérget kitenni, sem pedig a belterületen kilőni nem lehet az 
állatokat. 
 
Gyimesi Györgyné: megköszöni a járdák és a Kisfaludy utcai kis tér megépítését. Kéri, hogy 
a Kisfaludy utcánál a vasút mellett építsenek ki parkolót és egy átjárót. Kifogásolja, hogy 
kevés fa került kiültetésre Felsőgödön. Meg kellene még oldani a vízelvezetést is a Duna 
úton. 
 
Markó József elmondja, hogy az Új utcánál építették ki a tavalyi évben a csapadékvíz 
elvezetést. A fákat továbbra is ültetni fogják. Több frekventált helyen már elkészült a járda és 
folytatni szeretnék a továbbiakban is ezt a fejlesztést. 
 
Petz Rajmund: a Kincsem Óvoda penészes falairól szeretné érdeklődni? Kifogásolja, hogy a 
melegítő konyhában penészesek a falak és ott tálalják az ételt.  
 
Markó József elmondja, a falakat most pucoltatták le és meg fog történni az épület 
penészmentesítése. De ez most a téli időszakban nem nagyon lehetséges, mivel nagy porral 
jár, és nem tudnak megfelelően szellőztetni. 
 
Lenkei György elmondja, hogy a Szociális Bizottság kiment az Óvodába és megvizsgálta a 
bejelentéseket. A legnagyobb munkák ezen a hétvégén be fognak fejeződni és meg fog szűnni 
a mostani állapot.  
 
Dr. Pintér György ismerteti az óvoda penészmentesítési munkáinak menetét.  
 
Petz Rajmund Napsugár u.: örök probléma a kerékpárút. Véleménye szerint nem megfelelő 
helyen megy, mert veszélyes a gépkocsik által is használt úttesten vezetni a kerékpárutat. 
 
Markó József elmondja, hogy a probléma megoldása az lenne, ha a Kék Duna üdülő 
elbontaná a gáton a kerítést és akkor ott tudnák tovább folytatni a kerékpárutat. Ez ügyben 
tárgyalásokat folytatják az üdülő működtetőjével.  
 
Kozma Miklósné Regős utca: egy korábbi közmeghallgatáson azt az ígéretet kapta, hogy a 
Jósika utcát a Duna úttól a Thököly utcáig le fogják aszfaltozni. Mikor fog ez megvalósulni? 
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Markó József elmondja, hogy útban ígérni senki nem tud, hiszen nagy a költsége. Több 
földutat azonban javítani fognak ebben az évben is.  
 
Kozma Miklósné szeretné, ha tavasszal elkészülne az útjavítás.  
 
Káplán Norbert Regős u: mely utaknak a tervezése folyt az előző években? Az utcában a 
lakók hozzájárulnának az útépítéshez.  
 
Markó József elmondja, hogy a település minden részén arányosan kell adni és utat építeni. 
Most az egyik fontos célkitűzésük az úszómedence megépítése és minél több TAO beszedése. 
Ha marad pénze a városnak, akkor azt útépítésre fogják fordítani.  
 
Káplán Norbert szerint, ha valamit csinálnak, akkor azt jól kell megcsinálni. Ha egy utca 
kivitelezése megtörténne a környéken, akkor az az egész környéknek jó lenne. A másik 
problémája a füst. Véleménye szerint be kellene tiltani az avarégetést. Jó ötlet volt, hogy több 
napon ingyenesen lehetett lerakni a zöldhulladékot.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, abba az irányba haladnak, hogy az égetést teljes egészébe be 
tudják tiltani. 
 
Gallé Gábor, Kálmán u. 36.: elmondja, az ELMŰ megkereste, hogy adjon hozzájárulást a 10 
KW-os vezeték építéséhez. A Család utcában van egy beton oszlop az árokban, ami elzárja a 
vizet. A Kálmán utcában nagy örömükre az Ady Klubig megépült az utca. Várják, hogy 
tovább épüljön az út. A csatorna fedlapok vagy nagyon kiemelkednek vagy meg vannak 
süllyedve. Kérdése, hogy a Nevelek csatlakozásáig megtörténik az út felújítása? Ugyanígy 
szükséges lenne a járda megépítése is. Van konkrét terv az Ady klubra vonatkozóan?  
 
Markó József elmondja, hogy nincs eladási tervük az Ady klubbal kapcsolatban. Az apróbb 
hibákat valóban meg kell javítani. A kertet rendbe kell tenni és akkor azt is lehetne használni. 
A Kálmán utca nagyon fontos kérdés, hiszen a neveleki közlekedés ott bonyolódik le. A 
további szélesítésre pályázatot akarnak benyújtani, ha lesz erre lehetőség.  
 
Dr. Pintér György volt arról szó, hogy a Verseny utcában is kialakítsanak egy átjárót 
Nevelekbe.  
 
Szabó Csaba elmegy. 
 
Káplán Norbert kérdése, hogy mikortól adja a város a támogatást a magánóvodáknak? 
 
Markó József elmondja, hogy már évek óta támogatja a város a magánóvodákat. 
 
Káplán Norbert kérdése, hogy hány gyerek várható az iskolákba? 
 
Markó József elmondja, hogy Aljegyző úr tud erre pontosan válaszolni. 
 
Dr. Nagy Atilla elmondja, már a tavalyi évben vizsgálták azt, hogy mely gyerekeket veszik fel 
az oktatási intézményekbe. Az új oktatási törvény szerint már csak a nevelési tanácsadó 
engedélyével kezdhetik később a gyerekek az iskolát. Várhatóan a tavalyi évhez képest 25-
50%-al is növekedhet a gyermekek száma. 
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Mivel több kérdés nem merül fel, Markó József megköszöni a részvételt és a 
közmeghallgatást bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József     Dr. Szinay József 
     polgármester       címzetes főjegyző 
 
 
 
 Jónásné Héder Hedvig 
  jkv. vezető 


