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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. november 25-én, 18.00 órai kezdettel 

tartott közmeghallgatásán a Duna-part Nyaralóházak színháztermében, 2132 Göd, Jósika u. 14. sz. alatt.  

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (dr. Pintér György képviselő késve érkezett.)  

 

Tárgy: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének közmeghallgatása 

 

Napirendi pont: A helyi lakosság és a helyben érdekelt szervezetek képviselőinek a helyi közügyeket érintő 

kérdései és javaslatai  

Balogh Csaba polgármester: Tisztelettel köszönt mindenkit az újonnan megalakult Képviselő-testület első 

közmeghallgatásán. Egy rövid összefoglalást ad az új testület eddigi munkájáról, ezután a kérdések 

feltevésére lesz lehetőség. Kéri, hogy teljes név, cím megadásával tegyék fel közérdekű kérdéseiket, ha 

szeretnék, hogy a jegyzőkönyvben szerepeljen. Az egyéni kéréseket a hivatalban lehet intézni, itt a 

közmeghallgatáson a legalább 3 főt érintő ügyeket lehet felhozni. A közmeghallgatás rendes testületi 

ülésnek minősül. Megállapítja, hogy a 12 tagú Képviselő-testületből 1 fő hiányzik, dr. Pintér György jelezte, 

hogy késik. Megállapítja, hogy az ülés határozatképes. 

Az első legfontosabb ügy, amivel a megalakulás óta foglalkoznak, az a biztonság kérdése, és a 

katasztrófavédelem. A Helyi Védelmi Bizottság ülésén megtárgyalták a télre való felkészülést, és azt, hogy 

milyen lépéseket kell megtenni, ezután a lakossági elvárásokra is rátértek. A következő lépés volt az 

Önkormányzatnál a hatékonyság növelése, melyhez szükséges a belső kommunikáció átalakítása, ebben 

már most van változás. Ennek köszönhetően egy digitálisabb hivatali belső kommunikáció áll majd 

rendelkezésre. Megreformáltuk a polgármesteri fogadóórák rendjét is, heti két alkalommal lesz lehetőség a 

fogadásra. A hivatalban az állandó belső értekezletek rendje is kialakult, annak érdekében, hogy heti 

rendszerességgel tárgyaljanak a folyamatban lévő ügyekről. A közösségi oldalon új állások lesznek 

meghirdetve, mert törekedni kell arra, hogy minden szolgáltatásnak eleget tudjon tenni az Önkormányzat. 

Erre most nincs elegendő tudás, vagy ember, tehát új pozíciók lesznek majd meghirdetve. A külső 

kommunikációval kapcsolatban elmondja, hogy elindult az új Göd-oldal, ami csatorna lesz a kifelé 

kommunikációra, de nem a panaszkezeléssel foglalkozik majd. Kérése, hogy a hivatali ügyekben ne a 

közösségi oldalon, hanem a hivatal erre illetékes csatornáin, osztályain intézzék az ügyeket. A szociális 

ügyeket érintően is változás van, annak érdekében, hogy sokkal hatékonyabban gyorsabban tudják intézni 

a kifizetéseket. Tervezik a gyógyszertámogatás bevezetését is. A reformok bevezetése után a lakosság 

szélesebb körű támogatása is cél. A Kincsem óvoda felújítása kapcsán az átmenetileg elhelyezett gyermekek 

közlekedésének segítése érdekében egy új helyi járat kialakítása történt meg, segítve ezzel a gyermekek 

utaztatását. A beruházások kapcsán is terveink vannak, fontos, hogy a város gazdasága is a megalapozott 

döntésekre épüljön, így a befektetések is minél hamarabb megtérüljenek a város számára. A költségvetési 

koncepciót is elkezdtük, februárban lesz a költségvetés elfogadása.  

Ezután felkéri a jelenlévőket, hogy a közösséget érintő ügyekben tegyék meg felszólalásaikat.   

Szilágyi János (Terv u. 10.): Az Ilona utcában, a Terv utca és Kádár utca közötti szakaszon útépítés van 

napirenden 15 éve. Két éve utcagyűlés volt, ahol az 5. körzet előző képviselőjével, Szabó Csabával beszéltek 

arról, hogy talajerózió van, hordalékot hord az eső, szükséges lenne útépítés. Szabó Csaba jelezte, hogy a 

tervek megvannak és az utca elkészül. Az utca lakói most várják, hogy ezt a megvalósítást az új vezetés is 

a szívügyének tekinti-e majd? 
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Balogh Csaba: A következő évben átfogó felmérést készítenek az igényeknek megfelelően.  

Szilágyi János: Hlavács Juditot is várják utcagyűlésre. 

Kozma Miklósné (Thököly u.): A kerékpárutat a gáton megszélesítették. A felületére még 12 cm-t rátettek, 

így 32 cm lett, nem lehet rá fellépni, a korlátot le akarják szedni, mert útban van. Ezzel kapcsolatban a 

kivitelező csoportvezetője azt mondta, hogy nem tudnak eltérni a tervektől. 

dr. Pintér György képviselő megérkezett.  

Kérdése, hogy a feljáró lépcsővel és a korláttal mit lehet kezdeni, mert így nem lehet fellépni rá. 

Balogh Csaba:, Espár Zsolt beruházási és városüzemeltetési osztályvezetőtől kérdezi, hogy tud-e választ 

adni erre a kérdésre?  

Espár Zsolt (beruházási és városüzemeltetési osztályvezetőhelyettes): Nem volt erre vonatkozó döntés, meg 

fogják vizsgálni. Véleménye szerint egy lépcsőfok kialakítását meg lehet oldani. 

Kozma Miklósné: Nem lehet lépcsőt tenni, a lépcső nem megoldás.  

Mészáros Emília (Sajó u. 23.): Járdák, utak állapotával kapcsolatban szeretne kérdezni, hozzászólni. Az 

egyik a Béke úton a 2-es főúttól le a Dunáig tartó járdaszakasz, rossz állapotú. A másik az Alagút utca, ami 

igen frekventált hely, sokan járnak a járda helyett az úton. A harmadik a Rómaiak útjánál lévő járda, ami 

rossz állapotban van, babakocsival, kerékpárral járnak ott sokan. A járdák kialakítását, megoldását kéri. 

Gergely Lajosné (Rozmaring utca): Hozzászólása az Albakert, Ürgedomb területét érinti. A Mikes Kelemen 

utcáig nincs járda, csak az autóúton lehet közlekedni. Most 30-as tábla van a lakópihenő-övezeti tábla 

helyett. A járda és az úttest problémájára kérné a megoldást.   

Robert Nicolett:(Ady Endre út 69.): Az Ady Endre út felújításával és jelenlegi állapotával kapcsolatban 

elmondja, hogy a vízvezeték cseréje befejeződött, de két nagy csőtörés volt a napokban is. Mikor és hogyan 

fog megtörténni az Ady út felújítása? Korábban volt egy lakossági fórum, ahol a terveket láthatták, ott sok 

kifogás és javaslat hangzott el. A végleges terveket kéri ismertetni, állítólag figyelembe vették javaslatokat. 

Balogh Csaba: A terveket átvizsgáljuk, megmutatjuk. 

Robert Nikolett: A tervben az volt, hogy nem vízszikkasztás lesz, hanem elvezetés. A csatorna kiépítését 

miért nem csinálták meg az eddigi munkálatok során?  

Balogh Csaba: Már elkezdték e tárgyban a felülvizsgálatot. 

Robert Nicolett: A Gödi Körkép nem azzal foglalkozik, ami az embereket érdekli, vagyis a városi 

problémák, a Samsung-gyár, az útfelújítások, amiről szó sincs. Ez az igényesen kiadott kiadvány a lakosság 

érdekében is működhetne. A régi Gödi Körképben volt egy oldal lakossági fórumnak, ahol a beküldött 

panaszokra az illetékesek válaszoltak. 

Balogh Csaba: A Gödi Körkép nem teljesen fedi le az igényeket, a kommunikáció fontos lesz a jövőben is. 

Robert Nicolett: A Nemeskéri úton a körforgalomnál az egyik kivezető út a semmibe vezet. Itt lehet, hogy 

épül valami?  

Balogh Csaba: A Piramis Kft. bemutatótermet létesít. 
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Robert Nicolett: Bevásárlóközpontnak megfelelő hely, amire igény van. A másik dolog, amiben érdeklődik, 

hogy a volt golfpálya hasznosítására beadott ötletpályázatok a városi honlapon szerepelnek, de itt az 

eredményhirdetésben a pályázat száma szerepel, míg a Gödi Körképben a pályázók neve szerepel, így nem 

derül ki, hogy ki készítette a pályaművet. Nem lehet beazonosítani, hogy ki nyert.  

Balogh Csaba: A pályázat kiíróitól lehet kérni egy tájékoztatót. 

Robert Nikolett: Kérése, hogy a következő Gödi Körképben legyen meg a pontos pályázati közlés.  

Balogh Csaba: Kérdése Markó József képviselőhöz, hogy tudja-e vállalni ezt a feladatot?  

Markó József: Természetesen, intézkedést tesz e tárgyban.  

Zombory László (Móricz u. 15.): A város egyes neuralgikus pontjainak problémáját említi. Gondot jelent 

az alagút, ami esőzésnél megközelíthetetlen, a gyalogosok számára és gépkocsival közlekedőknek is 

nehézséget jelent, mert nem lehet a vízen keresztülmenni. Le kellene vezetni a csapadékvizet. Tavalyi ígéret 

volt a Samsung miatti monitoring-rendszer, de erről nem hallani sehol, sem a Gödi Körképben sem másutt. 

Ez ügyben szeretnének többet hallani. 

Balogh Csaba: A vízelvezetéssel kapcsolatban elmondja, hogy már elkezdtek dolgozni ezen, árajánlatokat, 

koncepciókat kértek be. A monitoring-rendszert a Samsung is párhuzamosan elkezdte az Önkormányzattal. 

Mi az egész várost lefedő riasztórendszert szeretnénk kiépíteni, alapfontosságúnak tekintették ezt a 

feladatot. 

Bán István (Zimpel K. u. 3.): Lakossági összefogással a Zimpel Károly utcából gyalogjárdát építettek a 

középgödi állomás lépcsőjéig. A sötét miatt sajnos volt már egy baleset, amikor egy hölgy elcsúszott. A 

sötét és a balesetek elkerülése érdekében a betonjárda kivilágítását kéri. Legalább egy vagy két kisebb 

lámpatest kellene, olyan, mint az új orvosi rendelőnél. (Az ülés után térképet és konkrét kérés 

megfogalmazását tartalmazó leírást adott át a jegyzőkönyvvezetőnek.)  

Somogyvári József (Rába u. 12/A): Megjelent egy kiadvány arról, hogy fejlődik a város. A környékükön 

ezt nem látni. A folyókról elnevezett utcáknál nem történt semmi, rosszak az utak, nincsenek járdák, a 

földutak nem bírják már a forgalmat. A Tisza utcában kb. 40 cm átmérőjű és 10 cm mélységű kátyúk vannak 

sorra. Az esős időkben ezek nem láthatók, az autók károsodnak. Ezek az utcák három hely felől közelíthetők 

meg: a Rómaiak útja, a Fürdő és Tisza utcák felől. A Fürdő utcában 3-4 hónapja beszakadt egy csatornafedő. 

Erre nem lehet mondani, hogy a város fejlődik. A Maros utcából, a Rómaiak útjáról és a Tisza utcából a 

kettes útra érnek ki, de ez egy földút, ami nem bírja már el a forgalmat. Évek óta ígéret van az utcák 

aszfaltozására. Tavaly a sportpályánál létesült jégpálya miatt most kaptak az ELMŰ-től értesítést arról, hogy 

december 5-én, 6-án, 8-án és 9-én áramszünet lesz, ami az otthon tartózkodóknak a téli hidegben nehézséget 

jelent majd.   

Balogh Csaba: A földutak is felülvizsgálatra kerülnek, köztük ezen a területen is. 

Szendefi Zsolt (Lánchíd u. 29.): Tudja, hogy a lámpás átkelőhelyek tervbe vannak véve. Kérése, hogy a Szt. 

István utcától a vasútállomás felé vezető úton is legyen átkelőhely.  

Müller Attila (József utca): Üdvözölték a Kincsem parki termelői piacot, de hiányolják a gödi 

kézműveseket, keramikusokat, ékszerkészítőket. Kérdése, hogy havi 1-2 alkalommal lenne-e lehetőség 

nekik is az árusításra? 

Balogh Csaba: Dolgoznak a piac bővítésén, igyekeznek megadni a lehetőséget az igényeknek.  
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Eke Krisztina (Babits u. 16.): A szomszédai 9 ősfa kivágására kaptak engedélyt. Értelmetlennek tartja a fák 

kivágását. A 9 fából 2 fa még megvan. Nem ért egyet ezzel a pusztítással. Kertvárosban élünk és az ősfákat 

egyesek az ingatlanukon kivágták, így lassan nem kertváros, hanem „tarváros” lesz Göd. Viktória mondta, 

hogy minden egyes fáért kár. Lenne olyan javaslata, hogy Göd határában olyan tábla kerüljön kihelyezésre, 

hogy: „ősfát nem vághat ki, aki ide költözik.” Hiába ültetnek utána más fát, a 80 évet nem lehet bepótolni. 

Fülöp Zoltán alpolgármester: Ez a fakivágás nyáron lett engedélyezve. Kéri a pontos címet, hogy utólag is 

utána tudjanak nézni. Másoknak is voltak ilyen jellegű kérései, ezeket az észszerűség mentén 

minimalizálták, bár volt vita a tulajdonosokkal. 

Eke Krisztina: Ezeknek a feketefenyőknek mélyen van a gyökerük. A másik kérdése, hogy a Petőfi térre 

van-e ilyen jellegű terv? Azt hallotta, hogy ez a fafaj tájidegen. Az új óvodakomplexum is lehet tájidegen, 

de ezek a fák nem azok. 

Páris Imre (Radnóti u.): Csatlakozik az elhangzottakhoz. Két hete a fűrészek és az ágzúzók hangját lehet 

hallani a Radnóti és a Kiss János utcában. Fülöp Zoltán körzete, ő biztos tud róla, hogy melyik telekről van 

szó. Kérése, hogy ne engedélyezze az Önkormányzat az ősfák kivágását. 

Orosz Péter (Nevelek): A neveleki úthálózat fejlesztésével kapcsolatos pályázatot az előző városvezetés 

nem tudta beadni. Erről szeretne tájékoztatást kapni. A másik dolog a Gátőrház kérdése. Sok pletyka kering, 

kérdése, hogy mi az új városvezetés hozzáállása a működésükről. Sikerül az ország legfrissebb 

turistakalauzába bejutniuk önerőből.  

Balogh Csaba: Intézkedés volt, a korábbi testület zajszintmérést javasolt.  

Orosz Péter: Igen. Ennek eredményét átadja a polgármesternek.  

Balogh Csaba: Köszöni, az anyagot átnézik majd. 

Orosz Péter: Elmondja, hogy működnek és várják a vendégeket. 

Markó József: Ha valaki olyat mond, akár jószándéktól, akár információhiányból, ami nyilvánvalóan nem 

áll meg, azt kéri, hogy javítsák ki. Nevelekben semmiféle útépítési pályázat nem volt, és nem is maradt le 

az Önkormányzat. 

Orosz Péter: A csatornázás. 

Markó József (képviselő): A csatornázás az más, arról sem maradtunk le, de útépítést említett a hozzászóló. 

Balogh Csaba: Az eredeti határidőről lemaradtunk, nem lett időben beadva a pályázat, de most ígéretet 

kaptunk, hogy újból beadható lesz. 

Markó József: Ő az útépítésre reflektált. 

Kesserű Andrea (Lenkey utca): Ma reggel az Ady Endre úton szlovák kamion próbált átpréselődni a 

vasútállomáson. Az 50 tonnás, veszélyes anyagokat szállító tankerek dübörögnek át az Ady Endre úton, 

érthetetlen, hogy mit keresnek itt. Hogy engedheti meg ezt a közútkezelő, vagy bárki. Anno 12 tonnás 

korlátozás volt Sándor István polgármester idejében. A Lenkey utcával kapcsolatban küldött e-mailt, 

lakossági fórumot szeretnének. A házuk ablakai beremegnek a nehézsúlyú kamionoktól, teherautóktól. 

Sándor István anno megígérte, hogy lesz elkerülő út, most még a nevelekiek is itt haladnak keresztül. Előbb 

kellene az infrastruktúra, aztán az építkezés. Az útviszonyokkal, vízelvezetéssel is probléma van, süllyednek 
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a házaik. Egy teljesen szabálytalan építkezés van folyamatban, a vízvezetéket és a környékbeli házakat 

veszélyezteti. 

Balogh Csaba: A fórumot tervezik. Ha a sebesség- és súlykorlátozási táblák kikerülnek, akkor már ez a fajta 

forgalom csökken. De ha ez sem vezet javuláshoz, akkor további lépések lesznek. Felmérik a terület 

helyzetét és próbálnak megoldást keresni. 

Czibulka Lászlóné (Ady Endre út 44.): Az halljuk, hogy dübörög a gazdaság. Ez maradjon is így, de ne pont 

az Ady úton, mert ez törvényileg nincs előírva! Az utca felújítása előrehaladott állapotban van, de mégsem 

örülnek, mert nem azt látják, hogy valami könnyebb lenne, hanem rosszabb lesz. Az Ady Endre út 35. szám 

elé terveznek buszmegállót, bár itt nincs miért, nem lenne szükség rá. Emiatt 8 fát kell kivágni, négyet az 

egyik, négyet a másik oldalon. Ezek a fák nem ősfák. 2011-ben lettek ültetve, pótlásként a korábban kivágott 

kiszáradt fák helyébe. A fákat ő ültette, most ki akarják vágni. Véleménye szerint a Bozóky téren, vagy más 

bekötő utaknál is lehetne megállót kialakítani. Mindent ide nyomorítani az Ady Endre útra, még akkor sem 

érdemes, ha van rá műszaki lehetőség. A háza repedezik. 

Polgár Balázs (Sellő u.): Utcafórumot szerveztek, ahol már Szabó Csaba és Hlavács Judit is volt. A Hunyadi 

utcáig elkészítik az aszfaltozást. A Thököly utcából nem tudnak kiállni, az autók fennakadnak az otthagyott 

aszfaltok miatt. Ebből már káruk is volt. A vízmű alvállalkozói 10 cm martaszfalttal feltöltik, de nem az 

egész szakaszon. Kérése, hogy a mart aszfaltozás télre megvalósuljon. Kérése, hogy az utca legeleje is - ami 

kb. 60 méter - legyen aszfaltozva.  

Hlavács Judit: Szinte hazajár ebbe az utcába, többször volt már, a problémát ismeri. Nem tud ígéretet tenni 

az aszfaltozásra, nem mennek gyorsan az ügyek. Korábban nem tervezték ennek a résznek az aszfaltozását, 

nem tudni miért. Ide mart aszfalt került, pedig a környéken mindenhol zúzott kő van, de az is rosszul van 

létéve. A műszaki átadáson Espár Zsolt vesz rész majd részt, de ő gyűjti továbbra is az összes panaszt.  

Bárány László (Hunyadi u. 14.): Felsőgödi területen évek óta probléma van a rádiótelefonokkal. Ha esik, 

ha köd van, nincs vétel, a riasztók, adatforgalmi berendezések nem működnek. Három szolgáltató van és 

vannak olyan házak, ahol minibázisok vannak feltéve, engedéllyel, de mindhárom szolgáltatótól nem lehet 

felszerelni ilyeneket. Tisztelettel várják a fejlesztési elképzeléseket. Másik kérdése még, hogy a felsőgödi 

Duna-parton a gátőrház mellett lévő sóját, hogyan lehetne használni, hol lehet csónakot jogszerűen 

leengedni?  

Balogh Csaba: Utána fogunk nézni. 

dr. Petri Olivér (Pannónia u. 29.): Az utcában járdaprobléma van. A volt „autóspihenőnél” lévő lámpát 

sokan a Pannónia utcán kerülik, igen nagy sebességgel. Az Új utca és Pannónia utca kereszteződésében 

lassítást lehetne csinálni. Vízproblémák is vannak, a víz erőteljesen megáll és a szennyvíz is kiönt.  

Balogh Csaba: A DMRV tájékoztatása szerint sokan a csapadékvizet belevezetik a csatornahálózatba. Ezt a 

problémát felülvizsgáltatjuk. 

Mányik András (Erzsébet liget utca): Aszfaltozás. Igen nagy az átmenő forgalom az Erzsébet liget utcában. 

Korábban a polgármesternek jelezték, hogy az utat le szeretnék aszfaltoztatni, kérvényt is írtak, hogy minden 

ott lakó 90 ezer forint hozzájárulást fizetne. A másik probléma a Samsung zajhatása, a munkásszállók és a 

munkások közlekedése. A zajvédő fal épül, de nem tudják, hogy mi alapján építik. Milyen zajhatások 

várhatóak, állandó morgó zaj van az Oázisban.  
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Kérdése, hogy mik a tervek, mennyire terjeszkedik még a gyár? A lakosság az Önkormányzat és a Samsung 

együttműködése nem fog működni véleménye szerint. Több, mint 1000 munkavállaló várható, az illegális 

munkásszállók ügyét is meg kellene vizsgálni. 

Balogh Csaba: Az Erzsébetliget utca aszfaltozására visszatérve elmondja, hogy jövő tavaszra komplett 

tervet tudnak mondani az utcákkal kapcsolatban. A Samsung hogyan szállítja a munkásait, erre nincs 

konkrét válasza. A zajhatást sem tudni, hogy mennyire lépik át. Egyeztetésen voltak a Samsungnál. A 

zajvédőfalat is ezért kezdték el építeni.  

Mányik András: Hűtőtornyok létesülnek. Mi alapján építik a zajvédő falat? Most már a Samsungnak kellene 

a lakossághoz alkalmazkodni. 

Balogh Csaba: Engedély nélkül kezdték el az építkezést, fel lettek szólítva, de van még egyfajta súrlódás. 

Megkezdődött a kommunikáció, a Samsungnál és az Önkormányzatnál is felelőst jelölnek ki. Tisztázni 

fogják, hogy milyen engedélyekkel kell rendelkezniük a beruházásaikat illetően. Még a Samsung sem tudja 

pontosan, hogy a bővítése milyen lesz. Elsőként a biztonság a legfontosabb. a monitoring és zajszennyezés 

terén is tettek lépéseket.  

Vincze Dánielné (Fürdő u. 19.): Az egyes választókerületet érintő közérdekű bejelentést tesz. A középgödi 

állomásnál 30-40 kerékpár van. Nincs fedett kerékpártároló. Betonaljzatú, fedett kerékpártárolót 

szeretnének. Szeretné, ha a költségvetés előirányzatában ez szerepelne. A folyókról elnevezett utcákból a 

közlekedés az idősebb korosztálynak szinte lehetetlen a középgödi aluljáróhoz. A babakocsival járók, a 

mozgáskorlátozottak nem tudnak felmenni a vasúthoz. A MÁV-al fel kellene venni a kapcsolatot. Az Alagút 

utca, Rákóczi út, Erdész utca által határolt területen helyszíni szemlét lehetne tartani, nagyon 

balesetveszélyes hely, régen nem lehetett itt közlekedni autóval. Csatlakozna a Mészáros Emília által 

elmondottakhoz. A Rómaiak útján 1972-ben a járda társadalmi munkával lett megcsinálva, ma már 

lehetetlen közlekedni rajta, ezért kérnék ennek is a rendezését.  

Nagy Gábor: Szintén az 1-es körzet problémáját szeretné felvetni. Sokan ismerik őt, ő a kiserdő egyik 

megmentője. A kiserdőre vonatkozó erdőterv most jár le. Tíz évenként kell tervet készíteni. Kéri, hogy az 

új terv készüljön el, mert 2020. január elsejétől az új erdőterv szerint kell a kiserdőben gazdálkodni. Kéri, 

hogy kiemelten kezeljék az erdőt, az előző városvezetés is részben kiemelten kezelte. A másik dolog, amiről 

szeretne beszélni, az a sportkörrel kapcsolatos. A salakos pálya két helyrajzi szám alatt van. A  sportkörnek 

használati joga van, de a külső részén, ahol a színpadot ők készítették el, a sportkör úgy használja, mintha 

az is a tulajdona lenne. Az erdőben nagyon sok a szemét. Javasolja, hogy a TAO-pénzzel számoltassák el a 

sportkör vezetőségét, és nézzek meg, hogy a sportkörnek milyen szerződése van az erdő részére, az 

úgynevezett „salakos pályára”. Kérése, hogy az erdő takarításra szólítsák fel a sportkört. 

Balogh Csaba: Az erdőterv készítése folyamatban van. Utánanéznek az elhangzottaknak. 

Szegedi Sándor (Ady Endre út 5/A): A városnak problémája a belvíz. A klímaváltozás miatt nagyobb esők 

jönnek. A cégük 20 éve foglalkozik vízgazdálkodással. A belvízelvezetés problémájának kezelésében, tehát 

a tervek aktualizálásával, elkészítésével, a kivitelezési munkákkal szeretnének segítséget nyújtani a 

városnak.  

Balogh Csaba: Köszöni a felajánlást. Kérése, hogy a közmeghallgatás hátralévő idejében járdák 

felújításáról, vagy az aszfaltozás témájáról már ne szólaljanak fel, az egyéb témákban kérjenek szót. Fél 

nyolckor le szeretné zárni az ülést.  
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Kovács Viktória (Rákóczi út 9.): A Rákóczi úton sok az autós baleset. Lassítókat kértek, mert a tábláknak 

nincs lassító hatása. Hasonló lassítókra gondol, mint ami az Alagút utcában van.  

Szűcsné Szabó Adrienn (Őszapó u. 5.): Natura 2000 részén kivágták a fákat. Kétszer kétsávosan megépült 

az M2-es út. A zaj emiatt nagy, főleg esős időben. A természetes zajvédők megszűntek, a nevelekiek 

nevében kéri a megoldást.  

Balogh Csaba: Köszöni, és hozzáteszi, hogy zajmérő eszközökkel fel lehet méretni ezt is a TESZ-nél. 

Kubicsek Tamás (Lomb u. 4.): Közlekedésbiztonsággal kapcsolatban van észrevétele. Minden gödi 

állomásnál probléma a kerékpártárolás. A meglévő kerékpárutak mellé táblák kihelyezése is szükséges 

lenne. A Sellő utcában az egyenrangú kereszteződés nincs kitéve sehol. Balesetek várhatók. Jó lenne, ha a 

kerékpárutak is biztosítva lennének a családok részére. Sok olyan közlekedési tábla van, ami nincs jó helyen. 

Javasolja kamerák kihelyezését mindhárom gödi állomásnál.  

Tóth Zoltán (Rákóczi út): Sellő utca és a Duna út kereszteződésénél az elsőbbségadás tábla nincs kitéve, 

majdnem balesete volt emiatt.  

Molnár Ágnes (Mayerffy u.): Terveznek-e zajvédő falat az M2 út mellé? A NIF-nek írt e-mailt ezzel 

kapcsolatban, de hiába. Sződligeten és Dunakeszin is épült zajvédő fal. Hajnali fél öttől olyan zaj van, hogy 

pihenni nem lehet. A forgalom ömlik be, a Samsung-munkásokat is hozzák. Az utcájukon keresztül gyorsan 

közlekednek a munkások, délben ebédelni jönnek vissza. A munkagépek, trélerek is ezen az utcán keresztül 

járnak. Az utca végén a játszótér sarkára földkupacokat hordott oda valaki. Kérdése, hogy erről tud-e az 

Önkormányzat? 

Balogh Csaba: Igen, a földkupac elszállítására már kiküldték felszólítást. A zajszint problémája összetett. 

Molnár Ágnes: Szívesen várja a házánál a polgármestert, hogy minden problémát lásson. Az ott lévő 

közlekedési lámpa is régóta sárgán villog.  

Espár Zsolt (beruházási és városüzemeltetési osztályvezető-helyettes): Néhány nap múlva lesz a 

közútkezelőnél egyeztetés, távvezérléssel be tudják kapcsoltatni a lámpát.  

Balogh Csaba: Lenkei képviselő azt az információt adta, hogy dolgoznak azon, hogy a lámpa működjön.  

Molnár Ágnes: A rendőrséggel kellene felvenni a kapcsolatot, a Munkácsy úton is jó lenne a sebességmérés. 

Az ott lévő 40-es táblát ellopták.  

Balogh Csaba: Felkéri a rendőrség jelenlévő képviselőjét, hogy tegyék meg az intézkedéseket.  

Varga László (Gödi Rendőrőrs vezetője): Felmérik a közlekedéssel kapcsolatos problémákat.  

Czirbus Zoltán (Komlókert u.): A Samsung-gyár kiemelt kormányzati beruházás. Az önkormányzat egyedül 

tárgyal a Samsunggal, ez szélmalomharc. Van-e erre stratégia? A környezetszennyezés, zaj, kriminalitás 

komoly társadalompolitikai kérdés, nemcsak a környezetvédelem.   

Balogh Csaba: Az Önkormányzat állami szintű támogatást kap a Samsung-tárgyalásokhoz. 

Czirbus Zoltán: A Samsung mekkora adót fizet? 

Balogh Csaba: Erről nincsenek információk, de egyébként is adótitok lenne. 

Czirbus Zoltán: A volt polgármester csak tudja, nem? 
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Markó József: Kétféle adónemben fog fizetni az Önkormányzatnak a következő év január elsejétől. Az 

építményadót 2 eFt/m2-ben kell fizetnie, az építmények méretére tekintettel a nagyságrend érzékelhető. A 

másik a társasági adó, amit az állam felé fizet, nincs adókedvezménye. A harmadik az iparűzési adó, ami 

jelenleg 2 %-os kulcs, szintén jelentős összeg lesz. Az előzetes becslések idején, - amikor még a Samsung 

is csak tervezgette az üzemét – akkor ez néhány tízmilliárd forintos adóbevételt jelentett 10 éves futamidőt 

alapul véve. Most a fejlesztés lassabban halad, mint ahogy a Samsung tervezte. A város költségvetésében, 

ami eddig észszerűen fejlesztésre használható volt, az néhány százmillió forint volt eddig, ez több milliárdos 

nagyságrend lesz majd, persze erre nincs garancia. Az összegek nagyjából érzékelhetőek. A Samsung gyár 

üzemelése nemzetgazdasági érdek, ellenállni nagyon nem lehetett. 

Homoki Alexander (Zrínyi u. 8.): A Zrínyi utca felét leaszfaltozzák. A Samsungnál a római erőd húzódik. 

A fényszennyezésről kevés szó esik. A Samsung megvilágítja a házukat, ha kell, ha nem, sőt be is világítja. 

A harmadik téma, amit említ, hogy két ingatlant a választások előtt megvásárolt az Önkormányzat. Erről 

nem volt információja az utcabelieknek. Kérdése, hogy tervez-e az Önkormányzat további 

ingatlanfelvásárlásokat, mert az utcában lenne erre igény, mert ellehetetlenítették az életüket.  

Balogh Csaba: A beruházásokat a költségvetésbe be kell építeni, most a koncepción dolgoznak. februárban 

fogadják el a költségvetést, akkor tudnak majd erről konkrétumokat mondani. 

Dékány Imre (Szent Imre herceg u. 4.): Az utca lakóinak nevében szeretne hozzászólni. Az előző 

testületeknek sok mindent köszönhetnek, a csapadékvíz-elvezetés kapcsán, viszont félbemaradt a dolog. 

Meg kellene keresni egy zajszintméréssel foglalkozó társaságot, éjjel-nappal nagy a zaj. Idősek, gyerekek 

laknak itt, járda nincs. A rendőrség ellenőrizte korábban a szabálytalanul bekaranyarodókat. Itt van a 

végállomása a helyi buszjáratnak. A Szent Imre herceg utcában autós gyorsasági versenyeket tartottak. A 

Duna út sarkán tehergépjárművel mindkét irányból behajtani tilos táblát helyezték ki korábban. Ezt 

figyelmen kívül hagyják, a billencsek is ott járnak, a házak mennek tönkre, a gyerekek itt járnak iskolába és 

nincs járda. Az előző polgármester ígéretet tett az egyirányúsításra. Ha a körforgalom valamikor elkészül, 

akkor a terveken ez szerepel.  Emberek egészsége és nyugalma nem ér semmit? Még egy kérése van. A 

valamikori autóspihenő vendéglő épülete, teteje nagyon rossz állapotban van, fel kellene szólítani a 

tulajdonost.  

Hajnis Nikolette (gödi lakos): A lakossági faültetés kapcsán kért szót. Listát és területi megnevezést kér a 

faültetésre. Kérése, hogy a felsőgödi vasútállomásnál a MÁV-terület legyen tisztítva. Ott van a 

Boldogságcseppek Alapítvány, a bölcsőde, tovább haladva egy óvoda és az út járhatatlan, a közvilágítás 

sem működik. 

Sleffenné (Teleki P. u. 18.): Vízügyi témában szeretne hozzászólni. A Teleki utca - Terv utca kereszteződése 

természetes gyűjtőmedence. Nemcsak a mostanihoz hasonló esőzésnél, hanem hacsak kicsivel több eső esik, 

akkor már térdig érő víz van a környező telkeken. Terv utcáról és Ady Endre útról folyik oda a víz. Az 

ottlévő árok nem tudja elvezetni a vizet, az ő telkén is fél méteres víz van, erről videót tud küldeni. Milyen 

visszajelzés várható, mert június 11-én szintén egy közmeghallgatáson volt, de választ nem kapott.  

Balogh Csaba: A jegyzőkönyv elérhető lesz. A válaszadási kötelezettséget tudomásul vettük.  

Kecskés Krisztina (Hernád u. 11.): Az alsógödi lipóti pékség és a Rómaiak útja közötti kis utca. Azért 

költöztek ide, mert kertvárosban szerettek volna lakni. Korábban lovarda volt az utca végén és erdő. Most 

a kiirtott erdő végén egy építkezést lát. Az adóbevételről az imént beszéltek. A Samsung-gyár bővül. A 

kertes ingatlanjaikon repedeznek a falak, mozognak, mert 800 méteren belül vannak.  
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Mikor lesz visszapótolva az erdő? Az ingatlanjaik értéke rettenetesen csökkent. A lakosság nincs tisztában 

a gyár veszélyeivel. Petíciót adtak be, a lakosság 10-20 %-a a bővítés ellen volt, ez ellen tiltakoztak. 

Kertvárost szeretnének. A légszennyezés kérdése is fontos. Tudnunk kell, hogy mi történik most, termel-e 

már a Samsung-gyár? Milyen mennyiségű anyag jön és távozik a termelési folyamat végén, erről nincs a 

lakosságnak információja. Keleti szélirány van, állandó vészforrás, a szelet napi szinten kellene mérni. 

Kérdés, hogy mi lenne egy esetleges robbanás esetén? Van a gyárnak felelősségbiztosítása? Mivel járt a 

gyárbővítés, milyen anyagokkal, technológiával dolgoznak? 

Balogh Csaba: A csereerdősítés folyamatban van, ami viszont sajnálatos módon az M2 túloldalára volt 

tervezve, viszont ez a gödi lakosoknak nem elegendő. Ezt is a költségvetésbe kell kalkulálni. Utánajárnak 

mi milyen állapotban van. Jelenleg a Samsung-gyár olyan veszélyességi besorolásban van, hogy nincs 

szükség a katasztrófavédelmi tervüknek a városi veszélyelhárítási tervbe bevonni. Ennek ellenére tesznek 

azért, hogy a lehető legátfogóbb értesítési rendszer legyen biztosítva a lakosok felé. A holnapi képviselő-

testületi ülésen megvitatják az új katasztrófavédelmi referens pozícióját, aki a jövőben tud majd részletes, 

folyamatos tájékoztatást adni. 

Kecskés Krisztina: Folyik most termelés, próbaüzem vagy ipari termelés? 

Balogh Csaba: Igen, már értékesítés is folyik.  

Kecskés Krisztina: Fel van készülve a város a 4000 munkavállalóra? 

Balogh Csaba: Az is folyamatban van, tárgyalásokat fogunk e tárgyban folytatni.  

Köszöni a megjelenést, elmondja, hogy várhatóan lesz még több közmeghallgatás. Az ülést lezárja.  

K. m. f. 
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