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Ügyiratszám: 09/138-27/2022. 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. szeptember 8. napján 18:00 órakor 

kezdődő közmeghallgatásán a Duna-part Nyaralóházak színháztermében (2132 Göd, Jósika 
utca 14.). 
 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület közmeghallgatása 
 
Jegyzőkönyvvezető: Ficza Ákosné 
 
Balogh Csaba: Szeretettel köszöntünk mindenkit az idei közmeghallgatáson a munkaterv szerinti 
időpontban. Időben meg lett hirdetve, itt vagyunk. Markó József képviselő jelezte távolmaradását, 
valamint Fülöp Zoltán képviselő később fog érkezni, ennek ellenére határozatképesek vagyunk, 
formailag megtartható a közmeghallgatás. Technikai információkkal fogom kezdeni, aztán bemutatom 
nagyon röviden azt, hogy ugye érkeznek hozzánk a kérdések. Gyors választ szeretnénk adni előzetesen 
a jelenlévőknek, meg a közvetítést nézőinek. Ami a leggyakrabban elhangzik, arra sajnos nagyon 
általános lesz a válasz, és utána pedig át fogom adni a szót a jelenlévőknek, akik szót kérnek. Azt kérem, 
hogy akinek nagyobb beszéde van, ők jöjjenek ki először, úgy jobban látjuk azt, hogy mennyi időnk lesz 
gyakorlatilag a közmeghallgatásra. Technikai információ tehát, hogy a felszólalóknak, akik ki 
szeretnének jönni, az Adatkezelési Szabályzatot majd alá kell írni mindenképpen, úgyhogy, ha aláírták, 
sorban lehet ülni, majd a pulpitushoz fáradni. Továbbá, kérem kapcsolják ki, némítsák le 
telefonkészülékeiket. Aki kijön, kérem, mutatkozzon be. Érthető volt mindenki számára? Akkor 
folytatnám egy rövid beszámolóval. A legtöbb kérdés, kérés, ami érkezik az Önkormányzathoz, és így 
kifejezetten hozzám is, az arról szól, hogy különböző döntéseket miért hoztunk meg, amik olyan 
érzéseket keltenek az emberekben, hogy pluszban megadóztatnánk őket, vagy plusz béreket kellene 
fizetni, bérleti díjakat, egyebeket. Nagyon fontos ezt a témát tisztázni, mert látom, hogy ez a téma a 
legtöbb mindenkit érint. Valójában mi önkormányzatként működünk. Nem csak mi Képviselő-testület, 
és nem csak a Hivatallal és az intézményekkel együtt, hanem mint a teljes lakosság. Az Önkormányzat 
azért van felruházva egy olyan hatalommal, hogy képviselje az egész lakosságot, ezt a közösséget, hogy 
a lehető legbölcsebben döntsön ezekről a közpénzekről, amiket befizetünk adók formájában, meg egyéb 
módokon, és hogy hogyan működtesse a várost. Ebben igyekszem a magam szintjén, az én 
lehetőségeimhez mérten a lehető legtöbb racionalitást bevezetni a rendszerbe, és próbáljuk ugyanúgy, 
mint ahogy az országban mindenhol kitalálni azt, hogy mit hoz a következő év, hónap, akár hét. Ugyanis, 
amivel nagyon gyakran találkozunk, tudnia kell minden lakosnak, hetente-kéthetente több százmilliós 
költségnövekedéseket tapasztalunk meg. A gázáremelkedés az ugyanúgy, ahogy minden lakost itt 
Gödön érint, ugyanúgy érinti az Önkormányzatot is. Amikor kötelező feladataink vannak, abban 
remélem, hogy mindenki egyetért, hogy valóban kötelező feladat ellátni azt, hogy óvodai ellátás legyen. 
Legyen minden óvodásnak felügyelete, de ahhoz fenn kell tartani az óvodát. Ahhoz, hogy fenntartsunk 
egy óvodát, ahhoz kell fizetni személyi béreket, kell fizetni a gázszámlát az Önkormányzatnak 
ugyanúgy. Én értem azt az illúziót, amiben nagyon gyakran el tudunk kényelmesedni, hogy ingyen van 
valami, de a nagy valóság az, hogy semmi sincs ingyen. A kérdés az, hogy ki fizeti a révészt? Jelen 
esetben az Önkormányzat nagyon sok mindent bevállalt a múltban, akkor, amikor azt látta, hogy egy 
nagy adóbevétel-növekedés várható a Samsungnak köszönhetően, ami nem valósult meg. Most az 
Önkormányzatnak azt kell helyreállítani, hogy hogyan fogja tudni végül is megtartani azokat a 
szolgáltatásokat, amit jogosan elvár az összes lakos, és emellett a bevállalt plusz szolgáltatásokat hogyan 
tudjuk megtartani, hogy az még működőképes legyen, fenntartható legyen, ne pedig az legyen, hogy a 
végén csődeljárást kell elindítani, és teljesen a kukába kerül az egész, amit felépített az Önkormányzat, 
és itt megint hangsúlyozni szeretném, hogy a Képviselő-testülettel és lakossággal együttvéve. Vannak 
nagyon jó civil támogatásaink, amik tényleg azt szolgálják, hogy a civil kezdeményezéseket 
megerősítsük. Én ezt nagyon szeretném fenntartani, mert azoknak aztán van hasznuk, de ez is önként 
vállalt feladat. Én ezért dolgozom, hogy minél többet meg tudjunk spórolni. A konkrét példákkal 
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emlegetett hulladékkezelés, hogy azt miért nem kezeljük úgy, hogy ingyen legyen? Mert semmi sincs 
ingyen, ezt kell, hogy ismételjem, sajnos. Ha ingyen lenne, akkor természetesen mi is ingyen 
szolgáltatnánk, de valakinek meg kell fizetni a hulladék kezelését, és az Önkormányzat lett ezzel a 
feladattal felruházva, erre kaptuk a mandátumot, akkor mi ellátjuk, de ahhoz, hogy ellássuk, ahhoz akkor 
nekünk ugyanúgy pénzt kell szednünk, mert erről szól az Önkormányzat. Mindenki hozzájárul a 
közöshöz, hogy aztán többet kapjon vissza. Másik kérdés, ami még gyakran elhangzott, és augusztus 
tájékán kifejezetten nagy vitákat kavart, az az óvodai létszámfelvétel. Én annak örülök, hogy egyáltalán 
el tudtuk intézni, megint ezt az önként bevállalt plusz szolgáltatást, hogy még azokat a gyerekeket is 
fölvesszük, akik nem augusztusban és azelőtt születtek, hanem a szeptember-október-novemberieket is. 
Igyekszünk, hogy ha lesz kapacitás rá, akkor még a decemberi gyerekeket is szeretnénk felvenni, de 
még mérjük azt, hogy hányan jönnek beköltözők. Ennek kapcsán, ugye kifejezetten belülről, jogosan 
hallottam azt a felháborodást, de hát az Önkormányzat miért nem mondja meg azt, hogy mennyi gyerek 
fog valószínűleg beköltözni, hányan születnek majd meg. Az egy dolog, merthogy azt a védőnők 
felmérik, de hogy hányan költöznek be, azt mi tudjuk a legkevésbé. Amióta nem az Önkormányzatoknál 
van az építési feladatkör, a hatósági engedélyeztetés, az azt jelenti, hogy mi csak utólag tudjuk meg, 
hogy ha már valaki beköltözött, és jó esetben, lehet, hogy még be sem jelenti. Úgyhogy tisztelettel 
mondom mindenkinek, hogy egy cipőben járunk, egy hajóban evezünk. Abszolút ugyanazt éli meg az 
Önkormányzat, mint amit minden gödi lakos, ugyanúgy megszenvedjük mi is. Én arra kérem 
mindenkinek a hajlandóságát, hogy lássa meg a partneri szerepet. Lássa meg azt, hogy hogyan tudunk 
kollegálisan egymáshoz hozzáállni, és így tenni azért, hogy ki tudjunk evickélni ebből az akkora 
problémából, ami egyébként Gödön jóval túlmutat. Köszönöm szépen! És akkor meg is adnám a szót.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): 125 ember van a kérdések mögött. Megkérhetem a jelenlévőket, hogy egy 
kérdés után tegye fel a kezét, hogy egyetért, hogy ne kérdezzünk kétszer. Lehetséges ez? Tudnak-e 
csatlakozni ehhez a kérdéshez, amit feltettem? Majd meglátjuk, jó rendben van. Szomorú megállapítást 
teszek, hogyha verekedésre kerül a sor, győznek a képviselők. Köz nincs, a meghallgatás itt van. Annyira 
nem. Kezdhetném? Van egy kis mottónk: „Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, még zöldel a nyárfa 
az ablak előtt, de látod amottan a téli világot? Jön a tél.” Az első kérdés: krízishelyzetben is elégséges-
e a városban meglévő békeidőkre tervezett szociális háló, ellátórendszer? Terveznek-e kiegészítő 
intézkedéseket? 
 
Balogh Csaba: A szociális ellátásra a költségvetésben van egy meghatározott keret, és ezt a keretet 
fogjuk felügyelni folyamatosan azzal, hogyha a Szociális Bizottság azt látja, hogy már kifogyóban van, 
akkor lépést tud tenni az Önkormányzat. Sajnos vissza kell utalnom, hogy ez egy önként vállalt feladat. 
Sajnos ez egy nagyon furcsa jogi helyzet, amikor kötelező az, hogy ellássuk szociálisan az embereket, 
de az valójában nem azt jelenti, hogy akkor korlátlan mennyiségű pénzt kell rendelkezésre bocsájtani, 
hanem itt gyakorlatilag az azt jelenti, hogy ki tudja pipálni egy önkormányzat azzal is, amit tesz, hogy 
ha egy embert, aki rászorul, azt ellát. Nyilván mi nem szeretnénk erre a szintre visszaesni, hanem azt 
szeretnénk, ha ugyanazt a szintet meg tudnánk tartani, hogy ne kényszerüljön senki arra, hogy kéregetnie 
kelljen például, ami nem is egy elfogadott tevékenység, hanem azt szeretnénk, hogyha méltóságát 
megtarthatná mindenki. Ehhez mérten próbáljuk majd igazítani a költségvetést ahogy szükséges lesz.  
 
dr. Pintér György: Köszönöm szépen. Tegnap voltam egy konferencián, és egy nagyon érdekes felvetés 
volt, civilekről szólt a konferencia. Azt gondolom, hogy ami működött a pandémia alatt, abban azért 
alapvetően bízhatunk. Azt gondolom, hogy az Önkormányzat vagy más esetben az állam nem tud 
mindent megoldani, ugyanakkor akár szervezeti formában, tehát civil szervezet, egyház, magánszemély 
rengeteget beletett, hogy a szomszédra odafigyelt. Élelmiszert gyűjtöttek Kárpátaljára akár az egyházi 
szervezetek, akár magánszemélyek. Nem mindenhez kell az Önkormányzat, azt gondolom, mindent nem 
is tud. Egyébként, pedig hála Isten, azért úgy sikerült elfogadni a végén a költségvetést, hogy van 
tartalék, valamennyi. Nyilván, ha óriási kell, akkor semmilyen pénz nem elég, de azért alapvetően azt 
gondolom, fontos megemlíteni, hogy a város, a civilek és magányszemélyek együttműködése nélkül 
semmiféle krízis nem kezelhető, ha van. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Ez az első kérdés lett volna. Itt nincs ilyen, hogy elfogadom vagy nem 
fogadom, mert mondom, hogy 125 ember nem jogosított fel arra, hogy elfogadjam, de hallják, látják, 
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majd reagálnak rá. Második kérdés: itt jönnek a civilek, hogyan segíthetnek a civilek abban, hogy senki 
se éhezzen és fázzon Gödön? Ki tudja összefogni a segítő szándékú civileket az Önkormányzat részéről?  
 
Balogh Csaba: Alapvetően azt tudom mondani, hogy van erre egy referens, egy polgármesteri referens, 
aki kifejezetten a szociális ügyekért felelős, hozzá tudom irányítani önöket. Szokekrisztina@god.hu, ő 
segít majd ezeket becsatornázni megfelelő helyszínekre. Nyilván ez akkor lesz egy jó eljárás, hogy ha 
összefügg azzal, hogy jelentkeznek azok, akik rászorulnak erre. A pandémia idején és az ukrán 
menekültek megsegítése idején is azt tapasztaltuk, hogy gyakran nagyobb volt a felajánlás, mint 
amekkora a segítségre való szükség volt helyben. A Boldogságcseppek Alapítvánnyal nagyon jól együtt 
tudtunk működni, hogy mégse kukába kerüljön az a sok felajánlás, hanem oda eljussanak, ahol még 
szükség van rá.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Igen, csak most a helyzet egy picit megváltozott. Polgármester úr is ugyanarra 
a piacra jár, mint én, ugyanabban a boltban vásárol, mint én. Tehát, itt most nem az van, itt az van, hogy 
bemegyek a Penny-be múlt hónapba 8000-ért, most ugyanez 15000. Tehát, hogy lesz ereje az 
embereknek ugyanazt a mérhetetlen adakozási kedvet, amikor nekik is fűteni kell, meg jön a gázszámla, 
a villanyszámla. Elmegy venni x-számú gyereknek pelenkát, gyógyszerek az öregeknek… Tehát, most 
egy veszélyhelyzet van. Tulajdonképpen most minálunk is, többinél, harmadiknál, századiknál stb., 
bármelyik Önkormányzatnál. Mi az a terv, azon kívül, hogy van valakihez fordulni, miből? Tehát, csak 
arra gondolni, hogy valakik megelőlegezik vagy helyettünk megcsinálják? Ez most nagyon nehéz lesz. 
Könnyebb volt a pandémia azt hiszem, ezzel az a helyzet.  
 
Balogh Csaba: Ezzel abszolút egyetértek, de ahogy korábban is mondtam, ezt muszáj elismételnem, 
hogy az Önkormányzat az arról szól, hogy mindenki összeteszi a közösbe, hogy az, aki a legrosszabbul 
jár, gyakorlatilag ki tudjon jönni abból. Ahogy mondtam, hogy a méltóságát próbáljuk megőrizni 
azoknak, akik a leginkább rászorulnak. Azon túl, csak akkor tud az Önkormányzat szervezetten bármit 
tenni, ha ugyanúgy felajánlások jönnek. Az Önkormányzat itt a civileket annyiban tudja csak 
megsegíteni, hogyha nagyobb felajánlások vannak, amik anyagi formájúak, úgy értem, amik 
kimondottan pénzneműek, kifejezetten ”x” típusú étel vagy kifejezetten ruhaosztás történjen meg, akkor 
az Önkormányzat tud beszerezni, hogy egységes legyen, ezeket elintézze. Az Önkormányzat nem tud 
többet tenni, mint, amit összetesz a lakosság. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Tudnak olyan helyzetről, hogy várható-e Gödön kilakoltatás?  
 
Balogh Csaba: Nem tudok olyanról. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Nem tudnak ilyenről. De tudnának, ha lenne, nyilván? A rendőrség csak 
jelentené, nem? Jegyző úr, nem? Nem kötelességük a polgármestert vagy a jegyzőt értesíteni? Tehát, 
van e valaki olyan helyzetben, aki közel áll ahhoz, hogy mit lehet akkor tenni? 
 
Balogh Csaba: Nem tudok róla. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Jelenleg nincsen. Jó település vagyunk mi.  
 
Balogh Csaba: Egyébként ez tényleg elmondható. Volt, akit például más körülmények között, szerintem 
más településen már ki kellett volna költöztetni, de a szomszédság segített az illetőn, és ezért tudott ott 
maradni, ahol. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Következő kérdés, hármas: készült-e kríziskezelő takarékossági terv, szükség 
esetén milyen presztízsberuházások, fejlesztések, milyen sorrendben maradnak el? Gondolok én például 
most az istállóra, rögtön. Hát, ott az egy óriási presztízsberuházás. Miért pont most, miért pont a válság 
kellős közepén teszünk valamit, amit szerintem, nem tudom mennyi, mert nem tudunk róla semmit, 
hogy milyen koncepció alapján készül, ki készül átvenni, kik készülnek belemenni? Miért kell ezt most 
megcsinálni? Gondolom, vannak még presztízsberuházások? Nekem nagyon erős 
presztízsberuházásnak tűnik.  
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Balogh Csaba: Kríziskezelő stratégia külön nincsen, mert a költségvetésünk ugye év közepén lett 
lényegében elfogadva és a következő évi költségvetés tervezése már párhuzamosan zajlik is ennek a 
végrehajtásával, gyakorlatilag abban kezeljük ezt. Ahogy mondtam, nekünk is van olyan, hogy két héten 
belül kiderül például az, hogy 200 millió forinttal drágább lesz a gázszámla. Ilyenek velünk is ugyanúgy 
előfordulnak, amit mi látunk az Önkormányzaton belül, és ezzel mi tisztában voltunk korábban is. 
Úgyhogy, gyakorlatilag már megkezdődött az, hogy nemhogy presztízsberuházásokra költünk, mert a 
Kincsem udvarnak a felújítása és az istálló felújítása is pályázati pénzekből valósul meg, hanem 
kifejezetten a létszámstopot is bevezettük. Nem veszük föl már olyan pozíciókra embereket, amik éppen 
nincsenek betöltve. Kifejezetten nagyon gazdaságosan állunk most már hozzá minden költekezéshez. 
Volt a mai napon is egy olyan beruházás, dehogy beruházás, 200 ezer forintos megrendelés, amire már 
nemet kellett mondanom. Igen, felgyorsíthatná a feladataink ellátását, de nem, inkább nemet mondok 
arra, mert most már mindenhol meg kell fontolni, hogy tényleg tudunk-e költeni egy ilyen apróságra? 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): A következő kérdés okafogyottá vált: óvodák, bölcsődék. Az egészségügyi 
helyzetre, tehát biztosított-e forrást az egészségügyünkre és a kulturális intézményeknek a közvilágítás 
energiaellátására, mert arról nem volt szó. Sok nincs, de ami van, azért mi lesz vele? Arra a sorsra jutunk, 
mint az egész ország? Mi is? Nem lenne nagy gond, mert sorba zárják be a színházakat, mozikat és még 
nem vagyunk a végén. 
 
Balogh Csaba: Amennyire tőlünk telik, annyira próbáljuk megőrizni, ahogy mondtam, az összes 
szolgáltatásunkat, de ebbe természetesen az is beletartozik, hogy az Ady Klubtól a József Attila 
Művelődési Házig, az Alapszolgáltatási Központtal együtt az összeset tudnám sorolni, mindegyiknek a 
fenntartásán dolgozunk. Kifejezetten azon is ügyködünk, hogy hátha most meg tudunk spórolni még 
valamennyi energiát, mert akkor most már lehetne, hogy egyre jobban megéri, hogyha ilyen 
okosrendszert építünk be az épületekbe, hogy a gázból kevesebb felhasználás legyen az olyan 
épületekben. Igyekszünk, azért azzal számolunk, hogy az összes szolgáltatást meg kell tartanunk. Én 
legalábbis ezt hajtom végre. Majd, ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy valamelyik szolgáltatásról le 
szeretne mondani, akkor lehet, hogy másképp reagálunk.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Világos. 
 
Balogh Csaba: Nagyon fontosnak tartom hozzátenni, hogy a szolgáltatásokhoz hozzá tartozik a 
személyzet is. A személyzetnél is ezt vizsgáljuk, hogy kifejezetten, hogyha van valamilyen tevékenység, 
amit ellátna az Önkormányzat és valamelyik intézménye, akkor azt a szolgáltatást fenn szeretnénk 
tartani, tehát az embereket is szeretnénk megőrizni, mert így fogunk tudni mindent biztosítani.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Szépek a vágyak.  
 
dr. Pintér György: Köszönöm szépen. Egyrészt itt, ha már a közmeghallgatásra jöttünk, kérem szépen 
polgármester urat, hogyha már ilyen számítások készültek, akkor azt ossza meg a képviselőkkel. Én nem 
kaptam ilyen anyagot, tehát itt lehet százmilliókat emlegetni, nagyon örülnék. Ráadásul, hogy a 
Pénzügyi Bizottság elnöke vagyok, mégis csak jó lenne, hogyha látnám, hogyha a Hivatalban készült 
ilyen anyag és azért a kulturális beruházás, itt nem a teljes istállós beruházás fog megvalósulni, annak 
csak egy része. Hadd emlegessem Sir Winston Churchill-t. Akkor, a második világháború alatt is kellett 
költségvetést készíteni, és elfogadni az angol parlamentnek. Akkor mondták, hogy Mr. Winston, 
mennyit húzzunk le a kultúrából? Azt mondja: „Urak, akkor miért harcolunk?” Tehát, fontos a kultúra.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Ez nagyon jó, hogy amiket olvasok, ez pont az ellenkezője.  
 
Balogh Csaba: A 200 milliós változásra holnap reggel fogod megkapni a meghívót, mert nyilván 
mostanra jutottunk el arra a pontra, hogy el lehet küldeni. Az okosított intézményekkel való spórolásról, 
amint elkészülnek a kalkulációk, meg fogod tudni kapni. 
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Vajda Viktória: Köszönöm szépen. Egy fél mondattal szeretném kiegészíteni, és azon kivételes esetek 
egyike van, amikor maximálisan egyetértek Pintér úrral, ez az én egyik kedvenc idézetem is. Azt 
szeretném csak hozzátenni, már vannak olyan városok, ahol be kellett jelentsék, hogy bezárják a 
művelődési házat, bezárják a színházat. Valóban így van, ahogy Péter mondta, és ami nekem nagyon 
szimpatikus, hogy már abba az irányba gondolkoznak és mi is ebbe az irányba kezdünk el gondolkozni, 
hogy hogyan tudunk alternatívákat nyújtani. Azt hiszem, hogy Egerben vezették be azt, vagy egy kisebb 
településen a Polgármesteri Hivatalban fogják a könyveket átadni a könyvtár helyett. Tehát a könyvtáros 
fog gyakorlatilag működni, de mivel hideg lesz az épületben, ezért fogadás nem lesz, de a könyvekhez 
való hozzáférést mindenkinek biztosítják. Mint, ahogy itt a covid alatt a Művelődési Házban, illetve a 
könyvtárban is házhoz szállították a könyveket. Ilyesmikben fogunk tudni gondolkozni. Szóval 
alternatívát kell találni, de ameddig csak lehet, nyilván nyitva kell tartani mindent. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Most örülök, hogy nincs színház Gödön, még nagyobb gondunk lenne. 
 
Szilágyi László: Mindenféleképpen kell említenem és még sokan fogják mondani, sok válasz fog rá 
érkezni, hogy az Önkormányzatban is elszálltak a rezsiárak. Ezen a téren van egy kis jó hírem is, Pest 
Megyével (Önkormányzatával) komoly tárgyalások folynak. Úgy néz ki, lesz erre lehetőség a 
későbbiekben, hogy valamilyen támogatást működésre, pénzügyi támogatást kapjunk. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): A mi pénzünkből tehát kapunk valamennyit vissza.  
 
Szilágyi László: Én ezt így fogalmazom, hogy Pest Megyétől.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Csókoltatom őket innen. A következő, ami lehet, hogy hátra szól, de hátra is 
kérdezem, a leghátsó sorba. A látványosan romló anyagi helyzetben romolhat a közbiztonság, 
megélhetési bűnözés. Milyen megelőző lépések történnek vagy fognak történni?  
 
Balogh Csaba: Ami szerintem egy jó prevenciós lépés volt, a térfigyelő kamerák bevezetése, ami most 
a városnak a becsatlakozó pontjainál van, illetve Szilágyi László körzetében, körzetes keretéből az még 
megvalósult. Ezeket tudja figyelni a Közterület-felügyelet és a rendőrség is, hogyha bármi nyomozásnál 
szüksége van rá, akkor ő is betekintést lát. Ez egy előrelépés volt, ez tény, hogyha a megélhetési bűnözés 
felbukkanna, akkor az meg egy lépést hátra jelenthet. Bízom abban, hogy a rendőrség minden tőle 
telhetőt meg fognak tenni, de ahogyan ez ugye „nature of the beast”,” magától értetődő”, az, hogy ez 
nem az Önkormányzaton múlik ez a tevékenység. Ez is egy állami szintű.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Ez hátra szólt. Tulajdonképpen mi lesz? Mennyi rendőrünk van nekünk, a 
városnak? 
 
Balogh Csaba: Sok, de sose elég. Lehet jelentkezni még. 
 
Pálfai Péter: Köszönöm szépen. Esetleg határvadásznak, gödi határban.  
 
Balogh Csaba: Inkább rendőrnek. 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Hét? Nem sok ez egy kicsit? Nyáron mintha nem lenne. Mindegy, hagyjuk ezt. 
Következő kérdésem: ez egy régi kérdés. Milyen nyilvános felületen, oldalon ismerhető meg az 
Önkormányzatot támogató szakértők, tanácsnokok, satöbbi tevékenysége és juttatásai. Muszáj 
felolvasom, mert feltették. 
 
Balogh Csaba: Ha jól tudom, a god.hu oldalon igazából már elérhetőek, ha nem, akkor mindenképpen 
megnézzük. Közadatigénylésként ki lehet kérni, és akkor ki fogjuk adni azonnal, ahogy tudjuk, nincsen 
benne semmi titkolnivaló.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Világos, csak nyilván, aki ezt feltette, nem találkozott ezzel. A következő két 
kérdést önhatalmúlag nem teszem fel, mert nem tartanám azt most ildomosnak és gusztusosnak se ebben 
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a helyzetben. Ellenben többen kérdezték, hogy a Fülöp úrnak adott pénzzel, anyagi eszközökkel neki 
kellett volna-e valamilyen vizsgálódásokat folytatni, hogy az megtörtént és annak a tárgyi költségei, 
vizsgált eredményei mikor lesznek nyilvánosak? Valami zajvizsgálat, készülékekre, 16 millió forintról 
beszélek. Tehát, ezt jó lenne tudni, hogy ezt ki számolta ki, mikor lesz ebből valami? Mikor tudja meg 
a közösség az ő eredményeit, nap, mint nap méregeti a zajt?  
 
Balogh Csaba: Lehet, hátha befut időközben.  
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Akkor lehet, elmondja. Visszahozzuk, ez nagyon jó lenne. Én még szívesen 
látnám, hogy ki, miért, mit csinál az istállóban, úgyhogy nyihaha. Köszönöm szépen, ennyi volt. 
 
Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Érdeklődő Gödi Lakosok! Reméljük, a Facebook-on többen vannak. Valójában nem volt nagyon 
hirdetve ez a mai esemény. Kitették augusztus 22-én a honlapra az aktuális események közé, ugyanakkor 
a Facebook-ra, utána az elsüllyedt és eltűnt. Tehát az akkor még szabadságon lévők, ha nem látták, egy 
nappal a mai rendezvény előtt kerültek vissza ezek az információk úgy Facebook-ra, úgy a honlapra. 
Tehát valószínűleg ez az oka, hogy a lakosok nem tudtak elég tájékozottak lenni erről az eseményről. 
Nem ez az első alkalom, ami nem egy jó példa, amikor két napon belül hirdet meg az Önkormányzat 
egy lakossági fórumot, mert nem lehet ennyi idő alatt eljuttatni az információt az érintettekhez. Én 
Kecskés Krisztina vagyok, a Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület alelnöke, mögöttem 
a körülbelül 60 fős tagságunk áll, illetve nagyon sok olyan gödi lakos, akik folyamatosan az 
együttértésükről vagy egyetértésükről biztosítanak bennünket, sőt anyagilag is támogatják az Egyesület 
munkáját, például abban a zajvédelmi küzdelemben, amit a Samsung körüli kutak érdekében indítottunk. 
Azt a pert a gödi lakosok adományainak köszönhetjük. Ez az a per, amibe az Önkormányzat támogatólag 
0 forint költséggel sem lépett be, mert azt a határozatot hozták, hogy küzdjenek a civilek. Ez egy 
szomorú apropója az ittlétemnek. Szeretném elmondani, hogy ez már a negyedik közmeghallgatás, és 
minimum a negyvenedik alkalom, amikor sajnos ugyanezt próbálom elmondani önöknek, és ismét újra, 
meg újra a tudomásukra hozni, hogy a Samsung súlyos problémákat okoz a Gödön élőknek. Azért 
vagyok kénytelen újra meg újra elmondani, kicsit szégyellem és unom is már, mert ezek a problémák 
nem oldódtak meg az elmúlt években. Szeretném Önöket ismét tájékoztatni róla, hogy a különleges 
gazdasági övezet is Göd része, sajnos. Nyilvánvalóan senki nem örül neki, de közigazgatásilag ide 
tartozik, és azt az indokot, hogy azért, mert a pénzt elvették, ezért mi nem tudunk semmit tenni, ezt 
sajnos nem lehet elfogadni egy Képviselő-testülettől. Önöknek rengeteg lehetősége lenne arra, hogy 
különböző fórumokon és hatóságok felé közvetítsék ezt a rengeteg problémát, amiről folyamatosan 
tudomásuk van, hiszen a zajszennyezésről a beadványainkból, az önök felé tett rengeteg javaslatból a 
monitoringvizsgálatokra, a forgalomnövekedésről, amit elmondtak az általunk szervezett fórumon a 
gödi lakosok, tudnak. Tehát, szerintem a problémák teljesen világosak és nyilvánvalóak. A megoldásra 
várunk, sajnos, nagyon régóta. Újra meg újra fel is merül bennünk a kérdés, hogy nekünk civileknek mit 
kell még tennünk, mit tehetnénk még? Már pert is indítottunk, folyamatosan tájékoztatjuk a Képviselő-
testületet a problémákról. Van egy képviselőnk, aki a Samsunggal határos területekért felel, és a kérdés 
továbbra is az, hogy mi történt? Kérem is önöket, hogy majd legyenek szívesek arra választ adni, akár 
most, mihamarabb, hogy milyen lépések valósultak meg és milyen eredményeket tudnak felmutatni a 
Samsung elleni védekezés ügyében. Ugyanis az egyetlen vágyunk, hogy ha már együtt kell élnünk ezzel 
az átok monstrummal, amelyik napról-napra tornyosul Alsógöd felé, ugye aki arra jár, mindenki láthatja, 
hogy mindennap egy újabb épületre húzzák rá a tetőt, egy újabb kürtő emelkedik ki, ami zajt fog okozni. 
Szóval, mit lehetne tenni azügyben, hogy ezek a problémák kicsit enyhüljenek? Azt gondoljuk, hogy 
Önök ennél sokkal határozottabban és hatékonyabban képviselhetnének minket. A pénzek 
megszerzésének is ugyanez az útja, nyilvánvalóan, amin most egyébként elkezdett járni az 
Önkormányzat, hogy megpróbálja Pest Megye felé ezeket a problémákat megfelelően artikulálni és 
bebizonyítani, hogy védekezni kell, mert rámegy több ezer ember élete és egészsége. Vannak konkrét 
javaslataink is természetesen, minthogy eddig is már nagyon sok minden volt, szeretném ezeket 
elmondani. A feladat az önöké, hogy kitalálják erre a megoldást. Mivel a Samsungot hetente, de legalább 
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havonta több alkalommal büntetik meg veszélyes anyagok, engedély nélküli és munkavállalók életét 
veszélyeztető módon való felhasználása miatt, valamint tűzvédelmi berendezések hiánya miatt. Azt 
gondoljuk, hogy ezek a városra is veszélyt jelentenek, és nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy 
bármelyik gödi lakos elhinné, amit a Samsung a legutolsó biztonsági jelentésében állít, amikor a teljes, 
nagy gyárbővülést elénk tárták, láthatjuk, hogy minimum háromszorosára, de legalább négyszeresére 
nő a gyár mérete, hogy a baleseti hatásterületek csökkenek. Ugye azt mutatták ki, hogy minden tűzeset 
és robbanás visszafordul a gyár kerítésén belül, de legalábbis az újtelepieket fogja elérni. Ez 
nyilvánvalóan nem egy reális forgatókönyv. Senki nem gondolhatja, hogy az Alsógöddel szomszédos, 
hatalmas, 2,5 km hosszú gyár biztosan csak néhány bócsai ingatlant fog érinteni, ha üzemi baleset, ipari 
baleset történik. A kérésünk az, hogy a lehető leghamarabb keressenek egy olyan céget, aki nem a 
Samsung által felkért Generisk Kft., aki évek óta a Samsung jelentéseit készíti. Tehát, ne egy olyan cég 
készítsen baleseti forgatókönyveket és futtassa le ezt a programot, aki valamelyest nyilvánvalóan 
kapcsolatban áll a Samsunggal, hanem egy független legyen, akár egy nemzetközi cég, de végezze el 
azokat a számításokat, amelyek alapján a gödi lakosok esetleg azt érezhetik, hogy valamelyest 
biztonságban vannak. Illetve szükséges elkészíteni olyan külső védelmi tervet, ami Alsógödre is 
vonatkozik. Azt gondolom, hogy a jelenlegi védelmi terv, amit nagyon kevesen találnak meg, mert a 
honlapon szintén eléggé nem látható helyen van. Önök azt mondják, hogy az újtelepiek megkapták a 
nyomtatványt. Igen, ismerjük ezt mi is, valóban és tényleg benne van, hogy kell elzárkózni a lakás 
legkisebb helyiségébe és aztán hogy kell elmenekülni, hogy ha jön a hatóság, hogy segítsen. Azt 
gondoljuk, hogy Alsógödön is sokkal több információra lenne szükség.  
Ebben a pillanatban fogalmam nincs, hogy a Samsung látóterében lévő lakóhelyemen a zsákutcából, 
hogy fogok elmenekülni, ha egy robbanás vagy egy megállíthatatlan tűz keletkezik, amikor a 
zsákutcámat lezárják a tűzoltóautók, a rendőrség meg mindenki. Tehát tájékozatlanok, nem tudják az 
emberek, hogy mit kell itt csinálni, miközben itt van a közelünkben egy veszélyhelyzet, egy kiemelten 
veszélyes üzem, mely egyre veszélyesebb és egyre nagyobb és egyre ijesztőbb és egyre rettenetesebb. 
Ez az egyik javaslatunk, hogy érdemes lenne egy független szakértő céggel vizsgálatokat végeztetni és 
alaposabban informálni Göd lakosságát erről a veszélyhelyzetről és a teendőikről egy ilyen esetben. 
Nagyon régi kérésünk szintén, hogy a Samsung óriási mennyiségű problémát okoz, hiszen rengeteg 
emberrel beszélünk a városban. Egyébként önök is megkapják ezeket az információkat, tehát, ahol ezt 
át tudnánk beszélni úgy, hogy idehívják a Samsungot is meg a hatóságokat is természetesen, ahol „face 
to face” kaphatunk kérdésekre választ. A Hatóság nagyon nagyvonalú levelekben ad nagyon kevés 
információt és az információadás lényege, hogy még 45 napig kell rá várni, mert veszélyhelyzet van, 
vagy az, hogy egyébként hülyék vagyunk és mindenféle jogszabályokra hivatkoznak, amikről ismerjük, 
hogy nem is az adott esetre vonatkoznak. Szóval nagyon szeretnénk egy ilyen tematikus fórumot még 
idén. Ugyanezt elmondtuk tavaly is, kénytelenek voltunk mi megszervezni mint Göd-ÉRT Egyesület. 
Nagyon büszke vagyok, mert akkor sokkal többen voltak, ez a terem tele volt. Ez is mutatja nyilván, 
hogy vannak problémák, amiket szeretnénk tisztázni a Képviselő-testülettel és az érintett Samsunggal 
is. Ha esetleg az a válasz merülne fel, hogy a Samsung nem együttműködő, akkor ezt már most előre 
nem tudom elfogadni. Hiszen, mikor most az NMP-szennyezés a kútjainkban megtörtént, annak mérési 
eredményeit közzétettük, akkor a Samsung igen együttműködőnek bizonyult, mert már másnap, 
egyáltalán nem korrektül felkereste a GPS koordináták alapján azokat az ingatlantulajdonosokat, ahol a 
méréseket végeztük, és felajánlotta, hogy ő is mintát vesz. Miután ez nem sikerült neki, utána Fülöp 
képviselő úr 60 gödi lakosnak a címét gyűjtötte össze, hogy ki adna szívesen mintát. Nyilván nem tudja 
mindenki, ezek után a Samsung 3 ingatlant választott, ahonnan valóban ugyanúgy felkereste a Wessling 
céggel, mintát vett és elfelejtette annak az eredményét közzétenni. Mivel én érintett vagyok, sürgettem 
is, és rákérdeztem a Samsung illetékes vezetőjénél is a kozpontikapcsolat@ mail-címükön, de nem 
érkezett válasz, természetesen. Szóval, érdekes dolgok vannak, mert amikor a Samsung akart valamit 
mondani itt a gödi lakosságnak, kizárólag az NMP-vizsgálattal kapcsolatosan, egy héten belül tudott 
lenni lakossági fórum. Szóval ezen a vonalon azt javasolnám, hogy legyenek kedvesek továbbhaladni a 
szervezéssel, és ha sikerül egy időpontot egyeztetni minden érintettel, akik válaszolhatnának a mi 
problémáinkra, akkor azt jó időben hirdessék is meg, hogy ide tudjanak érni, mondjuk több ezer gödi 
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lakos. Szintén egy régi téma, és erre volt is polgármester úrnak kezdeményezése, nem vált okafogyottá 
sajnos, sőt napról napra rosszabb a helyzet, hogy olyan életminőségbeli változások érnek minket napról 
napra. Rettenetesebb, zajosabb, éjjel-nappal, szünet nélkül, őrület, hogy mit művel a gyár és hatalmas 
forgalom van. Szóval, hogy az ingatlanjaink értéke meg az életminőségünk olyan mértékben romlik, 
hogy legyenek szívesek egy pertársaság létrehozását kezdeményezni és végbe vinni egy ügyvéd 
segítségével. Tehát, magyarul, keressenek fel legyenek kedvesek egy olyan ügyvédet, aki felvállalja, 
hogy egy település 1/3, 1/4 lakosa nagyon sokat veszített anyagilag is és erkölcsileg is. 
Mindenféleképpen ebben a helyzetben szeretnénk valamilyen kártérítési igénnyel élni, mert azt 
gondolom, senki nem hiszi, hogy egy olyan ingatlan ablakán benéz a Samsung és egyre jobban benéz, 
nap mint nap újabbak születnek, az ugyanannyit ér, és egy zúgó kert tartozik hozzá, legyen az bármilyen 
gyönyörű, az ugyanannyit ér, mint 5 évvel ezelőtt, amikor ezek a jelenségek nem voltak részei az 
életünknek. Nagyon szeretném megkérdezni, mert erre is ígéret hangzott el a közelmúltban az NMP-
szennyezéssel kapcsolatos közmeghallgatáson, hogy hol tart a városi monitoringrendszer kialakítása? 
Tehát a talajvíz, a kutak mérése? Nem bonyolult ez annyira, nagyon sok szakértő cég elérhetőségét is 
megadtuk már önöknek. Arról van szó, hogy 1-2 helyszínen ilyen kutakat vagy a meglévőket kell 
használatba venni vagy netán létesíteni egy olyan helyen, amelyik természetesen a Samsung és a Duna 
között található, hiszen ez a talajvizek iránya és ott mondjuk havi egy alkalommal nézni, hogy mi is van 
a vízben. Ugyanazt lehetne talajminta esetében is, de ha már a vízből látunk valamit, értelemszerűen 
lehet nagyon megnyugtató információ is, de a monitoringrendszernek az a lényege, hogy folyamatosan 
kapjuk a válaszokat, az információkat és az eredményeket, amiket nyilván közzé is kellene tenni. Tehát 
erre mindenképpen szeretnék most választ kapni, hogy ez ügyben történt-e valami és hol tartunk? 
Felteszem azt a kérdést is, hogy mikor lesz már végre olyan képviselő-testületi előterjesztés, amiről 
beszélnek és szavaznak, és a Samsung a téma. A lakosságot hogyan tudják megvédeni? Teljesen 
elképesztő, amilyen körülmények között élünk. A zaj fokozódik, már a felsőgödiek is hallják, a Duna-
partiak is hallják. Az, hogy leszáll az ember a vonatról, és mellbevágja a Samsung zaja, és érzi, hogy 
hazaérkezett. Ez azért nem egy normális állapot, nyilvánvalóan. Azt szeretném megkérdezni, hogy önök 
közül tudják-e, hogy mikor járt le a Samsung zajcsökkentő intézkedési terve és azóta mi történt? Inkább 
elmondom nagyon röviden, mivel mi folyamatosan levelezünk a hatóságokkal. Sajnos mi tudjuk, hogy 
a Samsung vette magának azt a bátorságot, hogy a gödi lakosság másfél éven keresztül várta, viszonylag 
türelmesen, hogy valami történik, mert akkor megígérték, hogy Újtelepen különböző műszaki 
megoldásokat alkalmaznak, és ahogy csökken a zaj, akkor természetesen Alsógödön is fog, meg az 
Oázisban is fog. Önmagában ez teljesen nonszensz volt, de bizonygatták, hogy nagyon jó lesz így. Nos, 
amikor lejárt ez az intézkedési terv április 22-én, a Samsung vette magának a bátorságot, hogy nem 
nyújtotta be az előírt jegyzőkönyveket, amivel ő bizonyította volna, hogy ezek eredményesek voltak. 
Május 30-a volt a határidő, felszólította a Hatóság nem sokkal utána, mert ez egy jelentős eljárási 
menetrend. Ezt követően, egy hónap múlva beadták a jegyzőkönyvet júniusi mérésekkel. Mi mindennap 
mérjük, hogy milyen intenzitású a zaj, hány órán keresztül, mikor kezdődik adott napon a zaj, viszonylag 
pontos információkkal rendelkezünk, mérjük is, és természetesen méretjük is. Ezekkel labdázunk a 
Hatósággal folyamatosan, de a Samsung olyan napon adta be az ő mérési eredményét, mikor az Oázis 
Facebook-csoportjában ez a poszt jelent meg, hogy „emberek, most menjetek ki a kertetekbe, mert olyan 
csend van, mint a Samsung előtt”. Ez került a jegyzőkönyvbe a Hatósághoz, természetesen, 
nyilvánvalóan. Ott örültek, hogy a Samsung igazolta, minden rendben. Nyilván, mi azóta is igazoltuk 
már, hogy természetesen nem, és ez folyamatosan így történik, egyre rosszabb, ellenben ezért kérdezzük, 
amit Péter is kérdezett, hogy ha az Önkormányzat Alapítványa által elnyert közel 16 milliós támogatás, 
amiben lakossági fórumok tartása is van a zajmérési eredményekről. Az az alapígéret, hogy a 
monitoringozás, ami az Egyesületünk egyik tagjánál van, egy műszer van kihelyezve. Tudjuk azt is, 
hogy mit mér, éjszakai zajhatásérték-túllépést mér, természetesen, hogy erről havonta beszámolót is 
készít az a cég. 2,5 hónapja van kint a műszer, az első havi bátran, bőven elkészülhetett volna. Tehát 
várjuk ezeket az eredményeket. Azt is tartalmazza ez a pályázati anyag, hogy felmérik a valós 
zajhatásterületet. Ezt nem tudom, hogy történik, egy műszer van kihelyezve egyetlen helyszínre, 
amelyik már most zajhatásterületen van. Sajnos, nagyon sok ingatlan van, ahonnan ugyanúgy 
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zajpanaszok érkeznek. Ezt a kérdést nagyon szeretnénk mihamarabb tudni, hogy mikor lesz az 
önkormányzati Alapítvány méréseivel kapcsolatos tájékoztató. Nagyon fontos kérdés, amiért szintén 
polgármester úr is nagyon jól tudja, és az 1-es körzet képviselője is nagyon jól tudja, Szilágyi László, 
hogy a véderdő amiért nagyon sokat küzdöttünk, annak annyi lett az eredménye, amit ott láthatnak, 
illetve kereshetnek az Oázissal szemben. Az a bizonyos 30 méter, ahol azok a kis csenevész vesszők 
találhatók a parlagfű között. Ez ugye Pest Megye területe, és ők létesítették, mondhatnánk, hogy 
örülünk, mert valami már történt, de van a másik terület, ami a városkezelésében van, és 2019 
novembere óta aláírásokkal, beadványokkal, lakossági fórumon képviselő úrnak küldött sokszoros 
megkereséssel és személyes beszélgetésekkel azt kérjük, hogy mivel azon a táblán a Samsungtól a folyós 
utcák felé, a Tisza utca, a Rómaiak útja, és az összes, a Kraszna és a Szamos, mindenhol, sőt már az 
alsógödi, költőkről elnevezett utcákban is hallják ezt az átkozott zajt. Ezen a táblán úgy zúg át, hogy 
semmi akadály nincs. Az összes józan gondolkodás szerint a város és a gyár közé erdőt lenne szükséges 
telepíteni. Ezt tudjuk, hogy nem egyszerű, de a város kezében lévő területek ügyében kaptunk ígéretet, 
hogy valami lépés történik, de három éve fa, az semmiképpen. Szeretnék erről tájékoztatást kapni, hogy 
most éppen hol áll ez a történet. Tudom, hogy a kisajátításokhoz is pénz szükséges, ez ugyanúgy egy 
Pest Megyéhez prezentálható helyzet, hogy a várost teljesen szeparálni kellene, mielőtt több ezren 
megbolondulnak. Szóval azt szeretném mondani összegzésül, hogy tulajdonképpen azt gondolom, így 
három év elteltével és tapasztalatával, Samsung-ügyben nem az a megoldás, hogy nem beszélünk róla, 
és akkor nincs. Merthogy tény, hogy a talajba meg a levegőbe nem látunk bele, vagy szerencsénkre, 
vagy nem is tudom, de jó lenne azt is tudni, hogy ott mi van, de a zajt viszont halljuk. Tehát ez a 
probléma, ez nagyon is létezik, és mindannyian tapasztaljuk szerintem, hogy ebből a gyönyörű 
kertvárosból hogyan válik egy dübörgő, zúgó, amortizálódó iparváros. Szóval, azért valamit kérem, 
hogy tegyenek, forduljanak, akihez csak lehet, mi is ezt tesszük, és ha lassan is, de valamit muszáj, hogy 
ezt a problémát nyilvánvalóvá tegyük. Még egyet szeretnék mondani abból kiindulva, amit az elején 
mondtam, hogy a különleges gazdasági övezet is Gödhöz tartozik, nem önálló település, nincs rá kiírva 
semmi más, és sajnos nagyon is itt van nekünk. A város honlapján tegyenek közzé a Samsunggal 
kapcsolatos információkat, illetve nem a Samsunggal, magával a különleges gazdasági övezettel. Itt 
rengeteg dolog folyik, folyik az utak építése és annak az eljárásai. Folynak a közműeljárások minden 
tekintetben víz, vízi közmű, szennyvíz. Mindannyian tudjuk, hogy rengeteg eljárás folyik, ennek vannak 
különböző állomásai, tájékoztassák az itt élőket, hogy mire számíthatnak. Napi 2000 jármű fog a 
Samsung körül közlekedni, nyilván kamionok. Tudni kell, hogy a kivezető utak, meg az összekötő utak, 
a temetővel szembeni útnak is mekkora forgalma lesz. Ezek az információk mind-mind rendelkezésre 
állnak. Önök mint ügyfelek, mint Önkormányzat megkapnak egy csomó információt. Épp legutóbb egy 
ilyen dologba botlottunk, hogy kifüggesztették az Önkormányzat előterébe valamelyik határozatot. Azt 
gondolom, hogy 2022-ben nem ez a lakosság informálásának a legmodernebb módja. Úgyhogy nagyon 
megköszönném, ha egy kicsit gondosabban és alaposabban adnának a honlapjukon is tájékoztatást akkor 
is, ha ez nem egy nagyon barátságos történet. Több száz gödi lakossal együtt várom a válaszaikat, amire 
most tudnak, arra most, és várjuk azt a lakossági fórumot, amire nagyon nagy szükség lenne. Köszönöm 
szépen a türelmüket. 
 
Szilágyi László: Először is köszönöm szépen a Göd-ÉRT Egyesületnek, hogy ilyen fontos témát 
felkarolnak, de tényleg nem egyszerű. Kezdjük azzal, hogy valóban a Samsung SDI-nek a székhelye 
Göd címmel kezdődik, tehát ebben igazuk van. Viszont, azért sok mindenben mégsem tudunk eljárni, 
merthogy technikailag azért, az építési engedélyektől kezdődően már nem Gödhöz tartoznak. Tehát ott 
csak a különböző utánajárásokkal lehet utánamenni a dolgoknak. Kezdeném az Alapítvánnyal, már 
többször elhangzott a 15 millió forintos támogatásával kapcsolatosan. Én pár hete voltam pont a Penta 
Kft.-nél, ahol megkért Fülöp Zoltán, hogy menjek el, és próbáljak ott egy oszlopra kérni engedélyt, 
miszerint ki lehessen helyezni egy zajmérőt, de sajnos nem igazán voltak partnerek ebben. A konkrét 
részleteket Fülöp Zoltán fogja tudni mondani, de azt rögtön hozzátenném, hogy nem Fülöp Zoltán kapta, 
hanem az Alapítvány kapta a pénzt. Tehát az Alapítványt kell mindenféleképp ostromolni. 
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Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Ő a kurátora. 
 
Szilágyi László: Az Alapítvány kurátora, elnöke, így van. Technikailag nem Fülöp Zoltán kapta mint 
magánszemély a pénzt, mert úgy hangzik el többször, mintha ő kapta volna, de nem ő.  
 
Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Önkormányzat tulajdonában 
lévő Alapítványról van szó. 
 
Szilágyi László: Máshogy is elhangzott, de mondom, nem megvédeni akarom a (Fülöp) Zoltánt, csak a 
pontosítás végett mondom. Tehát az Alapítvány 16 millió forintos zajvédelmével kapcsolatosan az az 
utolsó információm Zoltántól, hogy a különböző pontokat keresik. Ugye, támogatási szerződésük van, 
ami tartalmazza, hogy mennyi időn belül kell megvalósítani a projektet. Hogyha nem valósul meg, ez a 
támogatás visszautalásra fog kerülni. Tehát bízom benne, hogy ilyenre nem kerül sor. Ez Zoltánon fog 
múlni mindenféleképpen, elsősorban. Tehát én is partner vagyok, hiszen, ahogy ma kezdtem is a 
mondandómat, én már voltam olyan cégnél, hátha ott el lehetne helyezni zajvédő monitoringot. A 
monitoring szempontjából azt gondolom, hogy itt az összes képviselő támogatná a 
monitoringrendszernek a kiépítését, de ahogy megint elhangzik, nem 5 forintról van szó. Viszont Pest 
Megyénél már többször beszélgettem róla, és a hajlandóság megvan rá, hogy egy monitoringrendszer 
létrejöjjön. Ugye a monitoringrendszer nem csak abból áll, hogy ki kell építeni, hanem azt üzemeltetni 
is kell. Tehát, hogyha van egy talajmérés, akár talajvíz szempontjából ennek a működtetése se 5 forint. 
Ennek a működtetésére is kell, nem csak a kiépítésére, hanem a vizsgálatokra is. A független szakértő 
vonatkozásában azt gondolom, hogy nem tolonganak független szakértők.  
 
Töplerné Szaszkó Andrea (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Keresni kell.  
 
Szilágyi László: A Samsungnál a következő látszódik: sok-sok év távlatában probléma volt, hogy legyen 
havonta vagy háromhavonta egy rendszeres fórum tartása az Önkormányzatnak. A múlt héten volt egy 
ilyen egyeztetés. Szintén Fülöp Zoltánt tudom javasolni, hiszen ő van megbízva ezzel az Önkormányzat 
részéről. 
 
Töplerné Szaszkó Andrea (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Hol van most? Nem 
válaszol a leveleimre. 
 
Szilágyi László: Nem én vagyok az édesapja, úgyhogy nem tudok sajnos ebben az ügyben intézkedni.  
 
Töplerné Szaszkó Andrea (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Egy frakcióban 
vannak. 
 
Szilágyi László: Ha egy frakció is és képviselőtársam is, nem én vagyok a munkaadója. A következő a 
véderdő vonatkozású, mert az 1. választókörzetet érinti. Akkor még négy képviselőtársammal 
nyújtottunk be testületi határozatot arra vonatkozóan, hogy legyen egy véderdővonal, ami nem került 
megszavazásra, viszont Pest Megye kisajátítás által megvalósította. Sajnos olyan minőségben, ami nem 
igazán elfogadható. Múlt héten egyeztettem Pest Megyével és mondták, hogy ezeknek a pótlása most 
szeptemberben meg fog történni. Sajnos, nem olyan fákat fognak megint elültetni, ami szimpatikus 
lenne, hanem a szerződés általit. Azt gondolom, ugyanezek a 60 centiméteres magasságú fák fognak 
pótlásra kerülni. Azon kell gondolkozni, hogy lehetne a későbbiekben megoldani azt, hogy ezeket a 
fákat nagyobbakra lehessen kicserélni, vagy tartósabbak legyenek, és egy aszályos időszakban is 
gondozni kellene a fákat. Tehát Pest Megyétől valami olyan támogatást is kellene kérni, amivel a 
véderdő meg tud nőni és komoly védelmet tudjon jelenteni a Samsung hatásaival szemben. Itt elhangzott 
a Nemeskéri közzel kapcsolatos rész, amit szintén szeretnék én is, de az magántulajdonú terület. Tehát 
itt is az lenne a cél, hogy a véderdő vonatkozásában ez tovább tudjon terjeszkedni abba az irányvonalba 
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is, illetve szélesebbé is tudjon válni. Ez a folyamat már szintén egyeztetés alatt van Pest Megyével. Itt 
rögtön el kell mondanom, hogy a tranzisztorállomás a Nemeskéri úttal szemben a Samsungnál, úgy néz 
ki, hogy nem fog megépülni. A körbejáró utaknak viszont az építése folyamatban lesz, és ezzel 
kapcsolatosan még elhangzott a víz és a szennyvíz vonatkozásában, ahol szintén több megbeszélésen 
részt vettem, és az eredeti terv az volt, hogy a Zrínyi utcán vezetnék végig. Na, most azt sikerült elérni, 
hogy ne a Zrínyi utcán, ne a késő római Erődnél menjen, hanem az új út, ami a temetőúttal szemben 
van, ott fogják felvezetni majd a vezetékeket. Még elhangzott a védelmi terv a honlapra. Azt gondolom, 
hogy ezt szerintem a polgármester úr is el fogja mondani, hogy ez egy jogos kérés. Tehát ezt szerintem 
teljesítjük és fel fogjuk tenni magam részéről, de úgy, hogy láthatóbb helyre, hogy könnyebben elérhető 
legyen. Szerintem minden egyes ilyen védést kezdjük azzal, hogy reméljük, hogy jobb félni, mint 
megijedni, tehát tényleg ne legyen ilyen baleset, ne következzen be. Mint ahogy bármilyen 
intézményben vannak tűzvédelmi gyakorlatok, ezeket is rendszeressé kell tenni, és megfelelő oktatást 
vagy tájékoztatást kell megadni a lakosoknak. Ezen a téren azt ígérem, hogy én a körzetem azon részét, 
akit érint, ezt a védelmi vonalat, azt a tájékoztatót, ami Bócsára is be lett dobva, természetesen én 
kinyomtatom, mindenhova be fogom dobni a postaládába. Köszönöm szépen. 
 
Balogh Csaba: Nekem ugye eléggé kevés meghatalmazásom van valójában ezekben a témakörökben, 
de én is a honlapot szerettem volna mindenképpen mondani, hogyha valamin tudok javítani, az talán a 
kommunikáció. Én ebben azt kérem, hogyha van ilyen kérés, hogyan lenne láthatóbb, akkor dolgozzunk 
együtt annyira, hogy mondjátok, hogyan lenne az láthatóbb. Én nagyon szívesen segítek. A 
költségvetésben már le lett húzva a honlap fejlesztésére szánt plusz pénz. Konkrétan én vagyok az, aki 
próbálom szerkeszteni a honlapot a magam erejéből, amennyire hagyja az időm. Én nagyon szívesen 
segítek, csak nehéz ezt összehozni, hogy jó legyen mindig a kommunikáció, hogyha egyre kisebb 
létszámú a Hivatal, mert a hatósági eljárások viszont nem csökkennek. Örülnék neki, hogyha egy 
dialógusban tudnánk segíteni. Tehát tényleg jelezzétek, jelezzék bátran, én nagyon szívesen segítek 
ebben. Közvetlenül nekem is jöhetnek ezek a javaslatok, és fel fogom dolgozni őket. A menekülési terv, 
ami szerintem is egy nagyon fontos dolog, hogyha bármi történik, akkor tudjuk, hogy mi a teendő. Ez 
az, amivel már, amikor megjelentem, ezzel ütöttük az asztalt, sajnos kisebb eredménnyel, mint szerettem 
volna. Még most is arról megy a puhatolózás, és azt próbálom elérni, hogy amikor a 
Katasztrófavédelemmel gyakorlatozunk, akkor a befogadási tervet is gyakoroljuk el. Tehát, hogyha 
tényleg az van, hogy menekíteni kell embereket a veszélyzónából, akkor tudjuk azt, hogy mit kell 
végigzongorázni ahhoz, hogy befogadók legyenek és be is legyenek fogadva. Ezt a gyakorlatozást most 
még a magasabb szinteken nem engedik meg nekünk. Bízom benne, hogy legalább a mi kollégáink jól 
tudják az elméletet, hogy ha ne adj’ Isten, egy ilyen dolog előfordul, akkor tudják majd a gyakorlatban 
is használni a tudást. Mi magunkat próbáljuk képezni, amennyire csak tudjuk. Igen, ez ugye tény, hogy 
ez magába foglalja azt, hogy először azokat kell megtanítani, akik felelősek is lesznek ebben az egész 
procedúrában. Olyan biztos nem fog történni menekítés közben, hogy lezárják azt a zsákutcát, és nem 
lehet kijutni. Ez ilyenkor természetesen koordinált módon úgy zajlik, hogy a Katasztrófavédelemmel 
összhangban, folyamatos kapcsolattartásban mondjuk, hogy mi a teendő, és ahhoz tesszük megfelelővé 
a közlekedést. Ezen leszünk rajta, ahogyan tudjuk, akkor ezeket megtesszük, hogyha ilyesmi előfordul. 
De a lényeg az, hogy először a felelősöket kell tudni biztosan, hogy ők tudják, mi a tennivalójuk, hogyha 
bármi történik, és a lakosságot szívesen bevonjuk. Ezért is létezik a katasztrófavédelmi 
munkacsoportunk, ami erről szól. Lehet nyugodtan csatlakozni, és akkor a képzéseket biztosítjuk 
mindenkinek, aki abban részt vesz. Erre is volt már felhívás többféle módon. Lehet, hogy most éppen 
nincsen az aktuálisak között, de az az ötlet is tetszett, hogy a különleges gazdasági övezetnek legyen 
egy külön aloldala. Ha jól tudom, akkor most van is, de most nem tudtam leellenőrizni az interneten. 
Hogy mi a tartalom, abban nagyon szívesen egyeztetek, hogy mi az, amit még jó lenne feltölteni. 
Nyilván a duplikációt szeretném elkerülni, mert vannak olyan adatok, amiket nem az Önkormányzat 
generálja le, hanem legjobb egyből a Pest Megye oldalára átmenni. Ebben hangoljuk össze, hogy mi az, 
amivel tényleg átláthatóbb lesz, mert azt hiszem, egy fölösleges labirintus nem segítene a honlapon, de 
mondom, én erre nagyon vevő vagyok. Továbbá kérdezem azt, hogy melyik határozat volt az, ami 
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esetleg nem került föl a honlapra? Mert a hatarozatok.hu az elérhető az interneten, be is van linkelve. 
Én ott szoktam visszanézni az összes határozatát Gödnek, és még nem volt olyan, hogy ne találtam volna 
meg valamit, ami ki lett volna függesztve. 
 
Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Bocsánat, mindenre 
válaszolt, amit kérdeztem? Szerintem nem, de majd azt megismétlem. 
 
Balogh Csaba: Nem mindenre, de mondom, hogy a többire nem fogok tudni válaszolni. 
 
Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Az 50-es tábla véderdőjével 
milyen lépés történt a december 30-i lakossági fórumhoz képest? Amikor a lakosság sokadszor 
elmondta, az írásos beadványunk megerősítéseként szóban is elmondtuk önnek, hogy erdőt szeretnénk 
oda, és ön azt válaszolta, hogy esetleg településképi vegyes területet. Mi van ott most ezzel a területtel? 
Mi történt december óta? 
 
Szilágyi László: Egy hete beszéltünk Pest Megye elnökével, hogy erre szeretnénk a következő Zöld 
Alapnak egy jelentős forrását biztosítani. Erre válaszoltam is, miszerint abba az irányba is elmenjen és 
lehetőleg egy szélesítés is legyen arra hivatkozva, hogy az erdőtelepítésnek a 60 centiméteres fákat kell 
elültetni és ezt gondozni is kell. Tehát, hogy pont az aszály miatt ez most egy szerencsétlen időszak volt, 
de valahogy egy locsolás, idősebb, korosabb fákat kellene már arra a bizonyos táblára elültetni majd a 
jövőben. Tehát zajlanak, elindultak múlt héten ezek az egyeztetések, és a fogékonyság meg is van rá. 
 
Vajda Viktória képviselő elhagyta a színháztermet. 
 
Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Ez nagyon jó hír. Örömmel 
látnánk erről valami írásos anyagot is, mert akkor így éreznénk, hogy tényleg valami alakul. 
 
Szilágyi László: Ezt pár héten belül fogom tudni, mert én azzal vagyok megbízva, hogy úgymond egy 
ilyen lobbitevékenységet végzek el Pest Megyénél, jó kapcsolatokat ápolok. Ha odakerül az a rész, hogy 
lesz fogékonyság, akkor természetesen még az ősszel szeretnénk, amikor feltöltik az Alapot Pest 
Megyénél. Ekkor szeretnék a testület elé behozni egy előterjesztést a lehetőségekről. Ha ezt 
megszavazza a testület, akkor Pest Megye irányába kell benyújtani, de mondom, ez még folyamat, 
úgyhogy nem szeretném kifejteni, hiszen magánterületről van szó, tehát, így nem árulhatok el sokat 
ebben az ügyben. Köszönöm. 
 
Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Rendben, de akkor mi 
folyamatosan várjuk az ezzel kapcsolatos lehetséges információkat, és előre is köszönjük, mert ez egy 
eddig hároméves küszködésünk, úgyhogy ez ennyiben bíztató. 
 
Szilágyi László: Bocsánat, csak hogy ennek egy másik része, hogy Pest Megyével jó a kapcsolatunk. 
Ezt már a Hernád közieknek jeleztem is. Ott a hiányzó járdaszakasz, ami nagyon-nagyon régóta kellene, 
arra támogatást kaptunk Pest Megyétől, tehát várhatóan rövid időn belül elindulhat ott egy beruházás. 
 
Kecskés Krisztina (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Azért nagyon nagy öröm, 
mert ez egy 20 éves várakozás, amióta a Hernád köz a világon van, vagy 25 lassan. Viszonylag itt van 
az ideje, hogy egy közfeladatot teljesítsen az Önkormányzat. Ez nem az önök mulasztása, csak örülünk, 
hogy most eljutottunk idáig. Kettő dologra szeretnék még gyorsan reflektálni. A monitoringkút fúrása 
egyáltalán nem horrorösszeg, van rá árajánlatunk, magának a kútnak a fúrása pár százezer forint, és a 
havi egy mintavételezés meg 50 vagy 100. Tehát, hogy azért ezek nem olyan költségek, amit egy 
Önkormányzat, ha szeretné, akkor nem tudna felvállalni bármilyen Alapból, és akár ezt is Pest Megyétől. 
Egyszerűen a biztonságunk, a tudásunk érdekében szükség van erre. Nem tudjuk megmondani, hogy 
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amit elfogyasztanak gyümölcsöket a gödi lakosok a fákról, ott mi megy fel a talajon keresztül. Ezt a 
problémát mindig elterelik az ivóvízkérdés felé, a DMRV is nagyon ügyesen. Soha nem az ivóvízzel 
foglalkoztunk, abban bízunk, hogy nem mérgeződünk meg. Mi van a talajban, és ha a kútjainkból 
locsolunk, hogy megy tovább? Ez egy kérdés. A védekezéssel kapcsolatban annyit szeretnék még 
mondani, hogy a Samsung sorozatos büntetései éppen, azt az aggályt keltik, hogy félünk, az teljesen 
jogos, és az, hogy veszélyben érezzük magunkat. A Samsungot azért büntetik meg 10 millió forintra, 
mert a dolgozói a kiszakadt zsákból egy helyiségben a szétszóródó veszélyes anyagokat hanyagul, a 
dolgozókat veszélyeztető módon kezelték, ott pedig légszűrő berendezések üzemelnek, amelyek 
kiköphetik a helyiségben megfordult levegőt és anyagokat a városban a levegőbe, és így tovább. Nem 
vagyok egyáltalán sem félős, sem ijedős, de ilyeneket, amikor olvasunk, akkor egyáltalán nem lehet azt 
gondolni, hogy itt biztosan semmi nem fog történni. Elképesztő mennyiségű katasztrófavédelmi 
büntetést szabnak ki a Samsungra, kvázi, aki nevetve kifizeti a 45 milliárdos nyereségéből, 
nyilvánvalóan. Azt is fontos tudni, hogy az általa kibocsátott folyékony hulladék 36 ezer tonnára nőtt, 
megkétszereződött az elmúlt két évben. Elfelejtettem kérdezni, hogy a MoLaRi-rendszerrel, amit a 
Samsung két éve megígért, kérem, hogy sürgessék azt is, hiszen itt egy lakossági fórumon a Samsung 
mondta, ahogy nő a gyár Alsógöd felé is újabb…, ő fogja kiépíteni. Írásban is megválaszolták 
valamelyik beadványunkra a Samsunggal kapcsolatos közmeghallgatáson. Ezeket mind-mind kérdezni 
kellene, számonkérni kellene, utánajárni kellene, ezek a munkatársaiknak lehetnének feladatai, hogy 
önök ezt követik. Polgármester úrnak szeretném válaszolni, hogy jelenleg Göd honlapján összesen annyi 
van, hogy a mi kérésünkre, amikor elküldtünk minden elérési utat, átlinkelhet egy olvasó Pest Megye 
gyalázatos, rettenetes, uninformatív honlapjára. Tehát gyakorlatilag, ha oda valaki elmegy, akkor el is 
vesztette a fonalat, mert elolvassa, hogy a Samsung a kifolyt szennyvizet gyönyörűen elvitte 
tartályokban, és elfelejtette megmutatni, hogy milyen anyagokat vitt el, amikor egyszer volt a csőtörés. 
Szóval, hogy az a honlap számunkra nem releváns. Arra lenne szükség, hogy önálló menüpontban vagy 
aloldalban tudjon, ha valaki Gödről akar tájékozódni. Elég sokan ismerik már, hogy itt milyen dolgok 
folynak, meg nem folynak. Szembe tudjon azzal nézni és ne minket kérdezgessen, hogy tényleg van-e 
zaj? Sajnos, igen. Amin a tervek vannak, amiket mi úgy szerzünk meg, nekünk sokkal nehezebb mint 
az Egyesületnek megszerezni az utak terveit, a közművek terveit. Ezeknek természetesen mind utána 
kell járni, de ezeket fel lehet tenni egy honlapra, hogy akit érdekel, például a gázvezeték, ami a Samsung 
számára fog épülni, mi sem tudjuk még, hol fog menni. Az egyáltalán nem jó hír egyébként, csak 
mondom, jó hír a bócsaiaknak, és nem jó hír az alsógödieknek, hogy az új bekötő út mentén fog a 
szennyvíz folyni. Ha csőtörés van, akkor az remekül teríti el az alsógödi területeket. Tehát mindennek 
sok vetülete van, ezeket mind folyamatosan monitorozni kellene és képviselni, ezt kérjük önöktől. 
Köszönöm szépen. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm. Akkor a honlap kapcsán tényleg beszéljünk majd egy időpontot, hogy 
hogyan lenne akkor az információ informatívabb, mint ahogy Pest Megyénél van, és hogyan tudjuk 
vállalni annak a frissítését, feltöltését. Tényleg őszintén mondom, hogy egyeztessük azt le. A vízmérő 
kapcsán akartam még mondani a talajvíznek a szennyezettségére, hogy legyenek mérések. Én Fülöp 
Zoltánnal próbálom fölvenni a kapcsolatot, már ki tudja, hogy mióta, mert nyilván sejthető okokból, 
azért az számítani fog, hogy a Képviselő-testület is áldását adja a végleges döntéshez. A lényeg az, hogy 
én szeretném, hogyha megvalósulna a talajvíznek a mérése Göd keleti oldalán, tehát, hogy a Samsung 
és a lakosság közötti részen. Addig, amíg ez nincsen, megint egyeztetek a DMRV-vel, időnként, hogy 
még mindig minden rendben van, és nyilván megkapom azt a választ, hogy nekik vannak talajvízmérő 
kútjaik a gát oldalában, ami azt mutatja, hogy nincsen semmi olyan szennyezettség, ami miatt aggódni 
kellene. A Greenpeace-nek nemrég jelent meg a levegőszennyezettség kapcsán az, hogy nem tudtak 
kimutatni NMP-t, én ezeket tudom csak mondani. 
 
Szaszkó Andrea (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Nem akartam megszólalni. 
Elnézést, képviselő úr! Nem olvassák esetleg a tényfeltáró cikkeimet? Nem válaszolnak a képviselő urak 
a leveleimre, frakcióvezető urak nem reagálnak a leveleimre, kérdéseimre, hogy milyen előterjesztéseket 
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nyújtanak be az egyes frakciók a Samsung ügyében. Szeretném elmondani, hogy a gyár úgy gondolom, 
hogy szennyezi a gödi környezetet, hiszen nincsen monitoringkútja, nem épít monitoringkutat, nem 
készít monitoringtervet. Megbüntették a gyárat, mert nem készítette el időre a monitoringtervet. 
Megkérdeztük a Vízügyi Hatóságot, a Fővárosi Katasztrófavédelmet, hogy benyújtotta-e már az újabb 
monitoringtervet? Nem. Tehát nincsen a Samsungnak egyetlen monitoringkútja sem. Bírósági per van 
folyamatban, hogy a korábbi méréseket, azokat adják ki. A Vízügyi Hatóság megfellebbezte ezt a 
döntését a bíróságnak, hogy ki kell adni a monitoringadatokat. Egyedül küzdöttem végig ezt a pert, 
önöket nem érdekli? Ez a Képviselő-testületet nem érdekli, hogy a Samsung nem adja ki a 
monitoringterveket, különben perelnének, vagy különben megkeresnék, vagy itt ülne Fülöp Zoltán és 
elmondaná, amit az NMP-szennyezéskor mondtunk, hogy „Kedves gyár, legyen kedves megmutatni a 
monitoringeredményeit”. Nem mutatta meg, pereljük, most se mutatja meg, a Hatóság se mutatja meg, 
se monitoringterv, se kút. Ez a gyár lehet, hogy elszennyezte Gödöt? Önöket ez nem izgatja? Hogy 
méreg van a kutakban? Azért, mert nem jutott el az ivóvízbázisig? Ezért még ez ott van. Önöket 
remélem, izgatja az, hogy szennyező anyag került ki a gyárból a gyár területén, hogy rákkeltő anyagok 
miatt büntették meg a gyárat, és ahogy a Krisztina mondta, ez kikerült a levegőbe. Tehát elszennyezi a 
gyár Gödöt, ha önök ez ellen hangsúlyosan, naponta vagy hetente nem lépnek fel mint gödi 
Önkormányzat, akkor szégyelljék magukat. Ez az önök felelőssége lesz, és napi több órát kell 
foglalkoznunk ezekkel az ügyekkel. Önök helyett nem győzzük. Legyenek kedvesek megnevezni azt a 
valódi személyt az Önkormányzatban, ne Fülöp Zoltánt, aki nem csinál semmit, aki foglalkozik Gödnek 
ezzel a súlyos problémájával. Nemzetközi probléma van belőle, urak és hölgyek. Mindenhol tudják a 
világban, hogy mi folyik. Önök meg itt ülnek ezen, és valamiről beszélgetnek a testületben, de azok a 
beszélgetések, amik ott elhangzanak, azokban semmit nem hallunk. Nem tudom, hogy mivel 
foglalkoznak, biztos fontos ügyek, de azért ez is fontos, tehát legyenek kedvesek foglalkozni vele 
érdemben és hangot adni az elégedetlenségüknek, hogy szennyez a gyár, és veszélyezteti a gödi 
lakosságot. Köszi. 
 
dr. Pintér György: Óvatosan fogalmazok, mert azért ez egy kényes téma, és nem szeretnék külön 
politizálni. Tény, ami tény, hogy egy hónap múlva lesz három éve, hogy az előző önkormányzati 
választáson, akik nyertek, azok jelentős részben a Samsungot ügyesen tematizálva nyerték meg a 
választást. Ezek után nekem különösen szomorú volt, és azt kell mondjam, hogy jelentős részben, 
mondjuk úgy 60 százalékban egyet tudtam érteni azzal, amit Krisztina mondott. Egy ilyen választási 
eredmény után még klímakatasztrófa és minden egyébről volt szó ott az elején. Ahhoz képest egy évvel 
a választás után én vetettem föl, hogy ugyan már, valami anyagot jó lenne, hogyha kapnánk Samsung-
ügyben. Nagyon fontosnak érzem, amit az Egyesület csinál. Az egy más kérdés, hogy időnként erős 
politikai leágazásai voltak a történetnek, de most nem szeretnék ebbe belemenni. Amit viszont mondani 
szeretnék, az az, hogy még '19-ben én tárgyaltam a MoLaRi-nak a kifejlesztőjével. Akkor még nem érte 
el azt a veszélyességi küszöböt, hogy ez kellett volna, utána jelentették be a további fejlesztést, és akkor 
már kellett volna. Ami számomra nagy kérdés, és azért hiányolom ezt az általad is emlegetett anyagot, 
mert úgy érzem, hogy sok esetben kiragadunk elemeket ebből a Samsungos történetből. Ezt nem negatív 
értelemben mondom, ne értsen senki félre, csak azt gondolom, hogy egy bármilyen monitoringrendszer 
csak úgy működhet, persze ki lehet építeni lépésenként is, de valójában időnként előkerül 1-1 aspektusa 
ennek a történetnek. Itt ugye jön a talaj, a talajvíz, a levegő, tehát ezeket ugye mind monitorozni kéne. 
Én kérdeztem akkor is, később is, de hát nem én vezetem a várost, hogy nagyon jó lenne azt tudni, mi 
az, amit ténylegesen mérni kéne egy ilyen gyár környékén. Hiszen 1-1 anyagot éppen kiragadunk, amiről 
éppen szólnak a hírek, de az egy kérdés, hogy folyamatosan mit lehetne mérni és mindez mennyibe 
kerül, és ez kinek a feladata és dolga lenne. Hiszen, hogyha a monitoringrendszerét a Samsungnak nem 
fogadjuk el, kvázi kéne egy második kör. Elemei bizonyára vannak. Ha vannak belső mérési 
eredmények, nekünk nincsenek külső mérési eredményeink olyan szinten. Tehát azt gondolom, hogy 
bizonyos dolgok biztos, hogy vannak. Mindenesetre kéne egy összefoglaló anyag, amiből aztán 
valamilyen módon tényleges intézkedéseket lehetne hozni. Egyetértek a véderdős felvetéssel 
aszályostul, mindenestül. Én is megkérdeztem Pest Megyét, én is próbálom a kapcsolatot tartani velük, 



1069 

és kérdezni, ha minden jól megy, akkor ugyanezt kaptam én is információnak, hogy gyakorlatilag 
beszántható a korábbi történet. Ott szerintem semmi sem maradt meg. Egy csomó egyéb dolog is 
tönkrement, azt újra kell telepíteni, és ez az újratelepítés, a szerződés alapján még az idén meg fog 
történni. Szerintem most egyelőre ennyit. Még egy dolgot hadd mondjak. Ez az, amiben kevésbé értünk 
egyet, én abszolút elfogadom, hogy a zaj probléma azon a részen. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy 
Göd többi területén élők egy része szintén elég súlyosan kapja a zajt. Tehát azért a vasút környékén 
lakók és az M2-es környékén, vagy az M2-től messzebb lakók bizonyos szélirány mellett elég rendesen 
kapnak a zajból. Erre azt szokták mondani, hogy de más a frekvencia. Azért ne mondjuk azt, hogy nincs 
zajterhelés. Nemrégen, közel a vasúthoz, Felsőgödön kérdezte valaki, hogy ez az M2-es? Az M2-es 
hallatszik ott, tehát, igenis van Göd más területén is zajterhelés. Köszönöm szépen. 
 
Balogh Csaba: Tudnánk csépelni bármeddig. Én is már mondtam egy párszor, hogy még a Városházánál 
is lehet hallani a Samsung zaját. Gyere el oda esténként és hallani fogod. Azt mondom, hogy szerintem 
sokkal több mindenkit érint, mint ahogyan most előállítottad. A másik, amit szerettem volna még 
leszögezni, hogyha járnál ezekre a fórumokra, amiknél a Samsung bevallja azt, hogy nincsen monitoring 
vizsgálata. Ő azt állítja, hogy nincsen monitoringvizsgálat, ellátja a mérést, de nincsenek mérési 
eredményei. Nagyon gyönyörűek, nézd majd vissza azokat a felvételeket, hogy hogyan tudja elmondani 
azt, miért nem végezte el a feladatot. A hatóságok meg nem reagálnak rá, bocsánat, és ez az a pont, amin 
kezdek kiégni, láthatóan nincsen meg az a meghatalmazásom, nem elég ahhoz az Önkormányzatiság, 
hogy ebben tudjak érdemben eljárni. Én lennék a legboldogabb, ha lenne valódi szavam.  
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Jó estét kívánok, Herczegné Dobó Erika vagyok! Egy sokkal kisebb 
településrész, Nevelek, sokkal kisebb problémájával jöttem, viszont kapcsolódik a zajhoz. Mi a Füzike 
utcában lakunk, a hátunk mögött a Neveleki Szomszédok Egyesület telepített egy játszóteret, ami szintén 
zajjal jár. Mi pihenni szeretnénk, azért költöztünk Nevelekbe, mert az egy csendes városrész volt. 
Kérdezném, hogy van bármilyen lehetőségünk arra, hogy ezt a zajt csökkentsük akár zajvédő fallal, 
hiszen bizonyos játékok odaépültek a kerítésünk mellé. Azon, ha 5 gyerek hintázik, annak bizony van 
zaja. Mi munkából hazamegyünk, pihenni szeretnénk, esetleg ki szeretnénk ülni a kertbe. Ez 
képtelenség. Gondoltunk olyan megoldásokra, hogy zajvédő fal, esetleg működési rend, hogy ott már 
este 8-kor ne lehessen játszani, vagy vasárnap, amikor még füvet sem lehet nyírni, akkor az a játszótér 
ne működjön. Önöktől milyen megoldás várható erre? Tavaly például volt egy mézfesztivál, nagyon jó 
volt, mikrofonba kiabáltak. Egy megoldásunk volt, elmentünk otthonról. Aztán a kedves vendégek 
otthagyták a szemetet, az autójukkal beparkoltak a kapunkba, nem tudtunk hazamenni. Tehát, mi is 
szeretnénk ott élni. A Samsunghoz képest ez egy nagyon pici probléma, de a mi életünket zavarja. 
 
Szilágyi László: Kezdem azzal, hogy én a Feneketlen-tónál lakok, úgyhogy nekem hasonló problémáim 
vannak. Sajnos, nem tudok mit csinálni a nyári fesztiválokkal. A Pacsi Parkról van szó, ha jól 
emlékszem?  
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Igen. 
 
Szilágyi László: Arra az Egyesület nyert támogatást Pest Megyétől. Az lenne az első kérdés, hogy velük 
már beszéltek erről a problémáról? 
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Nem, még nem beszéltünk. Azt éppen akartam mondani, arról se 
kaptunk tájékoztatást, hogy ott épül egy játszótér. Csak láttuk, hogy épül, aztán például olyan 
tájékoztatást kaptunk, hogy amikor tépkedték le a mi kerítésünkről a borostyánt, akkor mondták, hogy 
ezt ne tépjük le? Tehát, végül is ennyi tájékoztatást kaptunk, most levélben megkerestük az Egyesületet 
is. 
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Szilágyi László: Jó, akkor rögtön azzal kezdeném, hogy szombat délelőtt ott lesz az ültetés, illetve a 
körzeti képviselő is. 
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Igen, hallottunk róla. 
 
Szilágyi László: Nem hozzám tartozik, hanem Markóhoz (Markó József képviselő választókerülete). 
Szombaton délelőtt mindenféleképpen, hasonlóan velük kéne beszélni. 
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Igen. 
 
Szilágyi László: Azt hiszem, Kartalon jártam egy évvel ezelőtt, ahol volt egy játszótér-felújítás. Ott úgy 
oldják meg, hogy megvesznek egy házat, utána az valamiért az Önkormányzat tulajdonába kerül, aztán 
egy játszótér épül, tehát szomszédos lesz. 
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Igen, itt is így történt. 
 
Szilágyi László: Ott úgy oldották meg, hogy egy tömör fal épült föl.  
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Örülnénk ennek a lehetőségnek. 
 
Szilágyi László: Nem tudom, hogy ott van a víz, vagy ilyen lehetett, mert utána a Vízipók-Csodapóktól 
kezdődően volt felrakva rá, kívül kerítés, volt egy házirend, hogy este nyolcig lehet ott lenni. Nem is 
volt kialakítva világítás. Tehát, akkor azt gondolom, hogy a körzeti képviselőnek jelezni fogom. 
 
Herczegné Dobó Erika (gödi lakos): Nagyon szépen köszönöm. Végül is most adott volt ez a fórum, 
úgy gondoltam, hogy akkor ezt a problémát jelzem. 
 
Balogh Csaba: Nagyon jó felvetés. Úgyis ő a városüzemeltetési tanácsnok is. 
 
Töplerné Szaszkó Andrea (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Jó estét kívánok! 
Szaszkó Andrea vagyok. Először Pintér úrhoz szeretnék fordulni, aki az imént mondta, hogy nem 
szeretne politizálni, de az előző önkormányzati választásokon azok nyertek, akik a Samsungot jól tudták 
tematizálni. Én most a Göd-ÉRT Egyesület nevében is vagyok itt és mondhatom, hogy elég beszédes 
dolog az, hogy a Samsung körüli utakkal kapcsolatos perünk ügyében milyen következtetésre jutott, 
hogy milyen határozatra a testület, hogy kik azok, akik támogatták a perbelépést, és kik azok, akik nem. 
Hát nem az ön által nevezettek voltak, akik nem támogatták. Ez csak egy észrevétel. Balogh Csabát 
szeretném kérdezni, mint a helyi katasztrófavédelem vezetőjét. Augusztus végén kijött egy új 
katasztrófavédelmi engedély a Samsunggal kapcsolatban. Nem nagyon látjuk világosan, hogy ez milyen 
üzemrészekre vonatkozik, és milyen tevékenységekre. Szeretnénk, hogyha ezt egy kicsit pontosítanák. 
 
Balogh Csaba: A katasztrófavédelmi eljárásnak az eredményéről úgy tudom, hogy még csak eljárás 
indult, vagy már le is zárult? Ki fogom kérni mindenképpen, hogy melyik épületek vannak a hatása alatt. 
 
Töplerné Szaszkó Andrea (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Jó, meg hogy 
pontosan mi történt. 
 
Balogh Csaba: És pontosan mi történt. Persze, tudom, arra már meg is kértem, hogy részletesen 
mutassák be nekünk. 
 
Töplerné Szaszkó Andrea (Göd-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület): Jó. Még nem kaptunk 
levelet, annak fényében, hogy sorba jönnek ezek a Samsung-os büntetések elég aggasztó dolgokra 
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vonatkozólag, mint a veszélyes anyagok, tűzveszélyes anyagok. Hát szeretnénk tudni, hogy hogy áll ez 
az egész dolog. Köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Van-e még valaki felszólaló? 
 
Pálfai Péter (gödi lakos): Szóval, Samsung-ügyben büntetik őket, olyannyira büntetik őket, hogy az 
elnök-vezérigazgató úr ennyi pénzzel szokott rágyújtani a szivarra mindennap, ha egyáltalán szivarozik. 
Nem bünteti, ez nem büntetés a különleges gazdasági övezetre, a lábunkat nem tehetjük be, idézőjelbe, 
hogy ott mi folyik. Koreaiak nem beszélnek a lábbal, csak a fejjel. Ez nekik régi jó szokásuk több 
évszázada. Mi a láb vagyunk, a fej a Kormány. Tehát, amikor mi fölöslegesen irányítunk mérgeket, 
haragokat más irányába, az nagyon rossz dolog, egy irányba lehet irányítani, az pedig az, aki húzza a 
hasznot ebből az egészből. Ez nem gödi kérdés most már, drágáim, hanem Debrecen is kapott jutalomból 
a kormányhűségért egy Samsungot. Kínai, Japán, koreai üzemeknek a harmadik országbéli 
lerakodóhelyei vagyunk, és még nem történt meg az Európai Unió által elrendeltek, hogy a használt 
akkumulátorok oda mennek vissza, ahol ezt csinálják. Tehát, lehet kezdeni építeni használt 
akkumulátortárolókat, amik a sugárzó anyagokkal egyforma szinten fognak majd, vagy hát ahogy 
ismerjük, nem fognak. Ami a mi elmérgezésünk, hogy a felszíni utakról beszélünk, nem tudom, hogy a 
termállencsével mi a büdös franc lesz? Amikor elindul egy ilyen mérgezés, előtte ugye már eljutott 
állítólag a felszíni vizekig, azok el fognak jutni a kútjainkba, az el fog jutni a termállencsébe, és akkor 
az országnak, a gyógyturizmusának annyi. Tehát nagyon nagy a probléma. Jó lenne, ha összefognánk 
az összes többi érintett területtel. Komáromban nem voltunk ott, amikor ők sikongattak a világban, hogy 
azért jöttünk ide a zöldterületre, és abban a pillanatban kaptak, ott kellett volna állni bárkinek, és együtt 
üvölteni mindenkivel. Debreceniek elkezdtek tiltakozni. Tiltakozhatnak, mint ahogy mi is tiltakoztunk. 
Ami eldöntött fönt, az meg fog valósulni, és ha mérgezi a környezetet, mérgezi. Azt is elhiszem, hogy 
már állati profi módon tudja mindenki, aki végre fogja tudni hajtani ezt a dolgot, csak mi nem tudjuk. 
Nekünk készségszinten kéne tudni, hogy a büdös francba fogunk menekülni, olyan szinten kell 
gyakorlatoznunk. Ugyanis nemcsak az, hogy dől a mérgező anyag… Nem tudom, tudjátok-e, hogy 
mivel oltanak? Oltógáz van, speciális oltógáz, amivel a tűzoltók se rendelkeznek, azért égnek el a kocsik 
úgy porrá, hogy nyomuk nem marad. Olyan oltógáz van, amit körülbelül másfél hónapig sikerült 
elintézni. Sajnos, konkrétan tudom, hogy az udvarról, ahol a maláj munkás ült rajta, és kalapáccsal verte, 
bevigyék egy olyan területre, négyesével össze kell kötözni, és betenni egy hangári zárt területre, 
valóban nem éri semmi. Másfél hónap alatt sikerült a magyaroknak elintézni, hogy oda bekerüljön. Ha 
az elszáll, akkor nincs Katasztrófavédelem, akkor azt írják ki, hogy Bhopál. Tehát jó lenne nem arra 
ébredni, hogy nem Göd a nevünk, hanem Bhopál. Ott is valószínűleg mindenki tudta a dolgát a vezetők 
közül, csak arra ébredtek, hogy meghaltak. Szóval nagyobb a veszély, mint ezt mi így gondolnánk. Nem 
pánikot akarok kelteni természetesen, mert hol vagyunk mi attól már? Már a pánikon is túl vagyunk, azt 
hiszem jó néhányan, akik tudjuk, hogy miről van szó, és sokan tudjuk. Nem tudom a megoldást, mert 
nem nagyon beszél velünk a Samsung. Tehát az a párbeszéd, amit folytatsz, a süketek párbeszédének 
mondják azt a PR-t, amit nekik nyomniuk kell, és amint kiderül, hogy semmi nincsen... Nincs semmi 
konkrétum, ami azt mondaná, hogy itt van a kutunk, ebből ezt mértük. Még 10 kutunk van a város 
területén is, és abba meg ezt mértük. Most belenyomják, megindul… Mi lesz a 22000 emberrel, amikor 
12000 ember fog itt dolgozni? Ugye már hallomások vannak, hogy ott egy egész városnegyed épült. 
Lakótelep, áruház, mozi, színház, anyám tyúkja, minden lesz. Hova megy a szennyvizük? Most jelen 
pillanatban az 5000 munkás szennyvize, tudjátok, hogy terheli meg a gödiekét? Az átemelők 
fölrobbannak, a vezetékek eltörnek, a szar dől bele a tóba. Bocsánat, finomabb is lehetnék, nem leszek. 
Nagy baj van. Én régebben nem voltam nagy híve a dolgoknak, de azt hiszem, hogy úgy „full house 
gödinek” valamit kéne, felvonulunk a Parlament elé, vagy az irodája elé a főninek, vagy bármit csinálni, 
de ezt meg kéne, hogy hallja, hogy nagyon nagy bajt okoz nekünk, az egész országnak azzal, hogy a 
keleti multiknak a harmadik országbéli országa lettünk. Gyakorlatilag nem számít, hogy az emberek 
meghalnak, nem halnak meg. Na, ez nem probléma. Náluk se probléma. Egy dolláros maláj nem érdekli 
őket, hogy meg fog halni. Mi meg még annyira sem. 
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Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Van-e még kérdés, felszólalási igény? 
 
Kuti Tamás (gödi lakos): Jó estét! Kuti Tamás vagyok a Hernád közből. Egyetlen egy dologra szeretnék 
reflektálni, a zajra. Nálunk is hallatszik a vasút, 22 éve halljuk a vasutat, nyitott ablaknál tudunk tőle 
aludni. Egészen más jellegű az a sugárhajtóművel felszálló Jet-re, repülőgépre emlékeztető folyamatos 
megállás nélküli zaj, mint a vonatnak a tak-tak-tak-tak-tak-tak, és akkor az elmegy. Teljesen más. Az 
elhallatszik hozzánk is. Az teljesen más, egyáltalán nem zavaró. Ez így nem igaz, hogy egyáltalán nem 
zavaró olyan módon, mint ahogy az az állandó monoton és szünet nélküli sugárhajtóműzaj. Ami 
egyébként tegnap este is volt, tegnapelőtt este is volt, és néha tényleg van egy 5-6 napos csend, és aztán 
újra. A csöndes időszakokból van sokkal kevesebb. Köszönöm. 
 
Balogh Csaba: Köszönöm szépen. Még azt kérem, írja alá az adatkezelését. 
 
Balogh Csaba polgármester további hozzászólás hiányában megköszönte a részvételt és a Képviselő-
testület közmeghallgatást bezárta. 
 
 

K.m.f. 
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