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Bevezetés 

2021-et nem csak képviselőként, hanem alpolgármesterként is kezdtem, bár akkor abban a hitben, hogy ez az állapot 

nem fog sokáig tartani. A veszélyhelyzet vége először februárra, majd még később tolódott – végül nem is ért véget 

mostanáig, de a képviselő-testület nyár eleje óta újra ülésezhet, a kormány csak saját magának tartotta fenn a 

különleges jogrenddel járó jogosítványokat, az egyeztetés nélküli rendeleti kormányzás lehetőségét.  

A tisztséggel járó plusz feladatok mellett júniusig, a tanév végéig félállású pedagógusként is dolgoztam, így az év első 

fele különösen sok munkával járt, de mivel azóta elbúcsúztam az iskolától, három év óta először kicsit könnyebb lett 

az életem. Az alpolgármesteri feladatokat társadalmi megbízatásban látom el, amikor elvállaltam, azt írtam, 

leginkább a kommunikáción és a kompromisszumok tető alá hozásán fogok majd dolgozni. Ha összehasonlítjuk 2020 

és 2021 nyarát a képviselő-testületben, komoly sikerről számolhatok be, amire úgy is nagyon büszke vagyok, hogy 

nem csak rajtam múlott. 

Az ötös körzet történései 

Elkészült a Sellő utca Thököly és Hunyadi utca közötti, eddig burkolatlan szakaszának aszfaltozása. Sajnos a Duna és a 

Hunyadi utcák közötti, felújítandó szakaszon műszaki problémák merültek fel, a kivitelező nem vállalta a munkát 

tervezés nélkül (a felújításokat általában nem kell terveztetni). Így ez a szakasz 2022 tavaszára marad, nagyon 

remélem, hogy forrást is találunk rá. 

A tavalyi gréderezés a Hajnal utcában nem sikerült igazán, a problémák miatt nem is fizettük ki a teljes díjat a 

vállalkozónak. A közben lebonyolított közbeszerzést megnyerő új cég immár jó minőségben végezte el újra a 

karbantartást, és új szikkasztóárkok is készültek. A gyorshajtások megelőzésére 4 db lassító kútgyűrűt helyeztünk ki, 

ezekbe tavasszal növényeket ültetünk. Mivel a megoldás bevált, már rendeltünk is két másikat a Délibáb utcába. 

A Terv utcában forgalomlassító párnát helyeztünk ki. 

A Sportterasznál szűkítő kapu került a kerékpárútra, hogy a autóval ne tudjanak behajtani rá. Sződliget irányába 

pollereket (oszlopokat) és két kútgyűrűt helyeztünk ki, hogy az ottani építkezésekre tartó nehézgépjárművek ne 

tudjanak szabálytalanul, a lakó-pihenő övezeten keresztül közlekedni. Személygépkocsival továbbra is 

megközelíthető a vendéglátóhely parkolója, és az áruszállítás is megoldott, a változásokról a közelben lakók mellett a 

tulajdonossal és Sződliget polgármesterével is egyeztettünk.  

Gréderezés (földút-karbantartás) történt a Hajnal, a Kádár és a Verseny utcákban. 

A vízügyi igazgatóság javíttatta a felsőgödi gát sérüléseit. (Ez nem az önkormányzat hatásköre, de év elején 

egyeztettünk róla a gátőrrel – valószínűleg enélkül is megtörtént volna.) 

Régi probléma a csapadékvíz elvezetése a Pannónia és a Terv utcákban és környékükön. Előbbi tervei már 

elkészültek, forrást kell találni hozzá – ennek érdekében támogatási kérelmet nyújtottunk be Pest Megye 

Önkormányzatához, de pályázati lehetőségeket is keres(t)ünk. A Terv utca esetében a lehetséges megoldás 

koncepcióján dolgozunk, mivel nagyon nehéz megtalálni a jó megoldást. Az Ady Endre út felé hosszú, drága és 

nehézkes a megoldás (egy dombon kellene keresztülvinni), ráadásul el kell hozzá készüljön az Adyn a gyűjtőcsatorna, 

a másik, régebben működő irány magántelkeket érint.  

A Kék Duna üdülő önkormányzati tulajdonba/díjmentes használatba kerülése érdekében, főleg Andrejka Zombor 

alpolgármestertársam munkájának köszönhetően, hosszú tárgyalásokat folytattunk a Nemzeti Vagyonkezelővel. 

Sajnos az aláírás előtti utolsó pillanatban született a döntés, hogy a város mégsem kaphatja meg az 

ingatlanegyüttest, bár hónapokon át kértek újabb apró pontosításokat hitegettek a pozitív elbírálással. Legalább 

annyit el tudtunk érni, hogy nem kellett visszaállítani az eredeti, birtokba vétel előtti állapotot, és amikor kibújt a 

szög a zsákból, visszaadtuk a teljes területet (amit ideiglenes óvodaként használt a város), így több költséget nem 

jelent a fenntartás.  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=412645870115490&id=102550741125006


A Településellátó Szervezet vállalta, hogy saját munkaerővel javítja a Duna út járdájának javítását a Sellő és a 

Vadvirág utcák között. Erre sajnos idén már nem maradt idejük, de ígéretük szerint jövőre sort kerítenek rá, amint az 

időjárás lehetővé teszi. 

Pest Megye Önkormányzatának finanszírozásában, a kezelő Magyar Közút beruházásában készül majd el a Duna út 

Pesti út és a vasútvonal közötti szakaszának teljes, kerítéstől kerítésig tartó felújítása. A munkálatok megkezdéséről 

nem tudunk még semmit, de pozitív fejlemény, hogy a lakosok kezdeményezésére és kitartó munkájának hála Pest 

Megye és a Magyar Közút közmeghallgatást tartottak a témában a Duna-part Nyaralóházakban, ahol megismerték a 

helyi igényeket és ígéretet tettek azok lehetőség szerinti megvalósítására. Már meg is valósult a teljes Pesti út – 

Nemeskéri úti körforgalom közötti útszakaszra a 7.5 tonnás korlátozó tábla kihelyezése, és 40-es sebességkorlátozás 

bevezetése – utóbbi egyelőre sajnos csak a Teleki Pál utcáig. 

Még az idei körzetfejlesztési keret terhére rendeltünk egy új padot a Kék Duna utca buszmegállóba és hármat a 

szabadstandra – ugyanide új, U alakú kerékpártámaszokat is telepítünk a jövő évben.  

Zöld és közösségi projektek 

Két sikeres közösségi projektet indítottam el, természetesen mindkettőt sok-sok civil segítséggel. Az egyik a 

zöldkommandó volt, amelynek keretében közterületeket fogadtak örökbe és kezdtek el gondozni gödi csoportok – 

ebben nagy segítségemre volt Giczy Zsuzsanna főkertész, aki a szakmai támogatást biztosította a projekthez, és ő 

biztosíttotta a városi hozzájárulást – például a sok-sok egynyári virágot is. Ezen kívül benevezte a kezdeményezést a 

Virágos Városok pályázatra, aminek köszönhetően „Virágzó közösség” díjat és 300 000 forintot nyertünk, amit a jövő 

évi folytatáshoz használhatunk fel. Többek között megszépült egy Nemeskéri úti buszmegálló és a Feneketlen-tó 

környéke is, de kötöttünk megállapodást a Búzaszem Iskolával a Szakáts-kerti rézsű gondozásáról is. 

Személyesen a Városháza előtti buszmegálló megszépítésében és folyamatos gondozásában vettem részt Vajda 

Viktória, Balogh Csaba és Andrejka Zombor frakciótársaimmal (a kezdeti munkálatokhoz Lenkei György is hozzájárult 

némi üdítővel). Szerettem volna, ha ebben az egész képviselő-testület részt vesz, de a kezdeti pozitív visszajelzéseket 

végül nem követte gyakorlati hozzájárulás. Lehet, hogy majd legközelebb… 

A másik kezdeményezés a közösségi komposztálók létrehozása volt a Gödi ÖkoKlub segítségével. Két keretet 

helyeztünk ki a nyár végén, ezek meg is teltek, sőt, sajnos ezután is hordták rájuk-melléjük a zöldhulladékot. Az 

egyiket áthelyeztük, a másik mellé odatettünk még egyet. Mivel egyelőre nem tudunk több komposztálót gondozni, 

a kereteket lezártuk, várjuk, hogy „elkészüljön” a komposzt. A gödiek – eltekintve attól, hogy sokan a kérés ellenére 

is nagy mennyiséget helyeztek el, és néhány vastagabb gally is rákerült a kupacokra – rendeltetésszerűen használták 

a lehetőséget, szinte egyáltalán nem találtunk szemetet vagy komposztálhatatlan anyagot a keretekben. A keletkező 

talajjavító anyag felhasználásáról, a projekt folytatásáról, esetleg új helyszínekről a tapasztalatok alapján döntünk 

majd. 

Idén már néhány városi területen is megkezdtük az őszi lomb környezetbarátabb és költséghatékonyabb kezelését – 

a virágágyásokra hordva vagy keretekbe halmozva a lehullott levelekből itt is talajjavító anyag válhat ahelyett, hogy 

szemétként kezelnénk. 

Amikor a képviselői körzetemből, a Karolina utcából jelezték, hogy ott is „garázdálkodni” kezdtek a hódok, felvettem 

a kapcsolatot a már működő famentő csapattal, és az önkormányzat által biztosított háló segítségével megvédtük a 

Karajos-patak partján megrágott fákat. Később az ő jelzésük alapján segítettem a Homoksziget néhány 

facsoportjának bedrótozásában. 

Még 2020 nyarán készítették el a SZIE hallgatói a volt gödi golfpálya fejlesztési koncepcióját. Már akkor látszott, hogy 

a legfontosabb teendő a természetvédelmi kezelési terv elkészítése majd megvalósítása, ezért az év elején 

megbízást adtunk a feladatra. A természetvédelmi, botanikus, zoológus szakemberek az egész év folyamán 

felméréseket végeztek a területen, eredményeiket, javaslataikat november és december folyamán mutatták be a 

városházán. A terveket, teendőket egyeztettük a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságával, januárban közérthető 

kivonat is elkészül, és a gödiek, valamint a képviselő-testület elé kerül. A jövő évi kezelési munkákat már ennek 

figyelembe vételével tervezzük. Sok jogi anomáliát is rendeznünk kell, vannak drága és nagy élőmunkaigényű 

teendők is – a költségvetés, a priorizálás és a források biztosítása még fontos előttünk álló feladat, és mindenképpen 

szeretnénk a közösséget is bevonni egyes feladatokba, amire szerencsére mutatkozik is lelkesedés. 

http://godhangja.com/2021/01/17/zoldkommando/
http://godhangja.com/2021/07/16/63-god-a-viragvaros/
https://www.facebook.com/GodOnkormanyzat/posts/307020318093281
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=580834283296647&id=102550741125006
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=631495774897164&id=102550741125006


Bár az akkor általam vezetett Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság már 2020-ban foglalkozott a kérdéssel, 

a biológiai szúnyoggyérítésre való áttérés ügyében akkor még nem történt semmi. 2021 szeptemberében előadást, 

találkozót szerveztem a gödi városházára az ezzel foglalkozó cég és környékbeli települések döntéshozói, 

szakemberei részvételével. Az itt megkezdett együttműködést folytattuk októberben Szigetmonostoron és 

novemberben Szobon, civil kezdeményezők szervezésében. A decemberi testületi ülésen a képviselő-testület 

határozott az áttérésről és az ehhez szükséges térkép és szakértői munka megrendeléséről. Fontos, hogy a 

szomszédos településeken is megkezdődjön az áttérés, ennek érdekében folyamatosan tartom a kapcsolatot és 

megosztom az információkat a többiekkel. 

Decemberben sikeres városi adománygyűjtést szerveztünk az ipolytölgyesi Szent Erzsébet Otthon fogyatékkal élő 

lakói számára, két autónyi tartós élelmiszert és kézműves-adományt juttattunk el a számukra, amit a foglalkozásokon 

fognak felhasználni. Köszönet érte a gödieknek! 

Tájékoztatás 

Sajnos a Göd Hangja blogra idén kevesebb időm jutott, mint szerettem volna – csak húsz bejegyzést írtam, szemben 

a tavalyi majdnem hatvannal. Ezek azonban fontos, esetenként nagyon alapos (talán túlzottan is tartalmas) írások 

lettek – mint például a „Hullámvasúton” című, amely a város 2017-2019 közötti költségvetéseit elemzi. Itt 

tájékoztattam a gödieket az új, 24 tantermes iskola építésének (inkább csak tervezésének) fejleményeiről, a 

biológiai szúnyoggyérítéssel kapcsolatos lépésekről, a volt Pólus szálloda – nemsokára idősotthon – ügyében, vagy 

éppen a Samsung körüli infrastruktúra-fejlesztésekkel, különösen a víz- és szennyvízvezetékekkel kapcsolatos, 

aggodalomra okot adó hírekről. Utóbbi témában petíciót is indítottunk az ellenzéki pártok és a környező települések 

részvételével. Balogh Csaba polgármester 18, Vajda Viktória, a 3. körzet képviselője 2 cikket jelentetett meg a 

portálon. 

Saját politikusi facebook-oldalam mellett írtam bejegyzéseket Göd önkormányzati FB-oldalára és segítettem a Gödi 

Körkép három nyári számának megjelenését. Remélem, a képviselő-testületnek mihamarabb sikerül valamiféle 

kompromisszumra jutnia, és Göd nagy hagyományú havilapja nem lesz végleg az enyészeté a politikai-pénzügyi-

hatalmi csatározások közepette. 

Idén megújult, felhasználóbarátabbá vált a Göd honlap – az indítás előtt több munkanapnyi időt fordítottam a 

tartalom és a struktúra ellenőrzésére, javítási javaslatokra. A mobiltelefonokra telepíthető Göd appal együtt ezen is 

vannak még kisebb igazítani valók, és az átláthatóság érdekében is elhatároztunk néhány fejlesztést, amiről a 

decemberi testületi ülésen határozatot is elfogadtunk, de az eredmény mindenképpen látványos: Göd a világhálón is 

megérkezett végre a 21. századba. 

Nagyon fontos, hogy azon kívül, hogy az önkormányzat és a képviselők elmondják, amit akarnak, biztosítsanak 

lehetőséget az általuk képviselteknek arra, hogy hallassák a hangjukat. Erre szolgálnak a kisebb-nagyobb lakossági 

fórumok, közmeghallgatás, a havonta tartott fogadóórám, de telefonon, emailen, a politikusi oldalamon keresztül, 

vagy az utcán, piacon is mindig szívesen beszélgetek a gödiekkel, mert ez a legjobb módja annak, hogy mindig 

képben legyek azzal kapcsolatban, mi foglalkoztatja a lakosokat, mik a fontos, sürgős, megoldandó kérdések. És bár 

mindannyian hajlamosak vagyunk a negatívumokra koncentrálni, sok-sok köszönetet, pozitív visszajelzést is kaptam 

így, amiért nagyon hálás vagyok.  

Jogszabályalkotás 

Idén márciusban lépett hatályba az új környezetvédelmi rendeletünk, amit még 2020-ban alkottunk meg. Nagy 

munka volt, és büszke vagyok rá, hogy lakossági tájékoztató anyag is készült belőle, amelyet minden postaládába 

eljuttattunk. Már elkezdtünk dolgozni a közösségi együttélést szabályozó rendeleten is, ami nagy segítség lesz a 

betartatásban, hiszen szankciókat is tartalmaz majd, és nem csak a környezetvédelmi ügyekben.  

Új, kompromisszumos Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadtunk el – ez határozza meg az egyébként továbbra 

is megosztott képviselő-testület munkájának kereteit. Bár továbbra is vannak vitás kérdések és időnkénti 

patthelyzetek, a tavaly nyári, néhol a város működőképességét is veszélyeztető harcok megszűntek. 

Előterjesztések, napi ügyek 

http://godhangja.com/2021/10/03/tersegi-osszefogassal-a-kornyezetbarat-szunyoggyeritesert/
https://www.facebook.com/events/4662103430547787
https://godhangja.com/
http://godhangja.com/2021/02/19/58-hullamvasuton/
http://godhangja.com/2021/04/09/59-iskola-a-beutopalyan/
http://godhangja.com/2021/11/20/jovahagyasi-tervek/
http://godhangja.com/2021/06/14/a-szunyogok/
http://godhangja.com/2021/10/19/64-idosotthon-vagy-ingatlanbotrany/
http://godhangja.com/2021/09/27/azert-a-viz-az-ur/
http://godhangja.com/2021/10/31/tiszta-vizet-a-poharba/
https://www.facebook.com/HlavacsJuditGod5korzet
https://www.facebook.com/GodOnkormanyzat
https://god.hu/


A városházi munkamegosztásban az én feladatom volt a civil szervezetek támogatásával kapcsolatos döntések 

előkészítése, így én nyújtottam be az ezzel kapcsolatos előterjesztéseket a megfelelő bizottságokhoz és a képviselő-

testülethez. Részben személyes érdeklődés miatt, részben mert nem volt rá más jelentkező, számos 

forgalomtechnikai, beruházási és városüzemeltetési témával foglalkoztam, ezek közül az egyik legfontosabb a 

zöldhulladék elszállításának és ártalmatlanításának kérdése, ami egyrészt alapvetően fontos a lakosság 

szempontjából, másrészt jelen formájában fenntarthatatlan, sokmilliós költséget jelent az önkormányzatnak. A 

rendszer megváltoztatásán elkezdtünk dolgozni, de részben objektív okok miatt (egyes szabályzók csak januárban 

jelennek meg) csak az év elején tudjuk a képviselők elé terjeszteni a javaslatainkat.  

Az év végén számos pályázat jelent meg, dönteni kellett, melyeket készítsük elő, melyek azok, amelyen van esélyünk 

indulni, illetve amelyekre egyáltalán van esélyünk, hogy időben benyújtsuk. Ezen a Városfejlesztési és 

Környezetvédelmi Bizottsággal, valamint a Beruházási Osztállyal dolgoztunk sokat. Szintén az év végére készültek el a 

24 tantermes iskola jóváhagyási tervei, amelyet véleményeztünk.  

És persze a szokásos „apróságok”: a hozzám fordulók segítése szociális vagy hatósági ügyekben, hiba- vagy 

problémabejelentések továbbítása a megfelelő helyre, városi ünnepségek, rendezvények előkészítésében való 

részvétel… 

Országos politika 

Bár rendszeresen a fejemhez vágják (főleg azok, akiknek ez valamilyen érdekét sérti), hogy a városvezetésnek nem 

szabad országos (sőt, semmilyen) politikával foglalkoznia, ezzel elviekben sem, de a mai Magyarországon a 

gyakorlatban sem érthetek egyet. Göd városának legsúlyosabb problémája és megoldandó feladata esetében az 

országos szint kihagyhatatlan. A költségvetésünk egyensúlyba hozásához, illetve a Samsung-gyár által okozott 

környezeti problémák megoldásához a Különleges Gazdasági Övezet megszüntetésére, a környezetvédelmi szabályok 

betartatására, esetenként szigorítására, hatósági fellépésre, az önkormányzati hatáskörök helyreállítására, azaz 

végső soron kormányváltásra van szükség. Nincs kétségem afelől sem, hogy a Fidesz esetleges választási győzelme az 

elmúlt kormányzati ciklusokban megkezdett önkormányzati rombolást a végsőkig vinné, a települési önrendelkezés 

rendszerváltás óta kialakult, bár mostanára alaposan megcsonkított gyakorlata az általunk ismert formában 

megszűnne. Önkormányzati politikusként nincs más választásom, mint hogy mindent megtegyek ennek 

elkerüléséért. 

Részt vettem az előválasztások szervezésében és lebonyolításában, ami igazán felemelő, reményt adó élmény volt 

számomra. Gödön az országos arányt is meghaladó részvétellel választotta ki az ellenzék a helyi képviselőjelöltet, 

Dorosz Dávidot, és az ellenzéki miniszterelnök-jelöltet, Márki-Zay Pétert. A decemberi népszavazás-aláírásgyűjtésen 

is rengetegen jöttek a pultjainkhoz. A közös munka jó kapcsolatot eredményezett a Gödön és a szomszédos 

településeken aktív civilekkel és ellenzéki pártaktivistákkal is. 2022 elején a városi feladatok mellett fennmaradó 

időmet, energiámat a kormányváltás érdekében fogom felhasználni, mert Gödnek ez az egyetlen esélye, hogy 

fejlődjön, illetve hogy biztosítsa a lakosok számára az élhető körülményeket.  

Köszönet 

A beszámoló írása közben jöttem rá, hogy a kifejezetten nehéz körülmények, a covid, a veszélyhelyzet és a 

kormányzati elvonások ellenére mennyi mindent sikerült megvalósítani 2021-ben. Ez nem sikerülhetett volna az 

önkormányzat és intézményei dolgozóinak odaadó munkája nélkül, amiért nagyon-nagyon hálás vagyok. Mint ahogy 

köszönet illeti azokat a gödieket is, akik javaslataikkal, észrevételeikkel, nagyon sokan pedig tevékenyen is segítették 

azt, hogy városunk szebb, élhetőbb hely, élettel, programokkal teli település, összetartó és aktív közösségek otthona 

legyen. Örülök, ha egy-egy esetben segíthettem őket amikor megkerestek valamilyen ügyben. Köszönöm a 

bizalmukat, azért fogok dolgozni 2022-ben is, hogy ezt megszolgáljam. 

 

http://godhangja.com/2021/11/20/jovahagyasi-tervek/

