JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. május 24-én, 18 órai kezdettel
tartott közmeghallgatásán, a Gödi Polgármesteri Hivatal tanácstermében, 2131 Göd, Pesti út 81. sz.
alatt.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Szabó Csaba és Lőrincz László képviselők, akik
jelezték távolmaradásukat).
Napirendi pont: A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek a helyi
közügyeket érintő kérdései és javaslatai
Markó József: Üdvözli a megjelenteket a közmeghallgatáson. Elmondja, hogy a közmeghallgatás
testületi ülésnek számít, nincs külön napirendi pontja csak az, ami a meghívóban szerepelt. A lakosság
fordulhat a testület felé a közügyekben. Kéri, hogy saját konfliktusokról, helyzetekről ne beszéljenek,
ami nem általános érdek. Arra kéri a megjelenteket, hogy a kérdéseket konkrétan tegyék fel. Az
időtartam nincs meghatározva. Megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, határozatképes a testület.
Elsőként egy rövid tájékoztatást ad, ezután feltehetik a jelenlévők a kérdéseiket.
A Gödi Körkép széles körben tájékoztat mindenkit az aktualitásokról, információk vannak még a
város honlapján, és a Facebook közösségi oldalon is kommunikálhatnak.
Felsőgödön óvodát adtunk át a Lenkey utca szomszédságában.
A Kincsem istálló épületére komoly pénzösszeget kaptunk, a projektzárás megtörtént. Az épület és az
impozáns szobor látható, még nincs átadva a közönségnek.
Alakul a Samsung építkezése, hatalmas építményt láthatunk. A Samsung gyár megnyitása kapcsán
fejlesztések indulnak meg. A Gödön élő lakosság száma nő, de a fejlesztésekre eddig nem kerülhetett
sor, most lesz lehetőség ezekre.
A Füzike utcában készült útjavítással is lehet foglalkozni a mai közmeghallgatáson.
A város egy nagyobb összeget kapott infrastrukturális fejlesztésekre, ami még teljes egészében nem áll
rendelkezésre, de le lehet majd hívni. Ezt az összeget csak a Samsung működésével összhangban lehet
felhasználni. A gyár meghatározó a város életében, mert bevételeket képez, komoly környezeti
jelenség, Göd - Újtelepet érint elsősorban. Az ott élők várhatják, hogy fejlesztések lesznek ezen a
területen. A Kormány beruházási támogatást adhat egyes régiókban, de a közép-magyarországi
fejlesztésekre nincsenek uniós támogatások, ezért a Samsung sem kapott a támogatást. Ezt erősen
fájlalják, ezért mindent elkövettek, hogy helyben kapjanak támogatást. Korábbi működésük
megkezdésekor 10 évig nem fizettek iparűzési adót, most nincs erről szó. Adócsökkentéssel tudjuk a
befizetéseiket támogatni, ezt a tényt a Kormány felé tolmácsoltuk és kaptunk 1962 mFt állami
támogatást. Ez az összeg a városi utak kialakításában nyer majd felhasználást, továbbá a helyi
közlekedés fejlesztésében. Megtörténik az Ady Endre út rekonstrukciója. Itt egy teljes burkolati út
kialakításáról lesz szó, megfelelő csapadékvíz elvezetéssel, parkolással. A másik fontos kérdés a volt
Autópihenő Vendéglőnél kialakításra kerülő körforgalom kialakítása. A nagy sebességű autók
lassítására szolgál majd, ez a zaj- és balesetveszély csökkenésével jár majd. Körforgalom létesül majd
a Nemeskéri út betorkolásánál, négy kihajtóval. Ennek megvalósulása biztosra vehető, az
Autópihenőnél még nem. További terv, hogy a Samsung felé vezető éles sarok kiszélesítésre kerüljön.
Felmerül még a Duna utca, ahol ilyen mértékű felújításról egyelőre nem lesz szó, csak a tervezése
készül el.

Nagy problémát jelent Nevelek csatornázása, amíg ez nincs meg, addig az utakat sem érdemes
aszfaltozni. A csatornázás megindítására a lépéseket megtették, erre is kell majd pénzt fordítani.
A város kiemelten kezeli majd Göd-Újtelepet, ahol négy utca lesz aszfaltozva.
Elmondja, hogy írásban nem küldött senki kérdést. Felkéri a jelenlévőket, hogy tegyék fel kérdéseiket.
Felkéri a kérdezőket arra, hogy nevüket és címüket a kérdés feltevése előtt mondják el, mert
jegyzőkönyv készül az ülésről.
Csonka Berta (EB OVO Közhasznú Egyesület tagja, Béke utca 19.) A kutyatartás kérdésével
foglalkozik már régen. Az EB OVO közösségi csoportnak tagja lett és felvette a kapcsolatot az
egyesület vezetőjével, Pál Krisztinával. Jelentős számú kutya van Gödön. Fontos, hogy mindenki
felelősen tartsa a kutyáját, ezért olyan dolgokat találnak ki, amik a közösség érdekét szolgálja a békés
együttélés jegyében. Vasárnap megtörtént az első családi kutyás nap. Nagy élmény volt, nem kutyások
is részt vettek. Már százötvenen kitöltöttek egy kérdőívet. Szeretnének együttműködési lehetőséget
találni az önkormányzattal. A helyieket szeretnék segíteni és közösségileg megoldani a kutyázást.
Problémát jelent Gödön az önsétáltatás és az állatmentés. A tevékenységükkel a közösséget szeretnék
segíteni. Alkalmat szeretnének kapni munkájukat bemutatására.
Pál Krisztina: 5 éve gödi lakos. Megszerette a települést, de sajnos problémát jelent, hogy gazda
nélküli kutyákkal lehet találkozni. Ez veszélyes. Több kutyával és gazdával ismerkedett meg,
csoportot alapítottak a Facebookon, itt tudnak segítséget adni a gazdáknak a sétáló kutyákkal
kapcsolatban. Heti 4-5 alkalommal visznek haza kutyákat. Kéri, hogy a civil csoportjuknak az
önkormányzat legyen partnere. Az elmúlt 3 hónapban Jakab Júliának több jelentést adott, kérve, hogy
legyenek a gazdák felszólítva, esetleg eltiltva az állattartástól, ezt magánemberként nem teheti meg.
Kéri, hogy az önkormányzat ezeket a beküldött ügyeket vizsgálja meg és legyen elbírálva, mert ebben
a három hónapban egy ügy sem lett kivizsgálva.
Markó József: A párbeszéd kell, a változás és a helyzet javulására is szükség van, de százával nem tud
a hivatal ügyeket kezelni. Olyan dolgokban, hogy hordjanak szájkosarat a kutyák, a gazda tartsa
rendesen állatát, pórázon történjen a sétáltatás, segíteni tud az önkormányzat, de a több mint 5 ezer
kutya tartásával nem tud foglalkozni a hivatal. A közelmúltban 6-7 bejelentés volt, amiben volt
állatkínzásnak minősülő is, de a kivizsgálás teljes mértékben nem történt meg . Nagy erőket foglal le
és költségekkel jár egy ilyen populáció ellenőrzése. Kéri a civil szervezetet, hogy folytassák ezt a
felvilágosító munkát.
Csonka Berta: A társadalom egy negyede kutyát tart. Az óvodánál is konfliktust okozhat egy oda
kikötött kutya. Több önkormányzattal kutyás stratégiát dolgoztak ki és egy jó közösségi munka
szerveződhet, erre kér egy alkalmat.
Csankó Gábor (gödi lakos) Mik a feltételei annak, hogy a Füzike utca járhatóvá tételét befejezhessék?
Markó József: A Füzike utca lakóinak egy része pénzt adott össze. Találtak egy vállalkozót, aki csinált
egy út stabilizálást az utcában. A lakók erről a tervükről nem értesítették a hivatalt. Egyes lakók nem
értettek egyet ezzel, kicsit harccá vált a folyamat. Az útkarbantartásnak szabályai vannak, engedélyt
nem kértek. Az engedély tartalmazta volna a részleteket. Utólagosan van egy tudomásulvétel, mert
nem történt meg az engedélyezés. Az útstabilizálásához felhasznált anyagok nem tartalmaznak
veszélyes hulladékot, építési törmeléket használtak, mely stabilizálásnak elfogadható lenne, ehhez
adhat egy jóváhagyást a hivatal. Ha a lakók nagy többsége ezt elfogadja, akkor a stabilizálás megfelel
egy átmeneti állapotnak, feltéve ha lehetséges ezen a közlekedés.

Ma javasolta, hogy a nevelekiek tartsanak egy Füzike utcai lakossági fórumot kedden este 6-kor arról,
hogy elfogadható ez a megoldás és milyen feltétellel. Visszaszedni nem lenne gazdaságos. Ha egyetlen
ember már más hatósághoz fordul, akkor felszedethetik, ami nem biztos, hogy jó lenne. Kérdés, hogy
aki nem szállt be, az akár reklamálhat is, ha veszélyes és nem lehet közlekedni rajta. Ezen a fórumon
mindenki elmondhatja a véleményét. Szeretné, ha megtalálnák a megfelelő megoldást.
Zombori László (Kertbarát Klub elnöke) A kertbarátok problémája, hogy Alsógödön nem létezik
olyan hely, ahol piacszerűen lehetne értékesíteni a háznál termelt termékeket. Felmerült az igény, talán
a volt CBA parkolója erre alkalmas lenne. Problémát jelent viszont a 8 ezer forintos helypénz, amit
nem tudnak kifizetni. Felsőgödön van egy ilyen hely, szeretnék, hogy Alsógödön is legyen egy piaci
árusítóhely a termelőknek. A másik észrevétele az alagút állapota és az átjárás, mert eltömődött a
lefolyó, ezt minél hamarabb ki kellene tisztítani. Felsőgödön megoldódnak a közlekedési problémák,
de Alsógödön vannak, amiket nem tudnak már megoldani. Bővítés vagy lámpás megoldás kellene. A
harmadik dolog, amit említ egy felajánlás. Ismer egy múzeumvezetőt, aki keresi a helyét, mert a
hajózási gyűjteménye kinőtte a jelenlegi kiállítóhelyet. Nem tudja, hogy milyen lehetőség van a
Kincsem Udvarházban erre.
Markó József: Felsőgödön van egy kis piac, kevés termelővel. Alsógödön nincs ilyen kijelölt hely.
Szívesen támogatjuk az ötletet. Piac létesítését két éve próbáltuk a TESZ udvarán, de olyan árusok
jöttek, akik nem voltak megfelelőek az igényeknek, ezért felszámolódott magától. A létrejött piacokon
ingyenességet kellene adni a Gödieknek, más településről érkező árusoknak pedig fizetni kellene.
Jelenleg nincs piaci pénzszedés. Nagyobb piacot működtetni gombavizsgálóval, illemhellyel lehet. A
második kérdésére áttérve megnézzük az alagút átjárási problémát és a csatornatisztítást elvégeztetjük.
A felszíni átjárók telítettek. Több felszíni átjárót a MÁV nem engedélyez, csak emelt átjáró vagy
alagút létesítését. Az alagútra visszatérve elmondja, hogy sokszor megy arra és mindig át tud menni,
nem torlódik a forgalom, ez saját tapasztalata. Gödre folyamatosan költöznek be emberek, több ezer
ember várható. Most 20 ezer a lakosságszám, de ez nőhet 23-24 ezerre is. A sorompós átkelőt az Ady
Endre úton sem tudjuk kiszélesíteni, az áteresztőképesség ugyanolyan marad. Ez probléma, nem
tudunk rá megoldást találni. A kiállítással kapcsolatban elmondja, hogy a Kincsem Udvarházban
speciális kiállításokat csak Kincsemhez kapcsolódóan terveznek. Ezek helytörténeti jellegűek. A
hajókiállítás nem feltétlenül ide tartozik. Itt nem túl sok hely van, egy állandó kiállítás viszont nagy
költséggel jár. Egy folyosó van, ahol átmeneti kiállításokat lehet majd szervezni, de állandó kiállításra
nincs lehetőség.
Simon Tamás: Az alagútra visszatérve burkolatjavítás, szélesítés is lesz, elválasztó is épül a
gyalogosforgalom miatt. Keressük a MÁV-val a megoldást az átjárók bővítésére.
Markó József: Három helyen lehet átjárni a vasúton Alsógödön, Felsőgödön egy helyen. Tehát az
arány 3:1.
Szűcsné Németh Adrienn (gödi lakos): A Füzike utcában a szürke bazaltkő szórás most lett leállítva a
lehető legrosszabbkor, ha a zúzott kő rákerülne, akkor rá lehetne rámenni.
Markó József: A jegyző levelében foglaltakkal nem tud ellentétes döntést hozni. A levélben az áll,
hogy a munkákat állítsák le. Az lenne a legrosszabb ha most fel kellene szedni a lerakott anyagot. De
most már valóban célszerűbb lenne, ha azt a részt is leborítanák.
Szűcsné Németh Adrienn: A pályázati keret kimerült, ezt hallotta a neveleki csatornázással
kapcsolatban.

Markó József: Erre majd egy kolléga választ ad írásban, vagy a Gödi Körképben, hogy a
csatornaépítés hol tart. Ezt a következő számban le fogjuk közölni. Elmondható, hogy itt nincs
késlekedés részünkről, mert az ügy törvénymódosítást igényel. Jelentős összegre kell számítani, amit
be kell majd fizetni, az önkormányzat és az állam is ad hozzájárulást.
Szűcsné Németh Adrienn: A Fülemüle utca kb. 2 méter széles, ha autó jön, akkor gyalogosan nem
lehet közlekedni. Az út széle 30-40 cm-vel magasabban fekszik. Kérdése, hogy nem lehet szélesíteni?
Markó József: Ismeri a problémát. Ez az utca ki lesz szélesítve, kiszedik a földes sávot. A MÁV-val
már beszéltek erről, hogy mi a megengedett távolság, ez 9 méter a sínektől számítva. Az út a teljes
szélességét visszakapja. Nevelekben nagy a lemaradás, ide többet anyagi forrást fogunk majd
biztosítani. Azokon a neveleki részeken ahol nem lesz csatorna, ott esetleg lehetne utat létesíteni. A
csatornázott helyeken az utat fel kellene bontani, ezért nem lehet most még az útépítéseket elkezdeni.
A vasúti őrház megürült, kértük a MÁV-tól, hogy a Vasút utca végénél egy konkrét bekötést
létesíthessünk, kétirányút, ez az út tehermentesítené a Kálmán utca forgalmát.
Szűcsné Németh Adrienn: A Kálmán utca - Csíz utcai hídnál a korlát el van törve egy hegesztési
ponton. Ki lesz-e cserélve a korlát?
Markó József: A GHR rendszeren keresztül érkezett bejelentés, tudomásunk van róla. A
Településellátó Szervezet már intézkedik.
Dr. Pintér György: Láttuk a hibát, megrendeltük a festést is.
Szűcsné Németh Adrienn: A járdára lehetne védőkorlátot rakni, mert az autók nagy sebességgel
mennek, balesetveszélyes a haladás a gyalogosoknak.
Markó József: Erre műszaki ismeretek birtokában lehet válaszolni. Kéri, hogy írják össze a dolgokat,
tételesen és ezekre választ fognak adni.
Szűcsné Németh Adrienn: A Kincsem Óvodában a csoportok túlzsúfoltak. Kérdése, hogy megfelelő
létszámmal működnek a csoportok? Jogszabály határozza meg, hogy két négyzetmétert kell számolni
egy gyermekre.
Markó József: A közösség érdeke az, hogy minden gyermek mehessen az óvodába. A lakosság száma
folyamatosan nő. A harmadik óvodát építettük az idén. Az óvodai gyermeklétszám majd visszaesik, a
probléma már az iskola létszáma lesz. Ha ide nem engedjük a gyerekeket óvodába, akkor Dunakeszire
fognak menni, amihez támogatást kell nyújtani. Az Oázis Lakóparkban is szeretnénk építeni. A volt
golfpályánál iskolát tervezünk sportiskola jelleggel, a telket igyekszünk megszerezni, erre 4 milliárd
forintot szeretnénk az államtól igényelni. Természetesen, ha lesz lehetőség, építünk még óvodát. A
Béke úti óvoda is zsúfolt, felmerült az is, hogy a kiserdő szélén is lehetne új óvodát építeni. Ez már
2001-ben terv volt, de a lakosság nem szerette volna, viszont a hely alkalmas lenne. A Jávorka utcai
óvoda is szép telken van, ezt lehetne értékesíteni, és ebből a pénzből nagyobb létszámú óvodát építeni
a kiserdőnél. Gazdaságosabb az üzemelés, ha egy nagyobb területűt tudunk tervezni. Kérdés, hogy hol
van az óvodának megfelelő hely. Most pályáztunk a Lenkey utcai óvoda felújítására. A mostani
épületet le kellene bontani és egy kétszintes, új épületet létrehozni. Közel 400 mFt a pályázati összeg.
Elnyert pályázat esetén az építkezés idejére az ide járó 300 gyermeket el kell majd helyezni, ami igen
nehéz feladat lesz. A Sajátos Nevelési Igényű (SNI) gyermekekből egyre több van, több gondozónő
kell, komoly ráfordítást igényel, őket kötelező ellátni.

Kadocs Jenő (Gerle u. 10.): A Gerle utca mögötti Vadőr utcában elkészült az aszfaltút. A lakossági
hozzájárulással kapcsolatban kérdi, hogy milyen technikai lehetőségek vannak, ugyanaz a
feltételrendszer, mint a Gerle utcában?
Markó József: Ha többen összeállnak és a kivetett összeget kifizetik, akkor lesz rá mód. A lakókat
össze kell szedni. Vannak, akik nem szeretnének hozzájárulni az útépítéshez. Javasolja, hogy a körzeti
képviselővel, Szász-Vadász Endrével vegyék fel a kapcsolatot. Elsőbbséget fognak ebben az esetben
kapni. A Simex Kft.-nek utakkal kellett volna átadni ezt a területet. Kéri, hogy adják be az ott élők az
igényüket, támogatni fogja az önkormányzat. Írják le, mit vállalnának. A gyakorlat az, hogy az
útépítéseknél egy adott százalékot a lakosságra hárít az önkormányzat, ez 80-100 ezer forint között
mozog ingatlanonként. A beruházás 80-90 %-át az önkormányzat fizeti.
Roboz Istvánné (Móricz Zsigmond utca): Kérdése, hogy meddig szeretne Göd terjeszkedni, lassan
összeérnek a városok, pedig rengeteg üres ház van. Göd végénél a régen „senki földjének” nevezett
terület is teljesen beépül. Nem fontos kétszáz fős intézményeket építeni. Tudomása van kis telkeken
működő magánbölcsődéről, az ilyenek létesítése is segítené a gyermeklétszám csökkenését. Egyre
inkább fogy a zöldterület, ez egy gyönyörű kertváros, de a lakótelepek elveszik lassan már ezt a
jelleget.
Markó József: Dunakeszi és Göd között már nincs gödi terület, amiket ott építenek az Dunakeszihez
tartozik. Gödön is sok terület van, ami alkalmas lakásépítésre. A gödi lakos, ha be szeretné építeni a
szántóját, akkor erre lehetősége volt. A magánember megszerzett jogát a város nem korlátozhatja.
Akik jogot szereztek az építésre, azok megtehetik. A szerzett jogot nem lehet elvenni. A temetőtáblát
is várhatóan be fogják építeni, ebben lehet korlátozást tenni, de megakadályozni nem lehet. Ezt a
folyamatot lehet nem szeretni, de jogszerűen megakadályozni nem lehet. A kis óvodák nem jelentenek
megoldást, egy-egy gyermek után több ezer forintot kell fizetni. Probléma az is, hogy az óvodákba
nem jelentkeznek az óvónők. A kis üzletek is bezárnak, mert nem tudnak megélni, veszteségesek,
tehát a város sem tudná a kis veszteséges egységeit fenntartani. Nem lát erre megoldást, bízik benne,
hogy a két CBA üzlet majd kinyit, az országos probléma megoldódása után.
Boglár Györgyné (Pázmány Péter utca): A Pázmány Péter utcai temetőben a bukszusok katasztrofális
állapotban vannak. Óvatlan volt, mert édesanyja sírjához menve puszpángokkal találkozott, két éve
még ezeket permetezték, most nincs permetezés, áldatlan állapotok vannak.
Jernei Gábor (temetőgondnok) Hétfőn – ha az idő engedi - egy vállalkozó lepermetezi. Amelyik ki van
száradva, azt kivágják.
Boglár Györgyné: Édesapja a Köztársaság úton lakik. A hentes felől a Pennynél nincs védőkorlát.
Esőzéskor a kertet a teraszlépcsőig ellepi a víz. A Kincsem és a Nyírfa utca között, a bal oldali
telkekre zúdul a víz. A továbbvezetést meg kellene oldani.
Markó József: Erre a körzeti képviselővel egyeztetve megkeressük a megoldást.
Simon Tamás: Az előzőekhez visszatérve elmondja, hogy a CBA ügyvezetője azt mondta, hogy
megegyezés születik a boltokkal kapcsolatban. Ez nem történt meg, most felszámolás alatt vannak. A
Palóc Nagykereskedelmi Kft. újra akarta nyitni a boltjait.
Boglár Györgyné: A monostori rév és a városháza között jó lenne egy buszmegálló, többen
használnák.
Markó József: A VOLÁN-tól erről kérünk információt.

Dékány Imre (Szent Imre Herceg utca): A Gödi Körképben olvasta a vandalizmust és a rongálást.
Több Kisfaludy utcai és Szent Imre herceg utcai lakótársával együtt saját bőrükön tapasztalják ezeket
a dolgokat, főleg hétvégén, amikor az éjjel-nappali boltnál folyik az italozás, hangoskodás. A
polgármestertől és a jegyzőtől kéri, hogy az ott lévő éjjel-nappali üzletnél tegyék meg az
intézkedéseket, mert az éjszakai italozás sokakat zavar. Az üzlet legyen nyitva, de este 8 után alkoholt
ne áruljanak, mert ez alapot ad arra, hogy ott éjfélkor vagy hajnal négy órakor zajosan
vandálkodjanak. Valószínű, hogy ez a társaság csinálta a rongálást a hirdetőtáblákban. A kertvárosi
jelleget Göd elveszítette. Elhangzott, hogy az Ady Endre út meg lesz szélesítve, ezt nem tudja
elképzelni. Nagy esőzéskor is gondot okoz az, hogy a vízelvezető árkok be vannak temetve, meg a
parkolás is problémát jelent. Az előző ciklus területi képviselője megígérte, hogy a Szent Imre herceg
utca egyirányúsítva lesz. Az autósok itt rövidítik le az utat, kerülik ki a közlekedési lámpát, gyorsan
száguldozva, hogy minél előbb kijussanak az útra. Itt nincs járda, ami nagyon veszélyes. Polgármester
úrral egyszer beszélt már erről, akkor javaslatot kért. Ő is javasolta az egyirányúsító tábla kihelyezését.
Az Előd utca miért lett egyirányú?
Markó József: Valószínűleg nem elég széles az út. A 2-es út forgalmával összefügg. Ha valaki a
Kolozsvári utcán jön, akkor a Szent Imre herceg utcán tud menni a 2-es útra. Van egy ilyen funkciója
is az utcának, de ezt a kérdést megvizsgáljuk, esetleg a lassítók kihelyezése is szóba kerülhetne.
Dékány Imre: Korábban aláírásokkal ellátott levelet adtak le a hivatal ügyfélszolgálatán, nem történt
intézkedés, később azt a választ kapta, hogy a levél elveszett. Az előző ciklusban megígérték, hogy az
utca egyirányúsítva lesz.
Markó József: Ezt az egyirányúsítást megvizsgáljuk. A rongálással kapcsolatban elmondja, hogy egy
kiskorú volt a rongáló, de a hivatalban 3 ezer forintos kárt jelöltek meg, így a rendőrség nem
foglalkozik az üggyel.
Dékány Imre: Meg kellene nézni péntektől hétfő reggelig, mit művelnek az éjjel- nappali boltnál.
Markó József: Helyi rendelet tiltja, hogy Gödön alkoholt igyanak közterületen. Azt meg lehet
vizsgálni, hogy este tíz órától ne lehessen alkoholt árusítani. Jegyző úr viszont most mondja, hogy
nincs lehetőség korlátozni a bolt árusítását. A Környezetvédelmi Bizottság kezdeményezésére
kihelyezték a kutyaürülék-tárolókat is, de már másnapra volt, amelyik eltűnt.
Tátrai Sándor (Oázis Lakópark): Két éve laknak itt. Kérdése, hogy a közlekedési helyzetelemzés
mikor készül el, erről a lakókat mikor tájékoztatják. A fekvőrendőrök kihelyezésére a kérelmüket már
beadták.
Markó József: A közlekedési helyzet felmérésével megbíztunk egy céget. A lakópark pihenő lakó
övezet, nincs járda, speciális szabályok vonatkoznak erre a területre. A 20 km/óra a sebességhatár
szinte betarthatatlan. Parkolni sem lehet az utcán, be kellene állni mindenkinek a saját telkére.
Közparkolásra alkalmas helyet kell kijelölni. Ezeknek a megoldására készül egy tanulmány.
Kovacsik Tamás: Lakógyűlés lesz összehívva, két- három héten belül ennek idejéről tájékoztatják az
ott élőket.
Tátrai Sándor: A zajrendelettel kapcsolatban elmondja, hogy sokan nem tartják be, flexelnek a tiltott
időkben, ami nagyon zavaró.

Markó József: Ezt szabályoztuk a rendeletben. Rengeteg helyen építkeznek, szombaton is dolgoznak,
de lehet szűkíteni a rendeletben meghatározott időszakokat. Erre lehet javaslatot tenni, várja a
javaslatokat.
Tátrai Sándor (Kerekerdő utca): A Kerekerdő utcában lakik. Ott kivágták a fákat, de nem ültettek
helyettük. Ez miért van? Miért nincs betartatva a szabály?
Markó József: Jogos a felvetés, a kötelezés meg fog történni.
Gulyás Ádám (Kálmán utca 31.): Lakossági fórumot tartanak majd az Ady Endre utca felújításával
kapcsolatban?
Markó József: Ha a tervek elkészülnek, nyilvánosak lesznek. Komoly munkálatokat végeznek. A
Kálmán utcát le kellett volna szabályozni az építéskor, ezt nem tette meg a korábbi testület sem, sem a
mostani.
Rosta Adrienn (Kerekerdő-köz) A polgármester úrnál volt és kérte, hogy szervezzenek egy lakossági
fórumot. Kovacsik Tamást is ígérte, hogy lesz ilyen, ha kész a koncepció. A lakossági tájékoztatásra
szükségük lenne. Mikor lesz a fórum?
Kovacsik Tamás: A vállalkozó két héten belülre ígérte, hogy elkészül a megvitatható anyaggal. Ebbe
még beépíthetőek lesznek a javaslatok.
Rosta Adrienn: A bölcsődében szeretnék megtartani, a vezető beleegyezett, melyet köszönettel
elfogadnak. A főutak mentén a gallyazás problémát okoz. Különösen a Nemeskéri útnál
balesetveszélyes.
Markó József: Mindenhol elvégezni a megfelelő gallyazást sok pénzbe kerül. A Nemeskéri útnál
valóban indokolt, intézkedni fogunk.
Rosta Adrienn: A Németh László Általános Iskolára videokamera szerelhető-e kívülről a Sportcsarnok
felől?
Markó József: Van erről szó, hogy a városban egy intelligens rendszert alakítanának ki, összekötve a
közvilágosítással. Ez már felmerült. Viszont a gyermekek nem figyelhetők meg kamerák által, ez
kizárt. Bajkó Ildikó igazgatóval egyeztessenek ebben a kérdésben.
Dr. Nagy Atilla (Gödi Polgármesteri Hivatal aljegyzője): Többször pályázott az önkormányzat a
térfigyelő rendszerre.
Mudri József képviselő kiment.
A gyerekek nem követhetnének el jogsértést, bár önmagában az is jogsértő, ha a gyermekek 5-15
méteren belül az iskolánál dohányoznak.
Balogh György: A Németh László Általános Iskola belső területén 5 helyre kihelyezésre kerül két
kamera. Kettő a közvetlen bejáratokat, kettő a biciklitárolót, egy pedig a forfa épületet figyeli majd.
Mudri József visszajött.
Ez egy online rendszer, mindenki által megfigyelhető.
Sipos Richárd képviselő kiment.

Andalics Jánosné (Alkotás u. 15.) A Duna-Csárda hétvégi estjeit még az ott élők tudták tolerálni. Két
éve már nincsenek ott rendezvények. Az önkormányzat üzemeltetése alatt álló Duna-parti házaknál a
büfé színpadán vannak hasonló programok. Az ott élők sérelmezik azt, hogy éjfél előtt nem tudnak
aludni, este tízkor még nem fejezik be az előadást. Az utóbbi években a zenekarok nem megfelelők,
sőt minősíthetetlenek. Ha valamilyen jó minőségű zenekar, mint a Skarabeus, az Őt nem zavarja.
Markó József: Alapvetően egy Duna-parton valami műsort, szórakozást adni kell. Erre a gödi
közönségnek van igénye. A Duna-Csárda már nem tart ilyen rendezvényeket. Nyáron egy
üdülőterületen ezt el kell viselni. A Balatonnál ugyanez a helyzet.
Andalics Lászlóné: Jó, de itt nem üdülők, hanem családi házak vannak.
Sipos Richárd képviselő visszajött.
Markó József: Ha tovább tart a rendezvény, mint 22 óra, akkor 23 óráig engedélyezni lehet egyszer
kétszer egy évben. Esküvőket is tartanak, mint például az Ilka Csárdában, ahol reggelig kérnek
engedélyt. Erre is van igény. A Duna-parti Nyaralóházaknál is a színházteremben tartanak esküvőket,
rendezvényeket. Nyáron a büfé üzemeltetője tartja ezeket a rendezvényeket, mert van erre igény. Kéri,
hogy egyeztessenek.
Andalics Lászlóné: Minden hétvégén volt rendezvény júliusban is.
Markó József: Az Ilka Csárdánál is mindig van gond, a szomszédok is reklamálják. Kérték a csárda
bezárását is. Ez olyan dolog, mint a vasút mellé költözés, ezzel számolni kell, el kell viselni.
Engedélyt mindig kérnek 23 óráig. Ez megállapodás kérdése. A Balaton környékén is minden este
vannak rendezvények. Göd adottságaival a turisztikát is ki kell szolgálni. Erre volt helyi igény. A
részleteket meg kell beszélni, hogy mit kell elviselni, változtatni lehet azon, hogy hogyan tegyék a
hangfalakat. Utánanéz és keresni fogják a megoldást.
Lenkei György képviselő kiment.
Üveges Imre (Maros u. 2.): A kiserdőben a Marignon térre örömmel mennek az emberek. A
futballpálya felé eső részen erdőirtás volt 2015-2016-ban. Az akácfák ki lettek vágva, ide cserjék
nőttek. A régi platánfasort akkor telepítették, mint Gödöllőn. A Maros utca futballpálya felőli részén
sötét volt, de kiépítették a világítást. A platánfasor megmentését javasolja és a közlekedésben a
változást, mert a Nemeskéri út felé vezető sétánynál kezdődött egy kerékpárút az erdő közepén, ezt is
rendbe kellene tenni. Az elburjánzott akácokat ki kellene vágni. A platánfasornál a világítás is
megoldódott a Kertbarátok Klubja egy vizesblokkot épített ki.
Sipos Richárd képviselő kiment.
A fenyves-erdő arborétumnak indult. Az Erdész utca hátsó részénél lévő feketefenyő nem idevaló. A
majd 100 éves fák, kipusztulnak, kidőlnek. Van egy új program, ami újszerű erdőtelepítést takar. Az
arborétum fáit őrizzük meg. Itt van gyertyánfa, van bükkfa.
Lenkei György képviselő visszajött.
A szennyvíztelepnél is lettek szép akácfák.
dr. Pintér György képviselő kiment.

További probléma, hogy a borostyán ellepte a parkerdőt. A fák ki fognak száradni, a borostyán
elpusztítja őket.
Markó József: Ez egy fontos téma. A Környezetvédelmi Bizottság előtt konkrét javaslatokat kell tenni,
napirendként tárgyalni.
Sipos Richárd képviselő visszajött.
Üveges Imre: Bemutat egy régi, fából készült eszközt, amivel a fákat megjelölik, számozzák. A
beszámozott, jelölt fákról nyilvántartást vezettek régen. További probléma még az, hogy a
hernyóinvázió ellepte az erdőt.
Markó József: A Gödi Körképben is lehetne cikket megjelentetni a kiserdővel kapcsolatos
problémákról.
Bleszák Tibor (Család u. 10.): Az EB OVO egyesülethez szeretne hozzászólni. Náluk is megjelent egy
kutya, „csomagját” lerakta, és a kerítést szétrágta. Ez ebrendészeti probléma. A közterületi
alkoholfogyasztásban is felléphetnek a közterület-felügyelők. Közútfejlesztésben írt levelet, a
Samsung ide kerülése kapcsán, egyéb mellékútvonalakat is fejleszthetnek. Látta a Városfejlesztési
Bizottság határozatát, amely egy listát tartalmazott az utcákról. Milyen határidőre lehet számítani, ez
az utcákban lakókat érintő kérdés. A listát pozitívan fogadták, hogy a Család utca is felkerült. A
kivitelezés is érdekelné, a terveket meg lehet ismerni? Lesz erről lakossági fórum? Gödön több helyen
probléma, hogy a járda 50 cm lejjebb van mint, az úttest, ez a csapadékvíz- elvezetésnél sok gondot
okoz, ha esőzés van, akkor csak csízmában lehet közlekedni. A másik kérdése a szelektív
hulladékgyűjtéssel kapcsolatos. Az jó, hogy házhoz mennek és elszállítják, így legalább nem az összes
hulladék megy a kukába. Viszont az elszállítást végzőknek probléma, hogy hová teszik a zsákot.
Teszik kerítésre, kukákra. Megoldható, hogy a zsákokat egységesen tegyék valahová, hogy ne vesszen
el? Szelektív hulladékgyűjtő szigeteket terveznek-e? Mert a szelektív zsákokba üveget nem lehet
berakni. A SPAR-nál van egy ilyen üvegtároló, de az mindig nagyon telített. Az lenne a megfelelő,
hogy a meglévő tárolókat időben kiürítenék.
Markó József: Minden utcához tervnek kell készülni. Készülnek is a tervek. Valóban sok helyen a
járda lejjebb van. Amikor parcellázták a telkeket a szintek különbözőek voltak. Most az elkészült
tervek alapján fogunk majd szerződni. A terveket itt a hivatalban meg lehet majd nézni. A szintek
kiegyenlítésére is biztos lesz majd megoldás. A szelektív gyűjtéssel kapcsolatosan az is megoldás
lehet, hogy a szelektív tárolásra alkalmas gyűjtőt venni és akkor nem kell a zsákokkal foglalkozni.
Bleszák Tibor: Igen, ismeri ezt a lehetőséget, de ebbe a tárolóba fele annyi szemét fér bele, mint a
zsákba.
Markó József: Az lenne a jobb megoldás, ha mindenhol szelektív kukák lennének. A hulladékszigettel
kapcsolatban elmondja, hogy nagy szemétbánya alakulna ki, mert mindent oda vinnének, nem csak a
kommunális, vagy szelektív szemetet. Az üvegürítéssel kapcsolatban elmondja, hogy valóban ritkán
viszik el, ez nem szerencsés. Az útépítések egy részét most idén, a másik részét tavasszal végzik majd,
tehát két ütemben lesznek az építések.
Dr. Szinay József: Országosan beszüntetik a hulladékszigeteket.
Bleszák Tibor: Kinél érdeklődhet a tervekkel kapcsolatban?
Markó József: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőnél.

Simon Tamás: A Hulladékgazdálkodási Kft-t emlékeztetik, hogy fűzzék bele a szeméttárolók fülébe.
Prókai Borbála (Hernád köz): Két és fél éve laknak itt. Gyalogosan a Hernád közből kifordulva nincs
járda. Kisgyermekekkel életveszélyes ott közlekedni. Az öntödénél a sár felgyülemlett és az avar is.
Vannak gallyazatlan fák, már a járda fölé lógnak a gallyak. Kinek a dolga a karbantartás?
Markó József: Alapvetően a telektulajdonos dolga, de az önkormányzat ellenőrzi.
Prókai Borbála: A benzinkúttól a temetőig nincs járda. Az is segítség lenne, hogy ha egy
sebességkorlátozó, veszélyjelző táblát helyeznének ki. Erre van lehetőség? Itt a kamionok
közlekednek.
Markó József: Ahol van járda megnézzük, hogy járható-e, ahol nincs ott, felmérjük a helyszínt.
Próbálunk ez ügyben segíteni, és értesíteni fogjuk.
Prókai Borbála: Másik probléma, hogy késő este monoton zúgás jön valahonnan. Mi lehet ez a zaj?
Markó József: Erre többen panaszkodtak. A Samsung gyárnál lévő kompresszor lefújószelepe zúgott,
ennek volt ilyen hangja.
dr. Pintér György képviselő visszajött.
Simon Tamás: A bócsai fórumon elhangzott panaszokat továbbították a Samsungnak.
Hlavács Ildikó: Miért kerül hátrányba, akinek nincs megfelelő informatikai, modern eszköze? A zenés
rendezvényhez teszi hozzá, hogy a Tóth Vera koncertet lehetett olvasni plakátokon, de egyéb
információk nincsenek. Elhangzott a Samsung beruházásnál, hogy a kapott támogatást mire lehet
használni. A Nemeskéri utat, az Ady Endre utat felújítják, a Duna út és Nevelek majd a jövőhöz
kapcsolódik. Részletesen mi köze van a Samsung beruházásához Gödnek? A korábbi Samsung mielőtt
elvonult hatalmas nagy összeget hagyott hátra, ezt egy Gödi Körképben olvasta.
Markó József: Ez nem a Samsung volt. Lehet, hogy a volt Pólus szálloda tulajdonosáról hallotta
ezeket.
Hlavács Ildikó: Az új kettes út bővítésével hátrányokat szenvedünk. A régi kettes úton már négy-öt
órakor alig lehet átkelni, nagy dugók vannak. Lakossági észrevételt meg lehet tenni, de a NIF Zrt.
telefonvonala mindig foglalt.
Lenkei György képviselő kiment.
Másik telefonszámmal is próbálkozott, de az is mindig foglaltat jelzett. Nem tudja elfogadni azt az
információt, hogy ez nem tart sokáig. Kisebb sebességet javasol az autósoknak. Gyalogosan a téli,
havas időben sem lehetett átmenni az alagút alatt. Nem lehet itt közlekedni, amíg meg nem szárad a út.
A bekötő út az alagútnál latyakos. Az autósok kikerülték, de volt aki vízzel beterítette. Több helyen
lyukak vannak az utakban, és az oda behajtó autók lelocsolják. Több esetben elhangzott, hogy a
lakossági fórumot fognak tartani. Véleménye szerint a döntéseket áthárítják a lakosságra. Önök kérik
az ötleteket.
Markó József: Igen, kérik a lakossági véleményeket, hogy tegyék meg javaslatukat. Ez a demokrácia.

Hlavács Ildikó: Hosszú ideig nem kapta meg a Gödi Körképet, ezért több dologról nem is tudott, nem
értesült róla, még a postai hirdetőkön sem. Plakátokat látni dolgokról, de az, ami érinti az embert nem
láthatja, csak utólag.
Markó József: Az igazi megoldás az lehet, hogy mindenki értesülne a dolgokról, mint például a
közmeghallgatásról. Az M2 tájékoztató fórumot nem mi szerveztük.
Hlavács Ildikó: A Tóth Vera plakát mindenhol kint van.
Markó József: Nem mi szerveztük, ezekről nem tehetünk. Van akiket érdekelnek ezek a programok is,
nekik is kell nyújtani információt.
Hlavács Ildikó: Vannak, akik nem tartják be a közösségi együttélés szabályait. Tudnia kell az
önkormányzatnak, hogy kinek ad ki engedélyt.
Markó József: Minden engedélyben benne van az, hogy a környék lakosságát értesítenie kell. Ha ez
nem így történik, akkor többször nem kap engedélyt az illető.
Prókai Borbála: Javasolná, hogy az új kettes úton a munkák végéig ne kelljen matricát venni.
Markó József: Ezt a kérdést megvizsgáljuk.
Nincs több hozzászóló, ezért megköszöni a vendégeknek a részvételt és a közmeghallgatás ülését
bezárja.
Kmf.
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