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Képviselői beszámoló-2022.  

 

2022 után ellenzéki körzetes képviselőként, aki az önkormányzati testület kisebbségben lévő 

frakciójának tagja vagyok, ezért függetlenül attól, hogy az kötelezően előírt-e, vagy sem, át kellett 

gondolni mindazt, amit a közszolgálatról gondolok.  

Magyarország első különleges gazdasági övezetének árnyékában -úgy vélem- körzetem lakóinak 

képviselete mellett a gödiek mindenkori biztonságának megőrzése kell, hogy elsődleges célom legyen.  

Az országgyűlési választásokon a lakosság többsége újra bizalmat szavazott annak a politikának, amely 

a város anyagi lehetőségeit (korábbi ígérete ellenére) drasztikusan korlátozta, az önkormányzatiságot 

folyamatosan rombolja. Hiszek azonban az alulról szerveződő politikában, ezért a civil szerveződéseket, 

közérdekű kezdeményezéseket továbbra is támogatom. 

Továbbra is elmondhatom, hogy a képviselő-testületi üléseken észérvekre, racionális okokra való 

hivatkozásra mindig nyitott voltam, ab ovo nem zárkóztam el egy ötlet, illetve egy megfelelően 

kidolgozott előterjesztés megvitatásától sem. 

A bíróság döntése alapján január végével megszűnt az alpolgármesteri megbízatásom (a polgármester 

nem válthatta volna le az őt megpuccsolni szándékozó addigi beosztottjait- és cserélhette volna ki a 

veszélyhelyzetben őt segíteni és helyettesíteni hajlandó személyekre). 

Februárban Oroszország megtámadta Ukrajnát, ennek okán menekültek érkeztek folyamatosan Gödre 

is, akik önkormányzati lakásokban, ill. a Nyaralóházakban kerültek ideiglenesen elszállásolva. 

Kárpátaljai testvérvárosunk (Jánosi), valamint a városunkba érkező menekültek támogatására, 

megsegítésére gyűjtést szerveztünk (megható volt a lakosság, civil szervezetek aktivitása ebben az 

időben), tevékeny részvételemmel. 

Körzetemben (Göd, 4. egyéni választókerület) költséges beruházásokra továbbra sem volt lehetőség, 

ugyanakkor törekedtem közvetlen kapcsolatot tartani a lakosokkal és a felmerülő ötleteket, 

javaslatokat megvalósítani.  

Újabb hulladékgyűjtő edények kerültek kihelyezésre (Köztársaság út-Kincsem u., valamint a Jegenye u. 

sarkán; Jegenye utcában a Szegfű u. előtt). 

Földutak állapotának javítására folyamatosan próbálunk figyelmet fordítani (gréderezés, felszíni 

szikkasztóárkok rendbe rakása). 

A Jegenye u. végi (Rezeda utcánál) csatorna fedlapot sikerült az üzemeltetővel kicseréltetni, így a 

nagyobb esőzéseknél -remélhetőleg- többé már nem fogja a szennyvíz életveszélyes helyzetet okozva 

kilökni azt a keretéből. 

Ahogy a hozzám forduló lakóközösségnek megígértem a Bodza utca végét az EV6 kerékpárúttal (Id. 

Jőrös András sétány) összekötő szakaszon elkészült a közlekedést megkönnyítő járda. 

Nagy örömömre -születésének 50. évfordulójának alkalmából, a Kolonics György alapítvány 

kezdeményezésére- átadásra került a Kolonics György sétány (a gát Regős u-tól Kék-Duna üdülőig tartó 

szakasza) és emléket állítottunk (a Kolonics György sétánytól a Jegenye u-ig tartó szakasz róla való 

elnevezésével) Id. Jőrős Andrásnak is. 



Az előző évben beszerzett köztéri bútor (pad) -bár nem ebben a körzetben, de (lakossági igény miatt) 

alkalmas helyen- a Pesti úton, a Groom Salonnál került kihelyezésre.  

Idén is megemlékeztünk az aradi vértanúkra és átadásra került egy emlékmű az Aulich u-ban. 

A TESZ-szel egyeztetve sikerült elérni, hogy a lakosság számára a piaci árnál lényegesen kedvezőbb 

ágdarálás legyen igényelhető (sajnos a gépet időközben ellopták a telephelyéről). 

Körzetes keretemből tüzelőanyagot (tőzegbrikett) vásároltam, hogy a rászorulók számára segíteni 

tudjak a fűtési időszakot átvészelni. 

 

Göd, 2023.01.22. 
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