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Tisztelt Polgármester Úr!  
Tisztelt Főépítész Úr! 
 
Nagyon köszönöm, hogy figyelembe veszik a véleményünket, az itt élők 
véleményét. Amit írok, nemcsak a magam nevében írom, hanem két kiskorú 
gyermekem nevében is, akik itt nevelkednek születésük óta és nagyon szeretik 
Gödöt.  
 
Szeretném Önök felé jelezni, hogy a Göd Város településrendezési eszközeinek 3. 
számú módosítása partnerségi véleményezési dokumentációja jelenlegi formájában 
lényeges változtatásokra szorul. Köszönjük, hogy megteszik a lépéseket ennek 
érdekében. 
 
A Samsung gyár és Nemeskéri út közötti  területre tervezett gksz-övezet mindössze 
5 méteres zöld sávot tartalmaz. Ez a korábbi ígéreteknek semmiben sem felel meg. 
A korábbi városvezetés is, és később a jelenlegi városvezetés is többször véderdőt 
ígért e területnek legalább egy részére. A számos, ránk nézve negatív fejlemény 
között ez volt az egyik reménysugár, hogy a véderdő legalább valamelyest 
védelmet nyújt otthonaink felé, ahol gyermekeinket neveljük.  
Ezért kérjük, hogy ez a terület ne válhasson ellenőrizhetetlen ipari területté és 
épüljön rá legalább 30 méter széles véderdő. Így a testület eredeti tervével is 
összhangban tud lenni és nekünk is sokat segít abban, hogy élhető környezetben 
élhessünk.    
 
A dokumentáció kialakításával kapcsolatban Fülöp Zoltán alpolgármester úrtól 
korábban személyesen azt a tájékoztatást kapták az utcánk lakói, hogy az új 
főépítész hivatalba lépését követően  közösségi tervezés keretében tekinthetjük át a 
helyzetet, mondhatjuk el véleményünket. Ennek a közösségi tervezésnek, ha voltak 
is lépései, mi nem értesültünk róla. Most még van rá lehetőség erre a közösségi 
tervezésre, számítunk Önökre.  
 
Kérjük, tegyenek meg mindent ennek érdekében, ne fogadják el ezt a 
dokumentációt és legyenek segítségére az Önökben bízó embereknek, családoknak. 
Nagyon köszönjük! 
 
Göd, 2020. június 28.  
 
Tisztelettel:  
Volenszki Ivett 
2131 Göd Hernád köz 10. 
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