
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLGÁRMESTERI HVATAL 

TELJES FELÚJÍTÁSA  2004 

BÉKE ÚTI ÓVODA 

TELJES FELÚJÍTÁSA 

2005 

3000  m2 JÁRDA 

ÉPÍTÉSE  2002 - 2006 

FELSŐGÖDI  TÁMFAL  

TELJES FELÚJÍTÁSA  

2005 

500 m2 PARKOLÓ ÉPÍTÉSE 

FELSŐGÖD   2006 

VOLT BM ÜDÜLŐ 

VISZASZERZÉSE  2004 

30 000 m2 SZILÁRD ÚT 

ÉPÍTÉS  2006 

OKMÁNY IRODA  VÉTEL ÉS 

TELJES KIALAKÍTÁS  2004 

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS      

2014 OKT. 12-ÉN 

OÁZIS LAKÓPARK BÖLCSŐDE 

ÉPÍTÉSE   2006 

TANTEREM BŐVÍTÉS  2003 

NÉMET LÁSZLÓ ISKOLÁBAN 

JAM  FELÚJÍTÁSA   2005 

AZ ÖN BIZALMÁVAL ÉLVE  EZEKET 

TELJESÍTETTÜK 2002-2006 KÖZÖTT 

AZ ÖN TOVÁBBI  BIZALMÁVAL ÉLVE  FOLYTATJUK   

KÉRJÜK SZAVAZZON AZ MSZP JELÖLTJEIRE 

ÉS MÉG:     FELSŐGÖDI SPORTCSARNOK;    SPAR  ÁRUHÁZ;     JÁTSZÓTEREK;  

NEMESKÉRY ÚT  FELÚJÍTÁSÁRA 10 MILLIÓ FT.;     FÜRDŐ FEJLESZTÉSÉNEK 

ELŐKÉSZÍTÉSE ; DUNA UTCA FEJLESZTÉSI TERVEINEK ELKÉSZÍTÉSE. 
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PINCZEHELYI TAMÁS   

POLGÁRMESTER JELÖLT 

MSZP GÖDI SZERVEZETE  

 

TISZTELT GÖDI VÁLASZTÓPOLGÁROK 

 
Mi, a GÖDI MSZP, ott szeretnénk folytatni, ahol 2006-ban, Önökkel a legkülönbözőbb 

fórumokon egyeztetett programjaink, rajtunk kívülálló okok miatt abbamaradtak. 

Szomorúan látjuk, hogy  2006 óta egy kivétellel csak a baloldal által kezdeményezett 

és előkészített beruházások, fejlesztések fejeződtek be, ezt követően az eltelt nyolc év 

alatt szinte alig-alig léptünk előre. 

2002 től 2006-ig az MSZP vezetése alatt, olyan fejlesztéseket végeztünk a városban 

(27 km szilárd burkolatú útépítés,40 km csatorna, két új tanterem a Németh László 

iskolában, Béke úti óvoda teljes felújítása, városi sportcsarnok, 60 férőhelyes 

bölcsőde, strand épület és öltözők építése, József Attila Művelődési Ház felújítása,  

volt BM üdülő visszavétele- felújítása), amelyeket sem azelőtt , sem pedig azóta nem 

produkált a város sűrűn változó vezetése, annak ellenére, hogy a vezetés lehetőségei 

jóval nagyobbak voltak. 

Ugye emlékeznek még rá, hogy mi a fejlesztéseket úgy vittük véghez, hogy közben 

csökkentettük a lakóság anyagi terheit, és növeltük a város nyújtotta lehetőségek 

kedvezményeit. Nem igaz, hogy eladósítottuk a várost, ezt csak a rossz akaróink 

terjesztették rólunk . Ehhez két fontos tényt tennék hozzá. Egy, hogy a város 

honlapján, ma is megtalálható a 2006 évi mérlegbeszámoló, amely igazol bennünket, 

másrészt pedig fideszes többségben dolgoztunk.  

Az elmúlt nyolc évben UNIÓS pályázatok lehetőségével alig élve, sok elfecsérelt időt 

éltünk meg, miközben a körülöttünk lévő települések, valljuk be jobban sáfárkodtak a 

lehetőségekkel. 

Nem használták ki  a város igényeihez mérten az Unió adta lehetőségeket.  

Tehát a jószándékot nem vitatva, de a  szakértelem megannyi hiánya okozta nyolc 

éven keresztül, a város vezetésének eredménytelenségét.  

Adóemelésekre alapozva, nem lehet eltartani a várost. 
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Legfontosabb teendőnk, hogy megalapozzuk a város bevételi forrásait ! 

Kész konkrét terveink vannak, jövedelemtermelő beruházások megvalósítására, 

amelyeknek eredményei  egy év alatt „kézzelfoghatóak”.   

 semmiféle környezetterheléssel nem járnak,   

 munkalehetőségeket kínálnak a helyi lakósoknak és vállalkozásoknak, így is 

növelve a város bevételeit,   

 hosszútávon biztosítják a város fenntartási  költségeinek  jelentős részét és a 

város jelentékeny fejlődését, ami lehetővé teszi a helyi adók mértékének 

csökkentését (mint azt tettük 2004ben is !). 

 

További fontosabb terveink : 

 A gödi Dunapart teljes rendezése kerékpár úttal, az árvíz veszélyes 

helyeken pedig a gát megerősítése ún. nyúlgáttal, ami teljes biztonságot nyújt 

az ott élőknek. Ezzel meg lehetl évente sok tizmillió Ft.-ot, és  sok ezer óra 

élőmunkát. 

 Magyarország termálvíz nagyhatalmához tartozva , elengedhetetlenül 

szükséges a fürdőnk egészségügyi centrummá is való fejlesztése, ami 

jelentősen javítaná a város egészségügyi ellátását, megnövelné a valós 

foglalkoztatást, és komoly idegenforgalmi  bevételre tehetne szert a város 

minden szolgáltatató ágazata, valamint a város is.  

 A város teljes úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása . 

 Városközpont, és városi alközpontok tervszerű, de a lakóság igényeihez 

igazított kiépítése. 

 Térfigyelő kamera rendszerek telepítése és üzemeltetése város bevezető 

szakaszain. 

 Oktatás vissza kívánjuk szerezni városunknak az elvett intézényeinket. 

  A városi orvosi ügyeletet vissza kívánjuk állítani . 

 Ingyenesen használható, több, sok géppel felszerelt internetes helységet 

biztosítunk a városban élőknek, melyek működtetését helyi lehetőleg 

közösségi vállalkozásokkal kötött szerződésekkel biztosítjuk. 
Természetesen a helyi képviselőink Önöket szolgálva, a lehetőségeikhez mérten 

mindenben rendelkezésükre állnak, és várják majd javaslataikat, és észrevételeiket, a 

rendszeres fogadónapjaikon, halaszthatatlan sürgős esetekben pedig bármikor. 

Minden erőnkkel azon leszünk, kezet fogjon a Magyar a Magyarral  

 

 

Kérem támogasson bennünket szavazatával 2014 okt. 12-én, 

hogy egy élhetőbb szebb várost építhessünk EGYÜTT . 
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 MUDRI JÓZSEF 

1.KÖRZET 

HIMA IMRE 

3. KÖRZET 

BALÁZSI ISTVÁN 

5. KÖRZET 

SEBŐ ANDRÁS 

7. KÖRZET 

GOMBOS PÉTER 

2. KÖRZET 

SZÁDÓCZKI LÁSZLÓ 

4. KÖRZET 

PINCZEHELYI CSABA 

6. KÖRZET 

SZILÁGYI SÁNDOR 

8. KÖRZET 

2014  okt. 1-én 15 h.-kor 

utca fórumot tartunk az Aphrodite  

hotel parkolójában . 

kérjük látogasson meg bennünket 

2014  szept. 20-án  15 h.-kor  

utca fórumot tartunk a Kossuth 

téren kérjük látogasson meg 

bennünket 

2014  szept.28-án 15 h.-kor  

utca fórumot tartunk a Duna u – 

Pesti út parkolóban. 

kérjük látogasson meg bennünket 

2014  szept 30-án 15 h.-kor utca 

fórumot tartunk OVIT lakótelepen 

kérjük látogasson meg bennünket 
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