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Mogyoród Önkormányzatának ingyenes közéleti havilapja, kiadja a Windhager Kft. Decens Kiadója.
• Kiadó, szerkesztőség: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2. • Telefon: 06-30-335-9050

• windhager@decens.eu • www.decens.eu • Főszerkesztő: Windhager Károly
• Nyomdai előkészítés: Kontreczki-Catalan Júlia • Nyomda: MAGENTA Trade 2018 Kft.

Kiadónk fenntartja a jogot, hogy a kapott cikkeket szükség szerint átszerkeszti, lerövidíti, vagy kihagyja.
A beküldött írásokat és képeket nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.
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Hamilton megszerezte 6. világbajnoki győzelmét a 
Hungaroringen

Ügyes húzással nyert a világbajnok, 20 másodpercet dolgozott le 20 kör alatt, 
és előzött a győzelemért, amikor már csak alig több mint 3 kör volt hátra a 34. 
Magyar Nagydíjból. Verstappent verte kemény csatában, aki pedig az előzetes 
időmérés szerint a leggyorsabb volt, s így a pole pozicióból indulhatott. A mind-
össze 21 éves Verstappen mellől, a 2. helyről Valtteri Bottas, a Mercedes finn pi-
lótája rajtolhat. A másik Mercedeszes, a címvédő, ötszörös világbajnok brit Lewis 
Hamilton csak a harmadik kockát foglalhatja el.
„Mindent megpróbáltam, hogy életben tartsam a kemény gumit, de nem jött össze. 
Keményen nyomott engem Lewis, ez tetszett, és a második hely megvan” - nyilatkozta 
Verstappen, aki nem tűnt csalódottnak, és nagy ölelést kapott Hamiltontól.
Harmadikként Vettel futott be, aki újra vert helyzetből végzett csapattársa, Lec-
lerc előtt, a hajrában előzött ő is.

Vendégek tízezreit vonzza hazánkba a Magyar Nagydíj
Mogyoródon már pénteken mindenki tudta, mi következik a hétvégén. Az utakon, főleg a kereszteződésekben 
több rendőr volt, mint civil gépkocsi. Rajtunk kívül azonban a budapestiek is napok óta érzékelhették, mi kö-
vetkezik. Folyamatosan érkeztek a külföldi szurkolók, a versenyzőkhöz tartozó stábok a Liszt Ferenc nemzetkö-
zi repülőtérről a fővárosi szálláshelyekre, miközben csapatkamionok járták a mogyoródi versenypályához vezető 
utakat. A hazai versenytörténelemben komoly hagyományokkal bíró, mogyoródi Forma-1 pálya számottevő 
gazdasági előnyökkel is szolgál az országnak, reklámértéke pedig turisztikai szempontból felbecsülhetetlen.
Tavaly 210 ezer látogatója volt a világbajnoki futamnak, aminél az idén még több nézőre számítottak. A be-
vételek is növekednek, amíg 2017-ben 1,95 milliárd forint, addig tavaly már 2,2 milliárd forint származott a 
jegyeladásokból, amelyből a legnagyobb tételt a Forma–1 hozza. 
A 2026-ig érvényes szerződéssel rendelkező Forma–1 Magyar Nagydíj gazdasági hatása egyértelműen pozitív. 
2017-ben mintegy 30 milliárd forintnyi gazdasági aktivitást regisztráltak a mogyoródi versenyhétvége nyomán 
– erről Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter beszélt tavaly, miután tárgyalt a Forma–1 kereskedelmi 
jogait birtokló amerikai Liberty Media képviselőjével. A miniszter vázolta, hogy a pozitív eredmény három 
tételből állt össze: a verseny magyar gazdaságra gyakorolt hatásából, az adó- és járulékbevételek növekedéséből, 
valamint a számszerűsíthető média-megjelenésekből. 

Mindemellett a Forma-1az országimázst is erősíti, aminek a  hatását 
szintén tapasztaljuk. Magyarország népszerűbb az utazók körében, mint 
valaha, egyre több sporteseménynek és nagy rendezvénynek ad otthont. 
Az, hogy 2019-ben Budapest Európa SPORTFŐVÁROSA lett, komoly 
elismerése annak, hogy hazánk méltó házigazdája a nagyszabású sporte-
seményeknek, úgy, ahogy a Forma–1 Magyar Nagydíjnak is több mint 
harminc éve – közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). Kifejtet-
ték: a futamnak köszönhetően nem elsősorban a külföldi vendégek szá-
ma nő jelentősen, inkább a költéseiknek van kiemelkedő hatásuk, hiszen 
többségük minőségi szolgáltatásokat kereső vendég.

További fejlesztések várhatóak a Hungaroringen – mondta vasárnap Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter Mogyoródon, a Magyar Nagydíj helyszínén. Miniszter úr a verseny előtt találkozott Chase Careyvel, 
a Forma-1 első emberével, akivel a pálya fejlesztéséről is tárgyalt. Palkovics László emlékeztetett, hogy a Hun-
garoring 1986-ban épült az akkori szabványoknak megfelelően, de a jelenlegi menedzsment minden évben 
hozzátesz valamint a körülmények javításához. Ütemezett fejlesztési tervre van szükség, amely arról is szól, ho-
gyan tudjuk a versenypályát és környezetét lényegesebben attraktívabbá tenni. „Ebben a pillanatban úgy látom, 
ezzel nincs probléma”, mondta Chase Carey, „Ahol több mint százezer látogató megjelenik, az bizonyára egy jól 
szervezett verseny” – nyilatkozta. Miniszter úr úgy fogalmazott, az a tapasztalat és tudás, amivel a mogyoródi 
versenyt szervezik, többet nyom a latba, mint azok az esetleges hiányosságok, amelyek egy régebbi pálya esetén 
adottak. „Idén is voltak változások, de szeretnénk még nagyobbakat” – mondta Palkovics László, aki szerint a 
közeljövőben további lelátórészek válhatnak fedetté.

Palkovics László és Gyulay Zsolt, 
a Hungaroring Sport Zrt. elnök-

vezérigazgatója

tisztelt választópolgárok!
A Köztársasági Elnök 2019. október 13. napjára tűzte ki a helyi ön-
kormányzati képviselők és polgármesterek választását. A válasz-
tás kampányidőszak 2019. augusztus 24-én kezdődik és 2019. 
október 13. napjáig tart.

Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgá-
rainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. Polgármesterjelölt az lehet, 
akit Mogyoródon a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott. A jelöléshez szükséges ajánlások száma 
2019. augusztus 7-i névjegyzéki adatok alapján Mogyoródon 5654 fő volt.

Ennek értelmében Mogyoródon a polgármester jelöltséghez szükséges ajánlások száma: 170 db, a képvi-
selő jelöltséghez szükséges ajánlások száma: 57 db. 

A Nemzeti Választási Bizottság határozata alapján Mogyoródon két nemzetiség választhat: a roma és a román 
nemzetiségiek 3 képviselőt választhatnak, egyenként 5 ajánlás összegyűjtésével. A nemzetiségi szavazóköri 
névjegyzékbe legalább öt főnek kell szerepelnie. Képviselőjelöltet – Polgármester jelöltet ajánlani csak a Helyi 
Választási Iroda által kiadott, sorszámmal és hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóíven lehet.
Ajánlóívet a választás kitűzését követően a független jelöltként indulni kívánó választópolgár, illetve a területi 
választási bizottság /Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő szervezet – képvise-
letére jogosult személy útján – igényelhet. 
A helyi választási iroda a jogszabály szerint legkorábban 2019. augusztus 24-én (szombaton) adja át az 
igényelt mennyiségű ajánlóívet az igénylőnek a Választási Irodán. 
 
Az ajánlások gyűjtésével kapcsolatos bővebb információt a Választási Iroda munkatársaitól lehet kérni. 
 
Ajánlások gyűjtése, ajánlóívek leadása, egyéni jelöltek bejelentése, nyilvántartásba vétele határozattal 2019. 
szeptember 9. napján 16.00 óráig tehető meg. Üres ajánlóívek leadása: 2019. szeptember 10.  16. 00 óra. 

A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Vezetője: dr. Moldván Tünde jegyző email:moldvan.tunde@mogyorod.hu
Helyettese: Tenki Péter aljegyző email: tenki.peter@mogyorod.hu
Választással, névjegyzékkel, átjelentkezéssel kapcsolatos ügyek intézése az Igazgatási Irodán történik. Cím: 2146 
Mogyoród, Dózsa György út 33.
Tel.: 06-28/540-716/250-es mellék, 100 mellék, 110 mellék, 103 mellék, Fax: 06-28/ 540-715
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu 
Egyben tájékoztatom Önöket, hogy a Választási Iroda a Hivatal nyitvatartási idejében (hétfő: 08 – 18.00, kedd, 
szerda, csütörtök: 08 – 16.00, péntek: 08 – 12.00) felkereshető, elérhető.  
A választással kapcsolatos híreket, közleményeket, és a Választási Iroda határozatait a következő webcímen lehet 
elérni: https://mogyorod.asp.lgov.hu/hivatal/hivatalos hirdetmények/választási hirdetmények
 
A SZAVAZÁS 
A szavazás 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig tart.
A választópolgár személyesen, lakóhelyén, illetve átjelentkezéssel tartózkodási helyén a névjegyzékbe tör-
ténő felvételről szóló értesítésben megjelölt szavazókörben szavazhat. 

Mogyoród, 2019. augusztus 6.
dr. Moldván Tünde

Helyi Választási Iroda vezetője
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képviselő-testületi ülés
2019. 07. 31.

Ez az ülés a szokott menetrend szerint rendben, nagy egyetértésben zajlott le. Nem volt jelen a Fidesz megbízása 
alapján felvételt készítő személy. A testület ezúttal nem volt teljes, Dr. Szabó István hiányzott.

napirend előtti ügyek

Elfogadták a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést, valamint a két ülés közti időszakban történt je-
lentősebb eseményekről szóló polgármesteri beszámolót, melyben többek közt a következő tételek szerepeltek:

Átadták a forgalomnak az új csomó-
pontot (1. sz. ütem) az M3 gyorsfor-
galmi úton és ezzel együtt az M3-at 
a Fóti úttal összekötő (5. sz. ütem) 
utat a szükséges körforgalmakkal. 
Kikerült a település határát jelző tábla 
az új csomóponthoz, ami azt jelenti, 
hogy a csomóponttól befelé már csak 
50 km/óra sebességgel szabad haladni, 
nem csak a Mátyás király úttól kezdve. 
Mivel a fölső körforgalom igen ferde, 
amit huppanóval lehet elérni és elhagy-
ni, várhatóan ősszel átépítik. A terveket 
még időben sikerült polgármester úr-
nak és alpolgármester úrnak lobbizással 
és számos utána járással módosíttatni, 
hogy az 5. szakasz ne sok évvel később, 
hanem az 1. szakasszal egy időben ké-
szüljön el, valamint a kukukkhegyiek-
nek is legyen rá-és lehajtási lehetőségük. 
Mogyoród kapott 660 méter zajvédő fa-
lat is a beruházás során. 
Az Univerzó mögötti önkormányzati 
terület így jól megközelíthetővé vált, re-
mekül hasznosítható lett.

Augusztus elején kezdődik a Dózsa 
György út – Mérleg utca felújítása, 
ami sokat javíthat majd Mogyoród bel-
ső közlekedésében. 

Augusztusban kezdődik a bölcsőde 
építéshez is a közbeszerzési eljárás.

Eredményesen lezárult a Nővérek által szervezett, szokásos Nyári Oratórium.

A Mogyoród Nonprofit Kft. 
• Pillangós Óvoda pergola elbontása, tereprendezése
• Szentjakab parkban játszótér kialakítása, tereprendezése
• Pillangós óvoda dolgozói parkolójának kialakítása térkővel
• A konyhai leállás alatt az étkező tisztasági festése
• Színpad építés-bontás az Oratórium záró rendezvényére

A Turisztikai Kft 
• 2019. július 29. napon beadásra került a Bethlen Gábor pályázat kapcsán a szakmai beszámoló és elszámolás 

a Madéfalvi testvértelepülésünk vendéglátása a Szent László Hét rendezvénysorozaton címmel;
• A VEKOP projekt kapcsán a konzorciumvezető Magyar Természetjáró Szövetség benyújtotta az Irányító Ha-
tóság felé a Támogatási szerződés módosítása kapcsán a hiánypótlást.
A Támogatási Szerződés módosításával projekt előkészítési szakaszból átlépünk projektmegvalósítási szakaszba;

Beruházások:
• Az Új Egészségház kivitelezésének határideje 2019. július 31. napja volt a szerződés szerint, azonban a vis 
maior eset (cölöpalapozás, stb.) a határidőt meghosszabbítja. Ez miatt a műszaki ellenőr a határidőt 2019. szep-
tember 23. napjában határozta meg, melyről a vállalkozót írásban értesítettük. 

Pénzügy
Az Önkormányzat összesített pénzkészlete 460.288.686 forint (2019.06.26-án 362.175.570 forint volt).
A pénzkészlet növekedéséhez az alábbi rendkívüli bevételek járultak hozzá:
07.12., MÁK – a minimálbér és a garantált bérminimum emelés komp.       7.009.000 Ft
07.15., Bethlen Gábor Alap – TÁMOGATÁS          1.800.000 Ft
07.18., MÁK – TÁMOGATÁS, Bölcsődei fejlesztési prg.                                                         192.000.000 Ft
07.22., HELI-RED TRADE Kft. – 1555/25 hrsz-ú ingatlan vételára                                7.255.000 Ft

Az Önkormányzat nevében a legutóbbi KT ülés óta vállalt, nyilvántartásba vett kötelezettségek, és egyéb 
szerződések.

Szerződő fél Szerződés tárgya
Szerződés kötés 

dátuma
Szerződés 

ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Babel-Dent Kft.

FELADAT-ellátási szerződés 
2.számú módosítása (fogászati 
alaptevékenység) 2019.06.14 0 Ft

feladatellátási szerződés 
2.számú módosítása

Útmester-Hano Kft.

bitumenes emulzió szórás és  
aszfalt terítése Mogyoród 
területén (Sarló utcában) 2019.06.18 1 414 335 Ft vállalkozói szerződés

Útmester-Hano Kft.

Hungaroring úton végzendő 
burkolat felújítás aszfalt 
terítése 2019.06.18 5 441 791 Ft vállalkozói szerződés

Pásztor Györgyné, 
Pásztor György, 

településrendezési szerződés 
0160/81 és 0160/82 hrsz-ú
ingatlanra 2019.06.07 2 184 480 Ft

településrendezési 
szerződés

Praszna József 

Klastromhegyi Apátsági 
Pincenapon  színpadtechnikai 
szolgáltatás 2019.06.11 632 800 Ft vállalkozási szerződés 

Juhász Béla, Juhász 
Béláné, Juhász 
Marianna

0160/79 hrsz-ú ingatlan 
településrendezési szerződése 2019.06.07 27 360 Ft

településrendezési 
szerződés

Kovács Károlyné, 
Szécsényi Gábor 
Ferencné, Bukó 
Róbertné

0160/79 hrsz-ú ingatlan 
településrendezési szerződése 2019.06.07 373 769 Ft

településrendezési 
szerződés

Babják Gábor 

Klastromhegyi Apátsági 
Pincenapon testvértelepülési
vendégek kísérése, 
információnyújtás, folklór 
csoport fellépésének 
előkészítése 2019.06.19 22 000 Ft megbízási szerződés

Otthon Team Ép-Tech 
Kft.

Czeller Ház és a hozzá 
kapcsolódó gazdasági épület 
bontása 2019.05.22 12 459 739 Ft

átalányáras vállalkozási 
szerződés 

Marosán László

Szent László Hét 
programanyagok 
összegyűjtése, kiadvány 
tervezése, szerkesztése, 
nyomdai előkészítése 2019.05.10 95 000 Ft megbízási szerződés 

iCoffe Kft.

2019.évi Pincenap 
rendezvényről fotó és videó 
összefoglaló készítése 2019.06.13 152 400 Ft vállalkozási szerződés

Ronhild Bt.

feladatellátási szerződés 
1.számú mellékletének 
módosítása 2019.06.13 0 Ft

feladatellátási szerződés 
módosítása

Mogyoród Nonprofit 
Kft.

Pillangós Óvoda épülete és 
belső kerítése közötti terület 
térkővel történő burkolása 2019.07.09 933 704 Ft vállalkozói szerződés

Mogyoród Nonprofit 
Kft.

Salamon király téri 1560/21 
hrsz-ú ingatlanon létesülő 
sportpark munkaterületének 
előkészítése 2019.07.10 1 181 100 Ft vállalkozói szerződés

Pénzügyminisztérium

támogatói okirat bölcsőde 
építésre 1560/20 hrsz-ú
ingatlanon 2019.07.09 192 000 000 Ft támogatói okirat

BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.

Sportpark kivitelezése a 
1560/21 hrsz-ú ingatlanon 2019.06.27 0 Ft

együttműködési 
megállapodás

Már az új helyre került a település határát jelző Mogyoród tábla

A Kamarás József Egészségház átadásának tervezett időpontja: 
szeptember 23.
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napirendi ügyek

216. Et. A nem közművel 
összegyűjtött háztartási 
szennyvíz begyűjtésére 
vonatkozó helyi közszol-
gáltatásról szóló rendelet 
módosítása
A módosítást megszavazták.

213.Et. A nyertes bölcső-
de pályázathoz projekt-
menedzseri szolgáltatás 
igénybevétele
Megállapodtak, hogy a 
legkedvezőbb ajánlatte-
vővel a polgármester kös-
se meg a megállapodást.

217.Et. Dobsa Közbe-
szerzési Bt. (Dobsa Sán-
dor közbeszerzési szak-
értő) szerződése
Megbízták a polgármes-
tert, hogy a szerződést 
kösse meg.

232.Et. Belső kontroll-
rendszer kialakítására 
Megbízási szerződés 
megkötése 
Elfogadták a beérkezett 
ajánlatot, melyet a polgár-
mester meg is köthet. A 
költség bruttó 476.250 Ft.

227.Et. Pillangós Óvo-
da udvar rekonstrukció 
műszaki tartalom mó-
dosítása
A módosítást elfogadták.

224.Et. Dávid Sándor 
tulajdonos 0114/21 
hrsz-ú ingatlanának bel-
területbe vonási ügyében 
hozott döntés
A döntés értelmében a fi-
zetendő költség 2000 Ft/
m2 és a határidő 2019. 
december 31.

234 Et. Hrágyel Gergely 
908/2 hrsz.-ú (jelenleg 
908/5, 908/6 hrsz.) ingat-
lan telek visszaadási ügye
A képviselők a GTB ja-
vaslatára újabb előterjesz-
sztés készítésére kérték 
föl a polgármestert.

237.Et. A 3332 hrsz. in-
gatlan vásárlási kérelme
A képviselők úgy dön-
töttek, hogy az ingatlant 
pályázat útján kívánják 
értékesíteni.

225.Et. A 2818 hrsz. Galamb ut-
cai bérleti díjának felülvizsgálata
A bérleti megállapodást fenntart-
ják és a díjat 4500 Ft/hó-ban szab-
ták meg.

238.Et. Mogyoród Nagyközség 
Önkormányzat Pillangós Óvo-
da és Szent László Általános 
Iskola földgáz beszerzése 2019-
2020 évre
Ez ügyben ajánlatkérési eljárást in-
dítanak.

235 Et. Művelődési Ház meglévő, 
építési engedéllyel rendelkező, en-
gedélyes tervének és engedélyének 
módosítása
A módosítás a telekkialakítás miatt 

történt helyrajzi szám változás mi-
att vált szükségessé. 

226.Et. Raktározási szerződés fe-
lülvizsgálata (Művelődési ház és 
gyermekorvosi rendelők tárgyai)
A raktárban lévő tárgyak közt se-
lejtezést végez az alpolgármester és 
hirdetmény útján keresnek raktár 
helyiséget.

228.Et. Mogyoród 1074 Közala-
pítvány kérelme
A korábban megítélt támogatási 
összeget a képviselők az adó mér-
tékével  megemelték. 

233.Et. Nem önkormányzati tulaj-
donú utak karbantartása, javítása

Az önkormányzat önként vál-
lalt feladatként igyekszik javítani 
ilyen esetekben is, melyhez 2 mil-
lió Ft-ot rendeltek. Polgármester 
úr a Radnóti útról és a Radnóti 
közből érkezett lakosok kéréseire 
válaszul elmondta, hogy, ha az út 
más, pl. a Rákosvölgye Tsz. tulaj-
donában van, akkor a szabályok 
szerint nem költhetnek rá a tulaj-
donos beleegyezése nélkül, mivel a 
ráfordított összeg a tulajdonostól 
visszakérhető. A tökéletes megol-
dás az lenne, ha az önkormányzat 
megkaphatná az utak tulajdonjo-
gát. Ilyen, más tulajdonú út Mo-
gyoród területén 24 ha, van, ami 
240.000 m2-t jelent. Ez óriási fel-
adatot ró a testületre.

231.Et. Tájékoztató Fót Város 
stratégiai Zajtérképéről és Intéz-
kedési Tervéről 
Fót intézkedési tervét tudomásul 
vették.

229.Et. NIMIHUNI Kft. bérleti 
szerződésének elfogadása (603/7 
hrsz – Mogyoród, Középső Homo-
ki utca 2.)
Gépek, eszközök tárolására kíván-
ja a cég az ingatlant határozatlan 
időre bérbe venni. A testület havi 
60.000 Ft/hó bérleti díjért hajlan-
dó szerződni.

240.Et. Mogyoródi Pillangós 
Óvoda vezetői beszámolója
A rendkívül alapos és részletes be-
számolót elfogadta a testület. Az 
óvoda a leendő bölcsőde rendszer-
be állításáig kettő és fél éves kort 
betöltött gyermekeket is fölvesz. A 
nyáron beíratott gyermekek száma 
meghaladja az 50 főt.

A Művelődési Ház építéséhez kiírt 
ajánlat
5 céget hívtak meg, de csak 2 adott 
be érvényes ajánlatot. Feltehető-
en a nyári szabadságolások miatt 
nem lett meg a kötelező, legalább 
3 ajánlat, így ezt a beszerzési kiírást 
eredménytelennek kell minősíteni 
és újra kiírják azt. 

Szerződő fél Szerződés tárgya
Szerződés kötés 

dátuma
Szerződés 

ellenértéke (Ft) Szerződés típusa

Mogyoród Nonprofit 
Kft.

Pillangós Óvoda épülete és 
belső kerítése közötti terület 
térkővel történő burkolása 2019.07.09 933 704 Ft vállalkozói szerződés

Mogyoród Nonprofit 
Kft.

Salamon király téri 1560/21 
hrsz-ú ingatlanon létesülő 
sportpark munkaterületének 
előkészítése 2019.07.10 1 181 100 Ft vállalkozói szerződés

Pénzügyminisztérium

támogatói okirat bölcsőde 
építésre 1560/20 hrsz-ú
ingatlanon 2019.07.09 192 000 000 Ft támogatói okirat

BMSK Beruházási, 
Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt.

Sportpark kivitelezése a 
1560/21 hrsz-ú ingatlanon 2019.06.27 0 Ft

együttműködési 
megállapodás

Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt

Madéfalvai testvértelepülés 
részvétele a 2019-es mogyoródi 
Szent László Hét 
programsorozatán 2019.06.20 1 800 000 Ft támogatói okirat

Kígyó Gyógyszertár

2019.06.29-i Egészségnap 
rendezvény teljeskörű 
lebonyolításának támogatása 2019.06.28 470 000 Ft feladatellátási szerződés 

HELI-RED Kft.
1555/25 hrsz-ú ingatlan 
adásvétele 2019.06.05 8 255 000 Ft

ingatlanadásvételi 
szerződés

Szőke és Társa Kft.

"vis maior" pályázathoz 
(Berekakácos hrsz: 744/4 és 
Bocska út - hrsz: 744/3) 
műszaki szakvélemény 
készítése 2019.07.10 190 500 Ft tervezési szerződés 

Bereczki László
30-206/2018 megbízási 
szerződés módosítása 2019.06.28 0 Ft

megbízási szerződés 
3.számú módosítása 

GlaxoSmithKline 
Kft./ Ronhild Bt.

Bexsero vakcina határidős 
adásvételére keretszerződés 2019.07.15 24 675 Ft/adag keretszerződés

Mogyoród Nonprofit 
Kft.

Salamon király téri 1560/21 
hrsz-ú ingatlanon létesülő 
sportpark munkaterületének 
előkészítése 2019.07.24 998 855 Ft vállalkozási szerződés

Útmester-Hano Kft.
10-194/2019 vállalkozói 
szerződés 1.számú módosítása 2019.07.16

eredeti szerződés 
szerint

vállalkozói szerződés 
módosítása 

Az Önkormányzatnak 2019.07.31-ig nettó 76.628.934 Ft ingatlanértékesítésből származó bevétele realizálódott.

A Radnóti út és a Radnóti köz lakói az ülésen

Képviselők az ülésen
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aktuális kérdések
 interjú paulovics géza polgármester úrral 

A berektetőiek sorsa!
A júniusi képviselő-testületi ülésen a Berektetővel kap-
csolatos kérdésben végül a képviselők többsége a Dr. 
Szabó István által beterjesztett, sok pontból álló hatá-
rozati javaslatot szavazta meg. Ezen az ülésen ezt a ja-
vaslatsort nem ismertették, nem olvasták föl, az csak az 
ülést megelőző GTB tárgyaláson hangzott el, így a la-
kosság jelenlévő tagjai közül sokan nem értették, milyen 
döntés született. A baljós előzmények miatt a jelenlévő 
berektetőiek különösen nyugtalanok lettek, mivel tud-
tak róla, hogy a képviselő-testület egy két hónappal ko-
rábbi ülésen – a polgármester távollétében – úgy dön-
tött, hogy a 2017-es belterületbe vonási határozatukat 
megsemmisítette, valamint jogi eszközök bevetésével a 
Földhivatal által korábban kiadott belterületbe vonási 
határozatok visszavonását kezdeményezték, továbbá a 
GTB bizottság a történtek kivizsgálására, a felelősség 
megállapítása érdekében, lefolytat egy vizsgálatot.

Mit mondhatunk egy hónap elteltével a berektetőiek-
nek, megnyugodhatnak, vagy kezdhetik előröl a 23 
éve tartó küzdelmet?
Szögezzük le, a 2017-es határozat megtörtént, az alap-
ján a Földhivatal a belterületbe vonást végrehajtotta. 
Most két évvel később mondhat a testület bármit, 
annak visszamenőleges hatálya már nincs, ami meg-
történt, megtörtént. Ráadásul, hiába tiltakoznak most 
bizonyos képviselők, annak idején teljes egységben, 
mind a 9 képviselő megszavazta azt. Arra nem lehet 
hivatkozni, és a felelősséget magukról elhárítani, hogy 
talán „kényelmi okokból” nem olvasták el, nem jártak 
utána, hogy miről szavaztak. Erre hivatkozni képte-
lenség. Egy képviselőnek kutya kötelessége, hogy oda-
figyeljen, ha kell, utána járjon, ha kell, rákérdezzen 
még akár a döntés előtti pillanatban is, ha nem ért 
valamit, vagy nem világos számára a dolog. Ha azon-
ban feltette a szavazásnál a kezét, akkor utólag állít ki 
magáról bizonyítványt, ha nem tudta miről szavazott. 
Egy testületi döntésnél arra nem lehet hivatkozni, 
hogy én azt hittem, hogy… Az üléseken írásos elő-
terjesztést kapnak a képviselők, amelynek a végén ott 
olvasható a határozat szövege, amiről szavazunk. 
Megkaptuk az állásfoglalást ez ügyben a Kormányhi-
vataltól. Rendben találták az eljárást, a döntés érvé-
nyességéhez nem férhet kétség. A testület arról dön-
tött, ami az előterjesztésben le volt írva. Ezen nem 
lehet vitázni, illetve lehet, de az már csak egy politikai, 
választási kampány része.
A Földhivatal pedig elutasította a jogászok által össze-
állított óvási kezdeményezést.
A belterületbe vonás megtörtént, bármi féle fizetési 
kötelezettség nélkül. A tulajdonosok megnyugodhatnak!

Mire jutott a meghirdetett felelősségre vonási 
vizsgálat?
A Kormányhivatal álláspontja szerint nem történt 
semmiféle bűncselekmény, semmiféle törvénytelen-
ség, semmiféle szabálytalanság. Akkor pedig miről le-
hetne vizsgálatot indítani? 

Mégis támadják Önt, hogy nem vezeti a testületet de-
mokratikusan…
Valóban bírálnak, és éppen az az illető adja hozzá a ne-
vét, akinek 2006-tól 2014-ig, 8 éven át, azaz 8x365, te-
hát közel 3000 napon keresztül volt lehetősége a Berek-
tető ügyének rendezésére, előre mozdítására. Aki ennyi 
idő alatt nem tett érte semmi kézzelfoghatót, az most 
kifogásolja a munkámat, amit a demokráciával ellenté-
telesnek tart. Sokkal inkább a demokrácia megsértése 
az, hogy ebben az ügyben a több száz mogyoródi kérése 
ellenére nem tettek érdemi lépéseket akkor, ami közben 
gond nélkül zöld utat adtak a Lake Forest villaparknak. 
Egyetlen képviselő-testületi napirendi pontban dönt-
hettek volna ők is a belterületbe vonásról, mert a jog 
ismeri a belterületi erdő, sőt belterületi szántó fogalmat 
is. Vígan megtehették volna a belterületbe vonást, ha 
segíteni akartak volna. Nyolc évük volt rá.
A mi döntésünkben nincs jogi hiba és erkölcsileg sem 
kifogásolható. 23 évi gyötrelem után végre történnie 
kellett egy érdemi lépésnek. Ezt én vállalom! Mogyo-
ródi emberek érdekében történt mindez. Non plus 
ultra, ha egy település önkormányzata éppen a saját 
lakosai kérését nem hallja meg. Ezt most már tudomá-
sul kellene venni, és lezárni az ügyet. Előre kell nézni, 
vannak még egyéb feladataink bőven, amit meg kell 
oldani. Ez csak egy rosszindulatú, lejárató kampány 
ellenem, az őszi önkormányzati választásra időzítve.

A beruházásokkal kapcsolatos vádaskodásokat, kifo-
gásolt intézkedéseket szintén tekinthetjük a választá-
si kampány részének?
Valóban, mivel Mogyoród él és fejlődik, nincs működé-
si gondunk. Nem igaz, hogy eladósodtunk és hiteleket 
kell nyögnünk évtizedekig. Ellenkezőleg. Olyan hitelt 
vehettünk föl, amelynek a kamata nem éri el az 1 %-ot 
sem, mindössze 0,7 százalék. Ezt is úgy, hogy a Ma-
gyar Kormány hagyta jóvá a fejlesztési beruházásaink 
önrészének biztosításához. Kellő alapossággal kellett 
megindokolnunk, pénzügyi és önkormányzati szakér-
tők elemezték, s kimondták, hogy ez hasznos lesz a tele-
pülésnek, gazdasági nehézséget nem fog okozni.
Ennek köszönhetjük, hogy a beruházásaink sínen van-
nak. Nyerünk komoly összegű pályázatokat, de önrész 
mindegyikhez kell. Az új egészségház a berendezéssel 
együtt 350 millió Ft-ba kerül és 200 milliót nyertünk rá. 

Mekkora és milyen lesz az új egészségház?
Két és félszer nagyobb alapterületű lesz, mint a jelen-
legi három helyszínen működő egészségügyi létesít-
ményeink összes alapterülete, a két szinten közel 700 
m2 hasznos terület alakul ki! 
Persze lehetne még sokkal nagyobb is!?!? Könnyű kö-
tözködni és lebecsülni azt, amiért más dolgozott meg. 
Ráadásul ezt olyan valaki mondja, aki pedig maga is 
tudja, hogy nagyságrendileg jobb, kényelmesebb, kor-
szerűbb ellátást lehet majd ott nyújtani, a jelenleginél 
két és félszer akkora területen. Mit mondjunk erre? 
A tervezés első pillanatától bevontuk az előkészítésbe 
az összes érdekelt szakembert. Akkor nem volt kifogá-
suk, sőt igencsak örültek a beruházásnak, a mai kor-
nak végre megfelelő körülményeknek. 
Minden helyiségben az egészségügyi szabványok hatá-
rozzák a szükséges méreteket, és a kötelező helyiségeket, 
például mekkora legyen a váróterem, stb. Mi ráadásul 
nem a minimumot terveztük, hanem nagyobbat. 

Miért nincs benne gyógyszertár? 
Erre is szigorú szabályok vonatkoznak, Nem üzemeltet-
hetünk tízezer lakost el nem érő településen két gyógy-
szertárat. A meglévő Kígyó Patika egyrészt nyilván nem 
szívesen költözne egy olyan épületbe, ahol bérleti díjat 
kell fizetnie, amikor jelenleg a saját tulajdonú épüle-
tében működik. Továbbá, mivel pályázaton nyertünk, 
csak  a meghatározott egészségügyi szolgáltatásokra le-
het fölhasználni a megnyert összeget.

Milyen lesz az egészségház működtetése?
Az egészségház fenntartási költségeit igyekszünk a 
legalacsonyabbra állítani. Az energiát egy 30 kilowat-
tos mini naperőmű, valamint egy 3.0 legmodernebb 
víz-levegő hőszivattyus fűtést-hűtés biztosítja. Ez 
utóbbi fogyasztását geo tarifával számolja az ELMŰ, 
38 Ft helyett 12 Ft-al. Így várhatóan ennek a sokkalta 
nagyobb új épületnek a rezsiköltsége negyedannyi se 
lesz, mint a korábbi, három EÜ helyszín együttes re-
zsiköltsége.

Mekkora az Önkormányzat és a Polgármesteri Hi-
vatal költségvetése?
Igen, azzal támadnak, hogy az utóbbi években meg-
nőttek a költségek, miközben ők is jól tudják, hogy mi 
minden kerül sokkal többe, mint 10 évvel ezelőtt. Az 
egész országban nőnek a munkabérek, s egy hivatalnál 
az összes költség 80-90százaléka bérköltség. Ha meg 
akarjuk tartani a hivatali dolgozóinkat, akkor meg kell 
fizetni őket, ráadásul azért is megérdemlik, mert va-
lóban sok a munkájuk és lelkiismeretesen végzik azt. 
Korábban a hivatali dolgozók bére megszégyenítően 
alacsony volt. Most sem nagyok a fizetések nálunk, 
de már közelítenek az országos átlaghoz. A létszámok 
is nőttek, annak idején pl. a Közüzemi Kft-nek 2 alkal-
mazottja volt, ma több mint 30 fő. Sajnos úgy látszik ez 

is a választási kampányukhoz tartozik, jönnek a csúsz-
tatások, a lakosság félretájékoztatása, a hangulatkeltés. 
Azt nem emlegetik, hogy az épületeink szükségessé 
vált felújításakor elsőrendű cél volt a minőségen túl 
a takarékosság érdekében történő korszerűsítés. Ener-
giatakarékos berendezésekre cseréltünk mindent, és 
napelem rendszert is telepítettünk, így az áramszük-
ségletünk 90 %-át magunk megtermeljük. Télen ez-
zel fűtünk, nyáron ezzel hűtünk és minden gépünket 
áram működteti. Ezeknek köszönhetően a két jókora 
épület fönntartási, működési költsége kisebb, mint 
egy 80 m2-es családi házé. 

Hogy áll a Hosszú dűlőbe tervezett, régóta elakadt, 
elodázott ipari park sorsa?
Erről a fejlesztési célról még Babicz Lászlóék döntöt-
tek 2005-ben. Szada és Mogyoród Vécsey László és 
Hegedűs József polgármestersége idejében tervezte a 
két ipari park létesítését. Szada meg is építette, ott is 
ugyan úgy, mint nálunk, magánkézben lévő területe-
ket vontak be a beruházásba. A Szadai Ipari Park azóta 
hozza bevételt. 
Nem tudom, a mi terveinkből miért nem lett semmi. 
Most is csak a kifogásaikat görgetik elénk a saját kép-
viselőink, pedig mekkora lehetőségeink nyílnának, ha 
például évi 300 millió Ft (öt év alatt 1,5 milliárd) a kasz-
szánkban lenne. Szomorú, hogy még mindig itt tartunk, 
nem értem ezt a képviselői hozzáállást.

Elkészült a M3 új lehajtója, lehet itt is ipari park?
Ezt az új összekötő utat és kapcsolódó létesítményeit 
a Kormány 5 szakaszra bontva kívánta megépíttetni.
Az 1.volt a csomópont és az 5. lett volna a Fóti út-
tal történő összekötés megvalósítása. Addig jártunk 
az alpolgármester úrral a döntéshozók nyakára, míg 
végül elfogadták, hogy az 1. és az 5. egy beruházásban 
készüljön el. Ezt adták át most július végén. Ha nem 
így járunk el, nem lobbizunk, várjuk a sült galambot, 
akkor a minket leginkább érintő 5. talán 15-20 év 
múlva készült volna el. Így nem csak jobb lett a köz-
lekedésünk, hanem megnyílt a lehetőség az itteni ön-
kormányzati területek kihasználására is. Kár, hogy itt 
jóval kisebb területünk van, mint a Hosszú dűlőben. 

Hogyan tudnak közlekedni a kukukkhegyiek?
Ugyancsak sok tárgyaláson keresztül jutottunk el oda, 
hogy a kukukkhegyieknek is alkalmas legyen az út-
hálózat. Az első változatban ezzel nem számolt a be-
ruházó. Ezt is ki kellett hajtanunk, hogy rajzolják át 
a terveket Mogyoród, s ezen belül a kukukkhegyiek 
érdeke szerint. Hasonló kikötésünk volt, hogy Mo-
gyoród közigazgatás határa tolódjon ki a Fóti úti új 
csomópontig. Ezt is sikerült elérnünk.

Sikerült a bölcsődére is pályázati összeget nyerni…
Igen. Büszke vagyok, hogy Mogyoród neve ott sze-
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repel az országosan meghirdetett első hullámban, az 
első 55 nyertes település között. Most a Kormány lát-
va az igényeket, továbbra is szorgalmazza bölcsődék 
építését, meghirdették a Pest megyei lehetőségeket, de 
mi már az első körben megnyertük egy korszerű, új 
bölcsőde létesítésének a lehetőségét.

Hogyan értékeli polgármester úr Mogyoród fejleszté-
si eredményeit ebben a ciklusban?
Úgy tapasztalom, hogy a falu 90 %-a egyetért a beruhá-
zásainkkal és a fejlesztési céljainkkal. Ebben az 5 évben 
javultak az útviszonyok, lesz új egészségházunk, lesz új 
művelődési házunk, lesz bölcsődénk, megújul a Szent 
László Kilátó kápolna, és nem sorolom föl a sokfelé tör-
ténő javulást. És nem feledjük azt sem, hogy még szá-
mos további beruházásra lesz szükség a továbbiakban is.
Ezek a beruházásaink, bővülő szolgáltatásai, fejlettebb 
infrastruktúránk hozzájárulnak Mogyoród vonzóbbá 
válásához. Budapest közelsége miatt egyre kívánato-
sabb a településünk a fővárosi kitelepülők számára és 
ezek a fejlesztések mind növelik a telkeink, házaink ér-
tékét, mert egy poros, szegényes szolgáltatásokkal ren-
delkező települést azért mégsem szeretnek az emberek.
Ezekre a beruházásokra úgy tekintsünk, hogy a saját 
és szerzett pénzeket jó helyre költöttük, nem kótya-
vetyéltük el. Ezek a létesítmények nem csak haszno-
sak, sőt kiemelten szükségesek, de a kor színvonalának 
felső határán korszerűek és bármi történhet, ezek itt 
maradnak, és még nagyon sokáig hasznosulnak a mo-

gyoródiak érdekében.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy amit építünk az 
korszerű és alacsony fenntartású épület legyen. Ez 
nem csak most fontos, de 10-20-30 éven keresztül is 
alacsony lesz a fenntartási költsége, azaz kevésbé terhe-
li meg a mindenkori önkormányzatot.
Ehhez persze nem csak egy igyekvő, vállalkozó ked-
vű, de egyben a felelősségét is érző polgármesterre van 
szükség, hanem vele együttműködő képviselőkre is. 
Sajnos, akadnak képviselők, akik kifogásolják ezt a 
dinamikusan fejlesztést. Nem értem, miért baj az, ha 
fejlődünk? Már 20-30 éves lemaradásban vagyunk, 
ha sosem kezdünk hozzá, sosem érjük el a korunknak 
megfelelő színvonalat. Lépni kell, tervezni, fejleszteni, 
készen kell állni a kihívásokra és pályázat beadására 
alkalmas, előre elkészített tervekkel kell rendelkezni, 
hogy bármikor előhúzhassuk, mert a pályázatokat 
igen rövid beadási határidőkkel írják ki. Mi ebben a 
ciklusban 22 pályázatot adtunk be, amiből 21 nyert!!! 
Ezzel szemben a két korábbi ciklusban Mogyoród 70 
pályázati kiírást szalasztott el.

5000 milliárd Forintot FordÍt a magyar 
kormány a kÖzlekedés Fejlesztésére

Mintegy ötezer milliárd forintot fordít a kormány 2024-ig közúti és vasúti fejlesztések 
előkészítésére és kivitelezésére – mondta Palkovics László innovációs és technológiai 
miniszter július 24-én Mogyoródon, a Mogyoród és Fót jobb megközelítését szolgáló új 

M3 autópálya-csomópont átadóünnepségén, a szomszédos települések polgármesterei jelenlétében.

Miniszter úr az átadó ünnepségen arról be-
szélt, hogy a kormány által tervezett közúti 
beruházásokat keretbe foglaló Útprogram 
teljes költségvetése 3200 milliárd forint, 
amelyből a magyar gazdaság megerősödé-
sének köszönhetően a nagyobb részt, 1800 
milliárd forintot a költségvetés fedez, a fenn-
maradó összeget adják az uniós támogatások.
Az M3-as autópálya most átadott új csomó-
pontjáról elmondta, hogy az közel 5 milliárd 
forintból épült meg, a Mogyoródot és Fótot a 
gyorsforgalmi hálózatba közvetlenül bekötő 
másfél kilométeres úttal együtt. A távlati tér-
ségi fejlesztési tervek szerint a csomópontból 
induló majdani összeköttetés a Hungarorin-
get délről, Kerepest északról elkerülve keresz-
tezi a 3-as főutat, végül a kerepesi komplex 
pihenőhelynél éri el az M31-es autópályát.

Az új csomópontot használva kényelmeseb-
ben juthatnak el a Hungaroringre már az 
idei, augusztus 4-i Forma-1 Magyar Nagy-
díj résztvevői, nézői is. Az autóversenyek az 
egész világon a legnagyobb figyelem mellett 
lebonyolított sportesemények körébe tartoz-
nak, jelentős turisztikai vonzerővel rendel-
keznek. Az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium ezért az ágazat főbb szereplőivel 
együttműködve a nemzeti autó-motorsport 
szakpolitikai stratégia megalkotását tervezi, 
melynek egyik célja, hogy a Hungaroring 
mellett az ország keleti részében is létesüljön 
egy szakági versenyek 21. századi színvonalú 
megrendezésére alkalmas létesítmény-együt-
tes – jelentette be Palkovics László. Tuzson 
Bence, a Miniszterelnökség közszolgálatért felelős államtitkára, a Pest megye 5. számú (Dunakeszi) választó-
kerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a csomópont és a hozzá tartozó út segíti a 
térség lakóinak gyorsabb eljutását a fővárosba, valamint a gazdasági versenyképesség növekedését. Hozzátette: 
az Útprogram keretében el fogja érni a Kormány, hogy 2022-re több mint 70 százalékkal bővüljön a gyorsfor-
galmi úthálózat hossza a 2010-es állapothoz képest.
Vécsey László, Pest megye 6. számú (Gödöllő) választókerületének Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője 
elmondta, hogy 2017. szeptemberében, amikor a most átadásra került csomópont alapkövét elhelyezték, már 
látható volt, hogy a Hungaroring jobb megközelíthetősége mellett a környező településekre is igen pozitív 
hatása lesz az új útnak, a további fejlesztések révén pedig az agglomeráció több településén is csökken majd az 
átmenő forgalom.
A kivitelezés 21 hónapja alatt négy körforgalmi csomópont és az M3-as autópályát átívelő közúti híd is épült 
– ismertette Juhász Zoltán, a NIF Zrt. útfejlesztési igazgató-helyettese. Hozzátette: a környezetvédelmi tuda-
tosság jegyében több mint 46 ezer cserjét is elültettek.

Az ünnepélyes szalagátvágás résztvevői

Az eddig eredményeket szeretném 
folytatni! 

A lakosság bizalmából ismét indulok 
a polgármesterség elnyeréséért az 

őszi választáson!
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tájékoztatás
HázHoz menő rendszerű lomtalanÍtás

A Zöld Híd B.l.G.G. Nonprofit Kft. 2019. évtől bevezeti a házhoz menő 
rendszerű lomtalanítást. A korábbi gyakorlatnak megfelelően a lakosság-
nak továbbra is lehetősége van évente egy alkalommal térítésmentesen, 
maximum 2 m3 hulladék mennyiség lomtalanítási szolgáltatás igénybevé-
telére. A közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében, lakossági igénybejelentés alapján elő-
re leegyeztetett - nem előre meghirdetett - napokon végezzük a lomtalanítást. A beérkező igények feldolgozása 
és azok sikeres teljesítése érdekében 2019-ben négy ütemben végezzük településeink lomtalanítását. Mogyoród 
a 3. ütemhez tartozik.
Az igénybejelentés feltételei
Igénylést kizárólag a közszolgáltatásban nyilvántartott és szerződött, aktív (a szolgáltatást nem szüneteltető), 
közüzemi díjhátralékkal nem rendelkező ingatlanhasználók nyújthatnak be. FONTOS! Lomtalanítási igényét 
KIZÁRÓLAG a településére vonatkozó „lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le, melynek üte-
mezését mellékletünk tartalmazza. Ettől eltérő igénybejelentést nem áll módunkban fogadni. 
Az igénybejelentés történhet:
• személyesen az ügyfélszolgálati irodák nyitvatartási idejében (azonosítás ügyfélszám és személyes iratok alapján)
• +36-28/561-200 ügyfélszolgálati telefonszámon (azonosítás ügyfélszám alapján) 
• a honlapunkról előzetesen letöltött igénybejelentő lap segítségével, melyet a lomtalanitas@zoldhid.hu email címre 
kérjük megküldeni. (KIZÁRÓLAG a megfelelően kitöltött igénylő lapok kerülnek feldolgozásra, visszaigazolásra)
Lomtalanítás folyamata:
1. Lomtalanítási igény benyújtása
2.A Közszolgáltató visszajelzi a teljesítés dátumát, várható Időpontját
3.A visszaigazolt dátumon a közszolgáltató jelentkezik a regisztrált címen. Kollégáink max. 5 perc várakozás 
után távoznak a helyszínről
4.A lakos az ingatlanon belül tárolja a lomhulladékot, melyet a gépjármű érkezésekor átad a személyzetnek 
(HT. 40 § 3. bekezdés alapján)
5.Ügyfelünk aláírásával igazolja a lomtalanítás elvégzését
A lomtalanítás Időpontjának pontos meghatározása a fentiek és a szolgáltató belső járattervének figyelembevé-
telével történik. A megkeresés beérkezését követően, erőforrásunkhoz igazított, optimális begyűjtési terv készül, 
majd visszajelzünk a megadott elérhetőségek valamelyikén. Az általunk visszaigazolt napon Kollégáink az Ön 
által megjelölt címen fognak jelentkezni.
Az ingatlanhasználó akadályoztatása esetén, megbízottja is jogosult átadni a Közszolgáltató részére a lomhulladékokat.
Lomnak minősül, a lomtalanítás során átvett olyan háztartási hulladék, amely a közszolgáltatás keretében rend-
szeresített gyűjtőedény méreteit meghaladja.
Lomtalanításkor átadható hulladékok:
bútorok (asztal, szék, szekrény, ágy, komód stb.) szétszerelt, mozgatható állapotban
egyéb, fából készült tárgyak, amelyek a méretük miatt nem férnek el a hagyományos gyűj-
tőedényben
szőnyeg, padlószőnyeg, matrac, ágynemű, textil, ruhanemű
műanyag (linóleum) padlók, kerti bútorok, műanyag medencék, műanyag játékok
KIZÁRÓLAG személygépkocsi, kerékpár, motorkerékpár gumiabroncsok (háztartáson-
ként max. 4 db)
A lomhulladék hatékonyabb elszállítása és a szétszóródás megakadályozása érdekében a nagy-
darabos lom (pl. bútor) kivételével a lomhulladék kizárólag bezsákolva, kötegelve adható át a Közszolgáltatónak. 
Az ettől eltérő módon átadni kívánt hulladék elszállítását a Közszolgáltató megtagadhatja.

A lomtalanítás során nem kerülnek elszállításra az alábbi hulladékok:
vegyes települési hulladék (kommunális, háztartási)
zöldhulladék
szelektíven gyűjthető üveg, műanyag, papír hulladék
veszélyes hulladék (festék, hígító, vegyszer, oldószer, fénycső, elem, akkumulátor)
hungarocell, fáradt olaj, tintapatron
inert hulladék (építési törmelék, bontásból származó anyag, csempe, járólap)
nagyméretű gumiabroncsok (teherautó, munkagép stb.)
elektronikái hulladék (begyűjtése egyedi szervezés alapján fog történni)

2100 Gödöllő, Dózsa György út 69.
+ 36 28 561-200

lomtalanitas@zoldhld.hu
www.zoldhid.hu

Társasházak esetén: A közszolgáltatásba bevont te-
rületen található társasházak, lakásszövetkezetek és 
többlakásos ingatlanok ingatlanhasználói részére a 
házhoz menő lomtalanítást a szolgáltató évente egy 
alkalommal biztosítja úgy, hogy annak időpontját a 
közös képviselő a szolgáltatóval együtt határozza meg. 
A társasház, lakásszövetkezet, valamint többlakásos 
ingatlan képviseletére a házhoz menő lomtalanítás le-
bonyolítása során KIZÁRÓLAG a közös képviselő 
jogosult, aki köteles a lomtalanítás feltételeinek telje-
sülése érdekében az Ingatlanhasználó kötelezettségei-
nek teljesítésére. A közös képviselő felelőssége, hogy a 
lomtalanítás időpontjában a helyszínen tartózkodjon. 
Akadályoztatása esetén megbízottja vesz részt, melyről 
előzetesen írásban tájékoztatja Társaságunkat név, cím 
és telefonos elérhetőség megadásával.
Társasházi lomtalanítási igényt a Közös képviselő 
nyújthat be társaságunk felé.
Amennyiben az ingatlanhasználó részéről a Közszol-
gáltatóval közösen egyeztetett időpontra nem történik 
meg a hulladék átadása, és ezért a lomtalanítás meghi-
úsul, abban az esetben új időpont egyeztetés már nem 
lehetséges!
A bejelentés nélkül történő hulladék közterületre tör-
ténő kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül, 
mely szabálysértési bírság kiszabásával jár. A közterü-
letre kihelyezett hulladékok nem kerülnek elszállításra!

A lomtalanítási igények leadásának ideje Mogyoród 
esetében: 2019. július 1. - 2019. augusztus 31. között 
A lomtalanítás várható időpontja Mogyoród esetében :
2019. augusztus 1. – szeptember 30. között 
Lomtalanítási igényét KIZÁRÓLAG a településére 
vonatkozó „lomtalanítási igények leadása” időpontjában adhatja le! Ettől eltérő igénybejelentést nem áll 
módunkban fogadni.

 
LOMTALANITÁS IGÉNYBEJELENTŐ LAP 

(családi házas övezetben élők részére) 
 
Megrendelő adatai: 
Megrendelő neve: ...................................................................................  
Felhasználó azonosító: ...........................................................................  
E-mail: ....................................................................................................  
Kapcsolattartó neve: ...............................................................................  
Telefon ....................................................................................................  
 
A lom becsült mennyisége m3-ben 
(legföljebb 2 m3) : .............................................................................................  
A lom jellege: □ nagydarabos (pl. 
bútor)  
□ dobozolt □ zsákolt 
Egyéb: .....................................................................................................  
 
A település neve: …………………………….. 
Lomtalanítási cím, hrsz esetén a pontos 
megközelíthetőség: ……………………………. 
 
………………………………………………….. 
 
Megjegyzés: 
 
 
 
A bejelentés kelte: ...................................................... Bejelentő aláírása* 

A bejelentő aláírása: …………………………….. 

 

A KORMÁNyHIVATALOK NyITVA TARTÁSA
2019.július 1. napjától a Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Megyei Kormányhivatal illeté-

kességi területén működő kormányablakok egységes nyitvatartási rendjének bevezetésére kerül sor. A 
Gödöllői Járási Hivatal illetékességi területén ez három kormányablakot érint: 

Gödöllői Kormányablak Osztály 2100 Gödöllő, Kotlán S.u.3.
Veresegyházi Kormányablak 2112 Veresegyház, Fő út 45-47.

Péceli Kormányablak 2119 Pécel, Kossuth tér 1.  
A nyitvatartási idő a következő:

Hétfő:         07.00 - 17.00
Kedd:         09.00 - 17.00
Szerda:      10.00 - 20.00
Csütörtök: 09.00 - 17.00
Péntek:      09.00 - 13.00  

A sorszámhúzás a nyitvatartási idő vége előtt 30 perccel befejeződik.
Időpontfoglalás továbbra is a 1818 kormányzati ügyfélvonalon 0-24 órában, vagy  ügyfélkapus hozzáféréssel 
a https://idopontfoglalo.kh.gov.hu/bejelentkezes oldalon lehetséges. A nyitvatartási idő változásáról a www.

kormanyablak.hu portálon tájékozódhatnak az ügyfelek.
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攀最猀稀 瘀戀攀渀℀攀最猀稀 瘀戀攀渀℀
渀渀攀瀀攀氀樀جئ渀欀 攀最礀جئ琀琀Ⰰ渀渀攀瀀攀氀樀جئ渀欀 攀最礀جئ琀琀Ⰰ

A Szalézi Nővérek szervezésében sikeresen lezajlott az idei Nyári Oratórium, melyet rendhagyó módon 
egyetlen képpel kívánunk feledhetetlenné tenni, ezen azonban majd minden résztvevő megtalálható

madéFalván jártunk, FelújÍtott épületeket láttunk!

Modernizálták, látványosan felújították a község művelődési 
házát

Felújult, megszépült, és duplájára bővült az óvoda épülete.

Az emlékmű melletti parkban áll az 
Erőss Zsolt emlékének állított kopjafa. 
Ha valakinek feltűnik a hasonlóság 
a mogyoródi és a madéfalvi kopjafa 

között, az nem téved, mindkét kopjafát 
ugyanaz az erdélyi fafaragó készítette. 
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mogyoródi madonna,
a békesség asszonya búcsúja

Ebben az évben július 14-én, a vasárnapi a szentmisén ünnepeltük a Mogyo-
ródi Madonna, a Békesség Asszonya érkezésének ötödik évfordulóját. A búcsúi 
szentmisét Főtisztelendő Professzor Dr. Török Csaba egyetemi tanár, a MKPK 
média referense mutatta be és mondott ünnepi homíliát.

A Mogyoródi Madonna története
Tóth József Miklós atya szervezett a 2014. május 1. és 6. közötti időre zarándokla-
tot Nápolyba, Szent Januáriusz püspök csodája helyszínére. Azért érkeztek a mo-
gyoródiak a szent helyre, hogy a béke, a szeretet, a megbecsülés útját keressék. Kap-
tak egy ötletet az Úristentől: mivel nincs megfelelő Mária szobor a templomban, 
olyan Szűzanyára gondoltak, aki az övék lesz, akit föl tudnak öltöztetni mogyoró-
di népviseletbe, és akit a mi Szűzanyánknak lehet szólítani. Így lett a Mogyoródi 
Madonna a Békesség Asszonya, mert békére van szükségünk. Fölöltöztették helyi 
népviseletbe és mindig az egyházi időszak színének megfelelő ruhát adnak rá. 

A kis Jézust karján hordozó szobrot az európai 
hírű, nápolyi művész, Giuseppe Cesarini készítet-
te, akinek alkotásai közül többet a Magyar Nem-
zeti Múzeum őriz. A Madonnát Crescenzio Sepe 
bíboros érsek áldotta meg a hazaindulás előtt, itt-
hon pedig nagy szeretettel fogadták a hívek. 2014. 
június 13-án érkezett meg a Szűzanya. Tiszteletére 
az ünnepi szentmisét Török Csaba teológiapro-
fesszor celebrálta, és ő mondott homíliát.
Egy évvel később, 2015. július 12-én Beer Miklós 
váci megyéspüspök megkoronázta a mogyoródi 
Szűzanya-szobrot az esti szentmise keretében, to-
vábbá engedélyezte a külön az erre az alkalomra 
szerkesztett kilenced imádkozását a búcsúünnep 
előtti vasárnapra.. Püspök atya hangsúlyozta, 
hogy a Békesség Asszonyának tisztelete egymás 
tiszteletét is kell, hogy jelentse; majd azt kívánta, 
a Szűzanya élete legyen példa minden Mogyo-
ródra zarándokló ember számára. Az ünnepre 
számos zarándok érkezett Esztergomból, Csi-
tárból, Nógrádmarcalból, Őrhalomból, Buda-
pestről és a környező településekről, részt vett a 
szentmisén Vécsey László országgyűlési képviselő 
és Paulovics Géza polgármester is.
Mária anyai gondoskodásának különleges jele a 
béke szolgálata, amit nem vitatkozva, felelőst ke-
resve tesznek, a templom hívei. Különleges jel, ál-
dás, hogy több gyermektelen, babaváró családban, 
miután eljöttek a templomba és kérték a Szűzanya 
közbenjárását, megérkezett a várva várt gyermek. 
Szokássá vált a keresztelést követően bemutatni a 
Szűzanyának közbenjárása gyümölcsét.
Azóta újjá alakult a Kalász mozgalom, immáron 
fiatal leányokból, akik a Madonna öltöztetésé-
ben és számos egyéb plébániai rendezvényen 
segédkeznek. 
Az ünnepekre a Szűzanyához hasonlóan a falu 
apraja-nagyja felölti a helyi népviseletet. 

Ima
Mogyoródi Madonna, a Békesség Asszonya, kérünk téged, 
hozd el a békét egyházközségünkbe, a szeretetet, a megbo-
csátást, hogy egység legyen köztünk, és megértsük, hogy mi 

a legfontosabb az életünkben

Tóth József Miklós: 
Himnusz a mogyoródi Madonnához 

Zengj, hívő szív, új éneket, köszöntsd Királynődet, 
Add át néki a szívedet, s fogadj békességet. 
Hívő népe Mogyoródnak eléd térdel, Mária, 
Vezess minket szent Fiadhoz, Egyházunk szent Anyja.
Benned éled szent Virága Örök Szeretetnek, 
Hűségednek nagy jutalma örök szeretet lett. 
Hívő népe Mogyoródnak eléd térdel, Mária, 
Vezess minket szent Fiadhoz, Egyházunk szent Anyja.
Üdvözlégy, ó nemes Asszony, kánai szent vendég, 
Úr Jézusnál közbenjárónk, drága nagy Kegyesség. 
Hívő népe Mogyoródnak eléd térdel, Mária, 
Vezess minket szent Fiadhoz, Egyházunk szent Anyja.
A szívünket hoztuk eléd mint üres korsókat,
Csak egy szót szólj szent Fiadnál, tegyen nagy csodákat. 
Hívő népe Mogyoródnak eléd térdel, Mária, 
Vezess minket szent Fiadhoz, Egyházunk szent Anyja.
Legyen a mi szívünk edény, telve szeretettel, 
Melyet táplál a hit szava áldott szent reménnyel. 
Hívő népe Mogyoródnak eléd térdel, Mária, 
Vezess minket szent Fiadhoz, Egyházunk szent Anyja.
Ünnepelve Szűzanyánkat himnusz szava szálljon.Atyát, 
Fiút és a Lelket, lelkünk hőn imádjon! 
Hívő népe Mogyoródnak eléd térdel, Mária, 
Vezess minket szent Fiadhoz, Egyházunk szent Anyja.

helyszín: Juhász Jácint Mûvelõdési Ház - Könyvtár

Mogyoród, Fóti út 24. - bejárat a Mérleg utca felõl, a régi Posta helyén

                

            

 

elõadó: 

elõadásának címe: 

               

Dr. Jászberényi József

Idõskori pszichológiai 
           és pszichiátriai problémák

érték - tudás - vállalkozás

MILTON FRIEDMAN
EGYETEM

2019. szeptember 11. 
szerda 15.00 óra

a Milton Friedman Egyetem 
és a Juhász Jácint Mûvelõdési Ház-Könyvtár

közös elõadássorozata az 
Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával

NEGYEDIK ELÕADÁSA

MEGHÍVÓ
MOGYORÓDI

SZENIOR AKADÉMIA

TanévnyiTó
a SzenT LáSzLó áLTaLánoS 

iSkoLában
A tanévnyitó ünnepséget az első 

tanítás nap reggelén tartja az 
iskola, szeptember 2-án, hétfőn.

Köszönet a gyászban

Hálásan köszönjük Miklós 
atyának az édesanyámért bemutatott 
gyászmisén elhangzott feledhetetlen és 

felemelő szavait.
A Juhász család
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VITÁLIA BIOKUCKÓ 
HA FONTOS ÖNNEK AZ EGÉSZSÉGE…. 

Gyógynövények, gyógyteák

Egészségvédő készítmények, 
vitaminok

Bio-és reformélelmiszerek

Cukor-, glutén-és laktózmentes 
élelmiszerek

Kozmetikumok, illóolajok

Környezetkímélő háztartás

2146. Mogyoród, Fóti 
út 9.

Nyitva:                    
H-P 9:00-17:00
Szo 9:00-12:00

A hirdetés felmutatója a vásárlás 
végösszegéből* 10% kedvezményre 
jogosult.(*Más akciókkal nem vonható össze)

A fordított elhelyezés a megrendelő kívánságára történt.

Tel: 0630/212-5824
 
 

2019. szeptember 4. szerda 17—19 óra között 
 
 

tűzokádó sárkány készítése 

2019. szeptember 11. szerda 17—19 óra között 
 

méhecske röptetős-elkapós játék készítése 

2019. szeptember 18. szerda 17—19 óra között 
 

őszköszöntő kavicskép készítése 

2019. szeptember 25. szerda 17—19 óra között 
 

asztali ceruzatartó tejes dobozból 

A Poldy Műhely 2019. szeptemberében 
a következő programokkal várja az alkotni vágyókat: 

Juhász Éva Leopoldina 
+36 30 914 0775 

 

bepoldy@gmail.com 
www.facebook.com/poldymuhely 

Mogyoród Turisztikai Kft. 
+36 70 458 1762 
+36 70 709 3880 

 

mogyorod.turizmus@mogyorod.hu 

A képek  
tájékoztató 
jellegűek! 
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  Santa Lucia di Piave

Ez a csodálatos terület egy lélegzetelállító borvidék, mely a Pó síkság végén az Alpok lába alatt elterülő dimbes-dombos vidéken 

található. Mindössze háromnegyed óra alatt elérhetjük Velencét vagy a sokak által kedvelt homokos tengerpart egyikét és fél óra 

alatt feljuthatunk a legszebb hegycsúcsokra is síelni, kirándulni, ahol egykor nagyapáink harcoltak. A település a Piave folyó mentén 

terül el, mely egykor az első világháborús frontvonalon helyezkedett el. A település az első világháború 100 évének lezárása 

emlékére egy gyönyörű I. világháborús múzeumot újítottak fel az egykori kaszárnya területén, amely a királyi lövészek 

székhelyeként szolgált. A múzeum értékes magyar tárgyakat is bemutat, melyet egyszer mindenkinek érdemes lenne megnéznie. A 

község számos nagyszabású rendezvényt bonyolít le, melyeken több tízezer ember is megfordul. Ezek egyike a februári utcai 

farsangi karnevál, amelyen több traktor húz feldíszített kocsikat, melyek előtt az adott település diákjai és felnőttjei adnak 

folyamatos haladás mellett szórakoztató táncos műsorokat konfetti zápor közepette. Ilyen rendezvény még a Kézműves Sörfesztivál 

is, amelyen számos mogyoródi is részt vett már az elmúlt években. A nyári Prosecco fesztivál vagy a méltán híres Antica Fiera 

(középkori vásár) kimagasló műsorain több tízezer ember vesz részt. A középkori vásáron, amelyet általában novemberben tartanak, 

már harmadik alkalommal kap szerepet a mogyoródi Szent László Íjász Egyesület, mely igen nagy közönség kedvenc lett. Az ezzel 

párhuzamosan zajló európai pénzdíjas pályázaton már több alkalommal indultak el fiataljaink, melyen kiváló eredményeket értek el. 

Santa Lucia messze földön híres mezőgazdasági vásárairól, amit kedvező földrajzi elhelyezkedésének is köszönhet. A település 

mellett húzódott ugyanis az egykori „Via Ungheresca” fontos kereskedelmi útvonal, melyhez magyar vonatkozású történetek is 

kapcsolódnak. A fő utcáját ugyanis „via Ungheresca” magyarok utcájának hívják, ezen az úton többször lovagoltak Velence felé 

felmenőink, ahol meg-megállva kereskedtek.

Santa Lucia di Piave települése sok adottságban hasonlít Mogyoródhoz. Területe, lakóinak száma is közel azonos. Mindkét település 

fő ágazata a mezőgazdaság, ezen belül a szőlészet és borászat (Santa Lucia di Piave településen a méltán híres Prosecco gyártása a 

legjelentősebb bevételi forrás). A Piave-folyó völgyének agyagos, ásványi anyagokban gazdag, termékeny talaja kiválóan alkalmas 

a szőlőtermesztésre, e területen élők már több mint 3000 éve foglalkoznak bortermeléssel. Santa Lucia közelében húzódik a 

világhírű Prosecco borvidék is, ahol a Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG eredetvédelemmel ellátott fehér 

pezsgőt  (habzóbor) állítják elő.

Feljegyzések szerint az első vásárt még 1313-ban rendezték meg. Kezdetben jobbára lovak, szamarak, szarvasmarhák, gabonafélék, 

mezőgazdasági felszerelések és szekerek, valamint a helyi kézművesek termékei cseréltek gazdát. A vásár már a kezdetekkor 

jelentős érdeklődésre tartott számot. Az évszázadok során pestisjárványok, háborúk, forradalmak és természeti katasztrófák 

sújtották a vidéket, ennek ellenére a vásárt változatlan formában, szinte minden év december 13-án megrendezték. A 20. században 

végbemenő iparosodás minőségi változást hozott a vásár történetében is. Az agrártechnológiai újítások 1946 óta a kiállítás szerves 

részét képezik. Idén 1359. alkalommal kerül megrendezésre ez a nemzetközi agrárvásár, melyen Mogyoród is többször képviseltette 

már magát. A méltán híres eseményen évente akár 100.000 ember is megfordul. 

Santa Lucia di Piave település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében található. Lakosainak száma 9136 fő. 

Területe: 19 km .  Legfőbb nemzetgazdasági ágazata a mezőgazdaság, azon belül is a szőlőtermesztés és a prosecco készítés.

Santa Lucia di Piave

Velence

2

PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY

1133 Budapest, Pozsonyi út 56.: 1557 Budapest, Pf. 20. : 237-4345; BM: 21-794, fax: 21-797, e-mail: elbir@pest.police.hu

A bűnelkövetők körében nem vesztett 
népszerűségéből az úgynevezett 
„UNOKÁZÓS” csalás. Az elkövetés 
módszerének lényege, hogy a csalók közeli 
hozzátartozónak (pl. unoka) kiadva magukat 
hívják fel vezetékes telefonon az idős embereket 
és valamilyen okra, például tartozásra, 
balesetre hivatkozva készpénzt vagy pénzzé 
tehető értéket csalnak ki tőlük. 

Ezekben a csalástípusokban közös:
 A csalók az idős emberek pénzét, értékeit igyekeznek megszerezni.
 Telefonon (vezetékes) keresik meg őket.
 Olyan történettel állnak elő, melynek alapja egy közeli családtagot ért 

krízishelyzet vagy baleset.
 Lelki nyomást gyakorolnak, kihasználják az idős emberek

hiszékenységék, jóindulatát.
 Idős áldozataikat véletlenszerűen, de akár előre eltervezett módon is 

kiválaszthatják.

Fontos! 

Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a rendőrséget a 107
vagy 112-es segélyhívószámon! 

Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 

BONTSA A VONALAT!

Amennyiben hozzátartozóval, unokával kapcsolatban keresik, 
szakítsa meg a telefonhívást!  BONTSA A VONALAT!
Haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot a megnevezett unokával, 
családtaggal, mert így tudja ellenőrizni a hívás valódiságát! Ne 
adjon át pénzt, értéktárgyat senkinek!

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
Gödöllői Rendőrkapitányság Hivatala 
az alábbi munkakör betöltésére vár je-
lentkezőket határozatlan időre rendvé-
delmi igazgatási szolgálati jogviszony-
ba: FŐÜGyINTÉZŐ (IT)
Munkavégzés helye: Gödöllő Rendőrkapi-
tányság 
Bérezés: a rendvédelmi feladatokat ellátó szer-
vek hivatásos állományának szolgálati jogvi-
szonyáról 2015. évi XLII. törvény 288/R §. 
288/S §. és 288/T. §-ai, valamint a 12. mel-
léklete szerint „E” munkaköri kategória
Munkakörbe tartozó feladatok:
Informatikai és rendszergazdai feladatok ellá-
tása, a kapitányság teljes informatikai rendsze-
rének üzemeltetése, esetlegesen felmerülő in-
formatikai problémák elhárítása, informatikai 
rendszerek kezelése.
Munkakör betöltésének feltétele:
• elsősorban felsőfokú szakirányú iskolai végzettség,
• magyar állampolgárság,
• cselekvőképesség,
• erkölcsi bizonyítvány,
• a jelentkező nem áll fegyelmi vagy bünte-
tőeljárás hatálya alatt, büntetlen előéletű,
• a jelentkező gazdasági társaságnak nem lehet 
a tagja,
• egészségügyi alkalmassági követelmé-
nyeknek való megfelelés. 
Munkakör betöltésénél előnyt jelent:
• hasonló területen szerzett tapasztalat.
Elvárások:
• megbízhatóság,
• együttműködő képesség,
• munkabíró képesség,
• pontos, precíz, önálló munkavégzés,
• rugalmasság,
• problémamegoldó képesség.
Jelentkezés benyújtása: A fényképpel ellátott önéletrajzokat a veszelkade@pest.police.hu e-mail címre kérjük 
megküldeni. A munkakörrel kapcsolatban további tájékoztatást Szabó Dorottya c. r. százados tud nyújtani a 
+36 (28) 524-500 és a 06-20/444-1395 számok valamelyikén, valamint a BM: 30/72-83-as melléken.
Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 31.
A beosztásba kinevezés várható időpontja: a szükséges felvételi eljárás lefolytatása után azonnal.

www.kerepesvet.hu
 facebook: KerepesVet

Dr. Horváth Bánk
Dr. Berényi Evelin

Dr. Szabó Lola
Dr. Henter Áron

Dr. Horváth Rudolf
e-mail: info@kerepesvet.hu

Kívánságra házhoz megyünk!

Kerepes-Vet 
Állatorvosi rendelô
Állatpatika
2144 Kerepes, 

Szabadság út 65.

(3-as fôút)

hétköznap 9-20, 

szombaton 9-12:30

+36-30/44-999-18

+36-28/490-369

Tarcsa-Vet

Állatorvosi rendelô

Állatpatika

2142 Nagytarcsa, 

Rákóczi u. 71.

(Petôfi utcáról nyílik)

hétköznap 13-19

+36-30/43-999-75

+36-28/533-727

Jankovicsné
Dr. Kozma Julianna
ü g y v é d
+36 30/950 1530
2146 Mogyoród,
Őzike u. 10.
+36 28/441 002

jankovicsne@upcmail.hu

§
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Fontos tudnivalók
Segélyhívás             112
Mentők                 104
Tűzoltók                105
Rendőrség                             107
Csányi József körzeti megbízott rendőr
               30/958-1624
Autóklub segélyhívó                               188
Tudakozó                                              11818
Lelkisegély szolgálat             06-1/317-2555

Polgármesteri Hivatal - Dózsa Gy.út 40.
honlap: www.mogyorod.hu, központi e-mail: 
mogyorod@mogyorod.hu, Ügyfélfogadás: H: 08-
18 (12 és 13 óra között ebédidő), Sze: 13-16,  fax: 
28/540-715, Titkárság: 28/540-716, 30/663-9801
Polgármester ügyfélfogadása: előzetes beje-
lentkezés alapján: 28/540-716, 30/663-9801
Jegyző ügyfélfogadása: minden szerdán 
09-16 (előzetes bejelentkezés alapján) 
28/540-716, 30/663-9801
Adóiroda: 28/540-700, 30/663-9804
Pénzügyi Iroda: 30/663-9805, fax: 28/540-705
Műszaki Iroda: 28/540-701, 30/230-7648
Igazgatási Iroda: 30/663-9803
Falugazdász: Kurucz István 06/20-288-
7400, kurucz.istvan2@nak.hu, P: 8-11 
(előzetes bejelentkezés alapján)
Egészségügyi ellátás 
Háziorvosi rendelő - Dózsa Gy.út 25.
Dr. Fekete Ildikó: 
Rendelés: H, Sze: 14-18, K, Cs: 08-12, P: 
páros héten 14-18, páratlan héten 08-12 
28/440-058, 30/934-3118
Dr. Hézinger Lajos: 
Rendelés: H, Sze: 08-12, K, Cs: 14-18, P: 
páros héten: 08-12, páratlan héten: 14-18
28/440-057, 30/238-1483
Gyermekorvosi rendelő - Szent László Ál-
talános Iskola épülete (Gödöllői út 17.)mo-
gyorodgyermek@gmail.com, 30/663-9844
Dr. Mikó-Onyestyák Zsófia Rendelés: H: 
09-12, K: 14-17, Sze: 09-12, Cs: 12-15, 
P: 09-12, Egészséges tanácsadás: Cs: 10-12 
(előzetes bejelentkezés alapján)
Védőnői szolgálat: Szent László Általános Is-
kola épülete (Gödöllői út 17.) 28/440-154
1-es körzet Varga Krisztina 
Védőnői tanácsadás: K: 08-13
Tel: 30/663-9808, 20/311-7088
2-es körzet Finna-Götz Ilona
Védőnői tanácsadás: H: 13-16, Cs: 08-10 
Tel: 30/663-9807
3/A körzet Varga Krisztina
Védőnői tanácsadás: Sz: 13-15 
3/B körzet Finna-Götz Ilona 
Védőnői tanácsadás: Sz: 15-17
Védőnői körzetek utcajegyzéke megtalálható 
az önkormányzat honlapján: www.mogyorod.
hu/Intézményrendszer/Gyermekvédelem
Orvosi ügyelet – gyermek és felnőtt (Or-
szágos Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft.): 
Gödöllő, Szabadság tér 3. (Coop melletti, 
Tormay Károly Egészségügyi Központ II. 
számú telephelyén) 06/70-3703-104
Megközelíthetőség tömegközlekedéssel: H8-as 
HÉV Gödöllő, Szabadság tér megállóhelytől 
120 méter gyaloglással, vagy a 324-es Volánbusz 

járat igénybevételével és 400 méter gyaloglással. 
Személygépjárművel történő parkolás az intéz-
mény előtti parkolóban nem mindig biztosított!
Flór Ferenc Kórház: Kistarcsa, Semmelweis 
tér 1. 28/507-600, 28/507-700, 30/396-2318
Tormay Károly Egészségügyi Központ Gö-
döllő, Petőfi S.u. 1-3., 28/430-655, 28/430-452
Fogászat: Dózsa Gy.út 21., 28/741-889 
1. számú körzet: Dr. Nagy Dezső
rendelése: hétfő és szerda: 15.00 - 22.30
28/741-887, 2.számú körzet (Dr. Szilágyi 
Emese helyett): Dr. Kelemen Réka 
rendelése: H: 07.00 – 13.00, Cs: 07.00 -13.00
Dr. Radácsi Pál: rendelése: hétfő: 14.00 -20.00
Fogtechnikai labor: Dózsa György út 25. Mádai 
Sándor, H-Cs: 08-18, P: 08-16, 30/931-4942
Kígyó gyógyszertár: Gödöllői út 18.
kigyomogyorod@gmail.com, 28/440-158, 30/952-
5731, Nyitva tartás: H-P: 08-19, Szo: 08-12
Állatorvos: Gödöllői út 162. 
Dr. Csernai Ferenc: 20/945-7816
Rendelés: H-P: 09-11 és 16-18, Szo: 09-11 
Közbiztonság 
Kistarcsai Rendőrőrs: 28/470-801
Járőrszolgálat: 70-263-4334
Mogyoródi Körzeti Megbízott: Csányi Jó-
zsef, 30/958-1624
Gödöllői Rendőrkapitányság: 28/524-601
Mogyoródi Polgárőrség: 30/921-8276, 
30/208-5468,70/337-0980
Kukukkhegyi Polgárőrség: 70/241-8300
Intézmények 
Önkormányzati Óvoda – Veresegyházi út 
8. e-mail: pillangos.ovoda@mogyorod.hu 
Óvodavezető: Dr. Csikós Gellértné 
28/441-272, 30/663-9813
Gesztenyés Tagóvoda – Dózsa Gy. út 23., 
e-mail: gesztenyes.ovoda@mogyorod.hu 
28/440-128, 30/663-9812
Laura Vicuna Római Katolikus Óvoda – 
Dózsa Gy.út 39., honlap: www.lauravicu-
naovoda.hu, e-mail: salezi.ovoda@gmail.
com, 28/440-787, 30/542-9463
Szent László Általános Iskola - Gödöllői út 
17.  mb.Igazgató: Hutter Magdolna 28/540-
425, fax: 28/441-092 honlap: mogyorodiis-
kola.hu, e-mail: mogyisk@gmail.com
Juhász Jácint Művelődési Ház és Könyvtár - 
Fóti út 24., e-mail: muvelodesihaz@mogyorod.
hu, Igazgató: Marosán László, Honlap: https://
www.mogyorod muvelodesi haz-konyvtar-goog-
le, facebook: Jácint Juhász, T: 28/440-730
Support Alapítvány Család- és Gyermek-
jóléti Szolgálat: Hungaroring út 2/a., e-mail: 
mogyorodicsaladsegito@gmail.com, Ügyfél-
fogadás: H: 13.00-17.00, Sze: 09.00-17.00, 
P: 09.00-13.00, 28/540/630, 30/663-9814
Mogyoród Településüzemeltető Non-
profit Kft.: Gödöllői út 17., honlap: www.
monon.hu, e-mail: info@monon.hu
Ügyvezető: Frankó-Szőnyi Enikő
Tel/fax: 28/440-276, 30/945-3287
Mogyoródi Turisztikai Kft. – Dózsa György 
út 25. honlap: www.mogyorodturizmus.hu, 
e-mail: mogyorod.turizmus@gmail.com, Ügy-
vezető: Zachár Zsolt: 70/458-1762, turisztikai 
szervező: Bognár Barnabás 70/709-3880

Szolgáltatók
Posta: Fóti út 10., Nyitva tartás: H: 08-18, 
K, Sze: 08-15, Cs, P: 08-16, 28/540-250
Hulladékszállítás: 
Zöld Híd B.I.G.G.
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu, telefon: 
28/561- 200 fax: 28/561-201, postacím: 
2101 Gödöllő, Pf.:75, személyesen: Gödöl-
lő, Dózsa György út 69. VÜSZI Irodaház, 
hétfő: 7-19, csütörtök: 8-16
Szennyvíz szippantás:
Szívó Kft.: 20/934-9972
Víz, Csatorna:
DMRV Zrt.: Gödöllő, Sík S.u.7., e-mail: 
ugyfelszolgalat@dmrvzrt.hu, 227/999-
688, 80/224-488
Hibabejelentés (0-24): 27/511-511/irányítószám/1
Áram:
ELMŰ Nyrt.
Közvilágítási lámpák meghibásodását, az 
alábbi elérhetőségen lehet bejelenteni: www.
mtkke.hu/hiba weboldalon vagy a 06 28/540-
716 központi telefonszámon munkaidőben, a 
Polgármesteri Hivatal Titkárságán.
Gáz: MAGÁZ: 28/545-515, 93/500-500
magaz@magaz.hu, godollo@magaz.hu
Kéményseprő: Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság e-mail: kemenysepro.ugyfelszol-
galat@katved.gov.hu, 1903 Budapest, Pf. 314., 
telefonon: 1818 ingyenesen hívható, weboldal: 
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/
Temetkezés: Kurucz Márta, Mészáros 
Gusztáv: 20/824-7608, 30/964-7032
Gödöllői Járási Hivatal Kormányablak: Gödöl-
lő, Kotlán S.u.1., Telefon: 1818 Ügyfélfogadás: H: 
07-17, K-Cs: 08-18, Sze: 08-20, P: 08-16
Gödöllői Járási Hivatal Települési ügysegéd: 
Mogyoród, Hungaroring út 2/A., Ügyfélfoga-
dás: szerda 09.00 -11.00, 06-70/504-1286
Okmányiroda - Veresegyházi Kirendelt-
ség: Veresegyház, Fő út 45-47. Telefon: 
1818, 28/588-661 fax: 28/588-660, Ügyfél-
fogadás: H, K, Cs: 08-16 Sz: 08-18, P: 08-12
Földhivatal: Gödöllő, Ady E. sétány 60.
e-mail: foldhivatal.godollo@pest.gov.hu
Ügyfélfogadás: H, Sze: 08-15.30, P: 08-11.30 
(A sorszámok kiadása az ügyfélfogadás vége előtt 
fél órával zárul!), 28/514-305, 28/514-315
Egyéb
Országos Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság 
1081 Budapest, Fiumei út 19/a., e-mail: 
nyugdij@08kh.bfkh.gov.hu, honlap: www.
onyf.hu, 06-1/323-6000
Nyugdíjfolyósító Igazgatóság: 1139 Bu-
dapest, Váci út 73., e-mail: nyufig@onyf.
allamkincstar.gov.hu, 06-1/350-0155, fax: 
06-1/237-3662, zöld szám: 80/204-884 
(vezetékes hálózatról ingyenesen hívható)
Nemzeti  Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(Országos Egészségbiztosítási Pénztár): 1139 
Budapest, Váci út 73/A., honlap: www.neak.gov.
hu, e-mail: neak@neak.gov.hu, 06-1/350-2001
Mogyoródi Községi Sportkör
Elnök: Farkas Tamás 30/914-9988
Mogyoród Football Club
e-mail: mogyorodfootballclub@gmail.com
Elnök: Péter Dániel 30/981-9525



 MAJD SZÍNES MÛSORRAL FOLYTATÓDIK A DÉLUTÁN, 
ESTE SZÜRETI BÁL

A felvonulókat megvendégeli: Mogyoród Nagyközség Önkormányzata, 
az intézmények és a civil szervezetek. 

A Mogyoródi Katonai Hagyományõrzõk a gulyáságyúban készült finomsággal 
várják a felvonulókat!

A program ideje alatt borkóstoló a helyi borászok boraiból

                                              

                          Útvonal: Fõtér - Fóti út  
             Mázsa tér - Mérleg u. - Falka József tér
                        Dózsa György út - Fõtér

közremûködõk:

Jakab Mihály Népdalkör, Karikás Néptánccsoport,

J.J. Mûvelõdési Ház csoportjai, Hobby Lovasok,
Szent László Általános Iskola, Önkormányzati Óvoda,

Egyházi Óvoda, Civil Szervezetek
Mogyoródi Sándor Huszárok, Mogyoródi Katonai Hagyományõrzõk,

Szeretettel meghívjuk Önt és Családját 

VIDÁM FELVONULÁSSAL KEZDÕDIK A PROGRAM,

ZENÉL 
A HANGYA ZENEKAR

2019. szeptember 28-án
szombaton 15.00 órakor 

kezdõdõ

MOGYORÓDI
SZÜRETI MULATSÁGRA 

       


