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Soha nem látott időket élt meg Mogyoród 2020. már-
ciusától kezdődően, ami folytatódott 2021-ben is. 
Úgy kellett biztosítani az önkormányzati fejlesztése-
ket, beruházásokat, a hivatali szakmai ügyintézést, 
hogy közben nem lehetett összehívni a képviselő-tes-
tületet. A 2020. évben a veszélyhelyzetnek két hullá-
ma volt: márciustól júniusig kemény kezdéssel álltuk 
a sarat a járvány első hullámában, majd egy rövid 
nyári szünet után 2020 novemberétől 2021. június 
14-ig nyolc hónapon keresztül a második és harmadik 
hullám közepette is működtetni kellett Mogyoródot.

A kormány veszélyhelyzeti eljárást vezetett be az 
önkormányzatok életében. Háborús viszonyokat 
idézve Paulovics Gézának polgármesterként egyedül 
kellett meghoznia azokat a döntéseket, amelyeket 
normális körülmények között a kilenc fős képvise-
lő-testületnek kellett volna. A képviselők a legtöbb 
esetben személyesen éltek a véleménynyilvánítási
jogukkal, s ezen vélemények figyelembevételével 

Világjárvány Mogyoródon

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK HIVATALI VÉGREHAJTÁSA

Önkormányzati ülés veszélyhelyzet idején: 
Paulovics Géza polgármester és dr. Fila László jegyző

Számadás az önkormányzat 
2020. évi munkájáról

Önkormányzati beszámoló

Minden év május 31-ig az önkormányzatok zárszá-
madást készítenek a Magyar Államkincstár felé. Ez 
egy száraz, számokkal teli és személytelen szakmai 
anyag, amit a polgármesteri hivatal készít, és a képvi-
selők elfogadnak. A valóságban ez a munka sokkal 
színesebb, érdekesebb és sokkal emberibb is: folya-
matos szakmai munkával, elhivatottsággal közérthe-
tőbbé, és minden lakos számára elérhetővé kell tenni, 
hogy az előző évben milyen megvalósítások és 
fejlesztések történtek Mogyoródon.

Ettől az évtől kezdődően, kincstári számadás után 
Mogyoród lakosságának is beszámolunk a telepü-
lésen az előző évben megvalósított és idénre is 
áthúzódó főbb beruházásokról, fejlesztésekről, az 
önkormányzati döntések hivatali végrehajtásáról.
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100 000 000 forinttal tudtunk kevesebbel gazdálkod-
ni. Ezen túl a hirtelen ránk zúduló igény miatt előre 
nem kalkulált, többmillió forintos kiadással maszko-
kat, fertőtlenítőszereket kellett beszerezni. Paulovics 
Géza polgármester operatív törzset szervezett (tagjai 
elsődlegesen: polgármester, alpolgármester, Babják 
Gábor képviselő, jegyző), és irányította a mogyoródi 
– főleg idős, egyedülálló – személyek ellátását: 
gyógyszer- és élelmiszerbeszerzésen keresztül maszk 
és fertőtlenítőszer osztásával szinte napi 24 órában, 
heti hét napon keresztül biztosította a lakossági 
igények kielégítését úgy, hogy közben az önkor-
mányzatot is vezetni kellett.

 

kerültek meghozatalra az egyes polgármesteri határo-
zatok. Képviselő-testületi ülés nagyon kevés volt 
2020-ban (ugyanígy 2021-ben is), valójában a polgár-
mester vezette a települést, az ehhez igazodó felelős-
séggel együtt. 

A veszélyhelyzet idején, 2020-ban – és 2021-ben is 
– felpörögtek a hivatal feladatai is. Azonnali, felelős 
döntések és végrehajtások jellemezték ezt az idősza-
kot, de a feladatokat el kellett látni, és Mogyoród 
becsülettel helyt is állt.

A 2020-as költségvetésünk közel két 
milliárd forintos kiadási és bevételi 
főösszegét megtépázta a járvány. 

Egészségház-avatás 
a világjárványban

Kétséget kizárólag Mogyoród eddigi legnagyobb 
beruházása a Dr. Kamarás József Egyészségház, ame-
lyet 2020 tavaszán vett használatba az önkormányzat. 
A járvány miatt csak internetes, online  megnyitó 
volt, de ez nem kisebbíti azt az erőfeszítést, 
munkát és szervezést, amelynek eredményeként az
egészségház két év alatt felépült és a mogyoródiak 
szolgálatába állt.

 

Paulovics Géza polgármester –
egészségház-avatás

Önkormányzati beszámoló
1

A 700 négyzetméteres, dr. Kamarás Józsefről, a 
település egykori orvosáról és díszpolgárunkról elne-
vezett egészségház alapkövét Paulovics Géza polgár-
mester és Vécsey László térségi országgyűlési képvi-
selő 2018-ban helyezte el. 

Összköltsége 373 035 206 forint volt, amelyből 
193 377 961 forint önkormányzati forrás, míg a fenn-
maradó 179 657 245 forint sikeres pályázati forrásból 
valósult meg.

Az egészségház 2020 májusa óta ad otthont a házi-
orvosoknak, a gyermekorvosoknak és a védőnők-
nek, alagsora rendszeres egészségügyi rendezvé-
nyeknek és szűréseknek biztosít helyet és meghir-
detett időpontokban véradási helyszínként is 
üzemel.



Paulovics Géza polgármester –
egészségház-avatás
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Lakossági tájékoztató

A kezdetek: munkagép a volt Művelő-
dési Ház - Könyvtár helyén 2018-ban

Szerkezetkészen 
2019 tavaszán

Átadás előtt 
2020 tavaszán
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Lakossági tájékoztató

Összefogás 
a világjárványban

A pandémia közelebb hozta az embereket egymás-
hoz, és felértékelte az egymás iránti felelősséget.  
A Magyarország kormánya által szakaszosan beveze-
tett különleges jogrendi intézkedésekkel nap mint nap 
tartani kellett a lépést, az önkormányzat és a hivatal 
napi szinten készenlétben állt. De minden intézkedés 
egy irányba mutatott: a járvány letörése úgy, hogy az 
idősek és betegek helyi szintű segítségét elsődlegesen 
biztosítsuk. 

Székely Attila és családja 100 textil-
maszkot ajánlott fel az önkormányzat-
nak, a családfő március 22-én adta át 
Paulovics Géza polgármesternek  az 
adományt.

Trabalka Szilvia alpolgármester Kama-
rás Zsuzsanna és Hutter József képvi-
selővel élelmiszeradományt adott át a 
mogyoródi Családsegítő Szolgálat 
részére.

Kurucz Béla tanácsos egy ózongene-
rátort adott az önkormányzatnak, ezzel 
jelentősen fel lehetett gyorsítani az 
intézmények fertőtlenítését.

Paulovics Géza polgármester friss 
gyümölcsöt vitt házhoz
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Lakossági tájékoztató

Mogyoródi 
családsegítő 
a világjárványban

2020. június 1-jén Mogyoród megalakította a család-
segítőt, talán a legjobb időben, hiszen óriási szükség 
volt rá a pandémia idején. A családsegítői szolgálat ez 
idáig sem korszerű, sem hatékony nem volt. A meg-
erősített szolgálat a hatékonyságával bizonyította 
létjogosultságát a világjárvány helyi kezelésében, és 
igazolta azt, hogy nagyon időszerű volt az átszervezé-
se.

A családsegítő Mogyoród egyik ikonikus épületében, 
a Hangya épületben kapott helyet, kialakítása (felújí-
tás, villanyszerelés, klíma, számítástechnikai infra-
struktúra) 1 624 000 forintba került az önkormányzat-
nak, a berendezése (székek, asztalok, telefonok, 
egyéb tárgyi eszközök) 233 000 forintot kóstált.

A felújítás 
előtt

A felújítás 
után

A munkálatok 
elkezdése előtt

A felújított
pihenő
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Lakossági tájékoztató
A családsegítő három, a települések 
számára kötelező alapfeladatot lát el:

1. család- és gyermekjóléti szolgáltatás,
2. házi segítségnyújtás,
3. étkeztetés.

Család- és gyermekjóléti szolgáltatás

A 2020-as év második felében szolgáltatásaikat 
együttműködési megállapodás alapján 24 család vette 
igénybe. Emellett 75 fő számára nyújtottunk segítsé-
get egyszeri esetkezelés formájában. A család- és 
gyermekjóléti szolgáltatásban részesülők halmozott 
száma 452 fő volt.

Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében gondoskodnak, azok-
ról az időskorú személyekről, pszichiátriai betegek-
ről, fogyatékos személyekről és szenvedélybetegek-
ről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből 
nem képesek, és róluk más nem gondoskodik.
A házi segítségnyújtást településünkön 2020 második 
fél évében összesen öt fő vette igénybe.

Étkeztetés

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorul-
taknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskod-
nak, akik azt önmaguknak vagy eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosí-
tani. Az étkeztetést településünkön 2020 második fél 
évében összesen 14 fő vette igénybe.

Mogyoródi Család- és Gyermekjóléti 
Szolgálat elérhetősége:
2146 Mogyoród, Dózsa György út 25. 
(volt Hangya épület)

Munkatársak:

Körmöci Krisztina
intézményvezető
e-mail: kormoci.krisztina@mogyorodcsaladsegito.hu

Frankó Emese  
intézményvezető-helyettes

Szabó Elvira 
szociális gondozó

Séllei Zoltán 
családsegítő

Papp Krisztina
szociális asszisztens
e-mail: info@mogyorodcsaladsegito.hu

Telefonszám: 
06-28-540-630, 06-30-663-98-14

Ügyfélfogadás:             Hétfő: 13.00 – 17.00
                                        Szerda:  9.00 – 17.00
                                        Péntek:  9.00 – 13.00

Váróterem
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Lakossági tájékoztató
Rend a Gödöllői úton
Hosszú, végtelennek tűnő idő után pontot tettünk a 
Gödöllői úton lévő áldatlan állapotok végére. A terü-
letet az önkormányzat megszerezte, véget ért a romos 
házak, az újratermelődő szeméthegyek látványa, az 
állandó bűz és az iskolás gyermekeink épségét veszé-
lyeztető kóbor ebek garázdálkodása. 

A romeltakarítás megtörtént, a fejlesz-
tésre várjuk a lehetőségeket. Az intéz-
ményi besorolás alatt álló ingatlant 
Mogyoród javára fogjuk hasznosítani Gödöllői úton lévő terület ilyen lett

A rendcsinálás második fázisa, a romok összegyűjtése, 
elszállítása

A rendcsinálás első 
fázisa a tulajdonjog 
megszerzése, ekkor 
indult be a buldózer



Lakossági tájékoztató

ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK HIVATALI VÉGREHAJTÁSA

9

A Polgármesteri 
Hivatal fejlesztése

Mogyoródhoz illő módon a Polgármesteri Hivatal 
Tanácsterme teljesen új, korszerű szavazatszámláló 
és jegyzőkönyvező rendszert és új bútorzatot is 
kapott. Az informatikai rendszert egy kamera is 
kiegészíti, ami biztosítja a képviselő-testületi ülések 
élő internetes, online közvetítését is. 

A MikroVoks rendszer 3 738 550 forintba, a 
tárgyaló bútorzata 320 040 forintba került.

A Polgármesteri Hivatal 
Tanácsterme

Árvízvédelmi intézkedések

Mogyoród dimbes-dombos szépségének hátrányai is 
vannak. Egy komolyabb esőzés megduzzasztja a 
patakot, és megbont mindent, ami nem stabil. 

Az állapotromlás elkerülése miatt haladéktalan 
intézkedésre volt szükség a Bajcsy-Zsilinszky út 
melletti patakpart helyreállítására, a támfal megerősí-
tésére. A hivatali előkészítés 2020 májusában kezdő-
dött, októberben már el is kezdődhetett a beruházás, 
amelyet 2021-re áthúzódó beruházásként fejeztünk 
be idén márciusban. A Mogyoródi-patak-part helyre-
állítása összesen 39 305 960 forintba került, ebből 30 
804 233 forintot pályázati úton sikerült biztosítani, 
Mogyoródnak csupán 8 501 728 forintjába került a 
közel negyvenmilliós beruházás.

 

A helyreállított támfal

A hivatali előkészítés 2020 júniusában kezdődött, 
decemberben indult a kivitelezés, és a helyreállítást 
2021-re áthúzódó beruházásként fejeztük be idén 
márciusban. A Mogyoródi-patak Fő téri szakaszának 
helyreállítása összesen 34 695 235 forintba került. A 
helyreállítás Mogyoródnak 3 474 235 forintjába 
került, míg a fennmaradó, közel tízszeres költséget –   
31 221 000 forintot – pályázati támogatásként nyert.  

A mogyoródi patak főtéri szakasz 
helyreállítása

Patakpartfal felújítás alatt 

Újraépített patakpartfal kifolyóval

2

5
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Lakossági tájékoztató

Mogyoródi Ifjúsági Testület

Széleskörű együttműködésben 
segíti a 2020. március 11-én meg-
alakult Mogyoródi Ifjúsági Testü-
let (MIT) Mogyoródot. 

A MIT hivatali összekötője 
Almási-Kiss Zsuzsanna, a képvise-
lő-testület részéről pedig Babják 
Gábor képviselő – ifjúsági tanács-
nok. A testület aktívan részt vesz 
településünk életében, legyen szó 
kulturális eseményről, önálló prog-
ramok szervezéséről vagy éppen 
bulik tartásáról a Hangya teraszon.

A csapat szoros kapcsolatot ápol 
a környező települések ifjúsági 
csoportjaival, illetve az Oratórium 
életében aktívan vesz részt.

Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzata
– elismeri a MIT-et mint a fiatalság 
érdekképviseletének és érdekérvé-
nyesítésének teljes körű ellátásra 
szerveződött testületet,
– meghívja szakbizottságok (Pénz-
ügyi Bizottság) azon üléseire, ame-
lyeken az őket érintő napirendi 
pontok szerepelnek,
– ezeken a fórumokon biztosítja, 
hogy a MIT képviselője az ifjúsági 
tanácsnok útján véleményezési, 
javaslattételi és tanácskozási jogot 
gyakoroljon,
– az önkormányzati költségvetés-
ben évente a testület által meghatá-
rozott mértékű költségvetési kere-
tet biztosít a MIT részére. 

Mogyoródi miniparlament, 
a jövő ifjúsága

Színesedik és fiatalodik 
az önkormányzat, a hiva-
tal, valamint a turisztika 
kapcsolata.

Paulovics Géza polgármester, Babják Gábor képvise-
lő és vendégségben a Gödöllői Ifjúsági Testület

A Mogyoród Turisztikai 
Kft. ügyvezetője MIT-ta-
gokkal: rendezvény meg-
beszélés a Hangyában

Almási-Kiss Zsuzsanna 
és Babják Gábor boldog 
fiatalok körében

Élelmiszercsomagok 
összeállítása karácsony 
előtt rászoruló családok 
részére
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Lakossági tájékoztató

Óvodai fejlesztések 
a gyerekeknek

Paulovics Géza polgármester irányításával a 
Pillangós Óvoda udvarára az alábbi játékokat 
telepítették:

– körbejáró mászóka (MS-1004),
– fém hajójáték (NF-5000),
– kétüléses rugós mérleghinta (RU-2002).

A Gesztenyés tagóvoda udvara pedig egy-egy  
játékkal gazdagodott:

– golyóvezető-rugós ügyességi játékkal (JNIJ-017),
– homokozó játszó egységgel (JNIJ-012),
– labirinttal (LA-1012),
– kétüléses rugós mérleghintával (RU-2002),
– egyszemélyes lovacskával (RU-1000/LO HDPE),
– fémhajó játékkal (NF-5000).

Az eszközök telepítése és azok szabványossági 
ellenőrzése összesen 3 574 099 forintba került.

Az óvodai játékfejlesztéseknek ez még csak a kezde-
te: 2021-ben további több mint 10 000 000 forint 
értékű játék telepítésére kerül sor a két óvodában, ezt 
követi majd 2022-ben Mogyoród új bölcsődéjének 
játékbeszerzése. Természetesen ezekről a fejleszté-
sekről is beszámolunk Mogyoródnak.

Készülőben a gyermekjátékok telepí-
tésének új helyszíne, a Huncutka 
bölcsőde: 2022-ben gyerekzsivaj tölti 
meg Mogyoród első bölcsődéjét

A bölcsőde látványterve

Paulovics Géza polgármester 
a helyszínen irányítja a telepítési 
munkákat

Az óvodai játékok precíziós beállításai 
létfontosságúak
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Lakossági tájékoztató

Ingyenes 
internet Mogyoród 
közterein: free wifi

Mogyoród Nagyközség Önkor-
mányzata az Európai Bizottság 
által az Innovációs és Hálózati 
Projektek Végrehajtó Ügynökségé-
nek (INEA) 15 000 eurós összegű 
pályázati támogatásával kiépítette 
és 2020 novemberétől üzemelteti a 
település legforgalmasabb helyszí-
nein az ingyenes és biztonságos 
internethasználatot biztosító eszkö-
zöket. 

A fejlesztésnek köszönhetően 
bárki számára elérhetővé válik a 
világháló – miután a csatlakozás 
kezdeményezésekor jóváhagyja a

felhasználási feltételeket –, amely 
képes legalább 50 felhasználó 
egyidejű kezelésére  a teljesítmény 
romlása nélkül, támogatja a párhu-
zamos kétsávos (2,4 – 5 GHz) 
használatot és az IEEE 802.11 
szabványokat, és legalább 30 Mbps 
sávszélességgel rendelkezik.

Az alábbi helyszíneken 
érhető el a WIFI4EU-Mogyo-
rod elnevezésű ingyenes 
vezeték nélküli hálózat:

– Mogyoród, Fő tér (Timga Cuk-
rászda, Kurucz Gumiszerviz és a 
Csíkvölgyi Pipacsárda segítségé-
vel, az üzletek által meghatározott 
háromszögben, buszmegállókban), 

– a Mogyoródi Polgármesteri 
Hivatal előtti közterületen,

–  Mogyoród HÉV-állomás terü-
letén a peronon és a buszmegálló-
ban,

– a Grosics Gyula Sportcsarnok-
ban,

– a Dr. Kamarás József Egész-
ségház felnőtt-várójában, multi-
funkciós terében és a Fóti út – Béke 
út kereszteződésénél lévő téren.

WIFI4EU-Mogyorod 
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Lakossági tájékoztató
Mogyoród a parkok települése

2020-ban a parkosítás is nagy szerepet kapott Mogyoródon.
Az Arany János  utca–Sport utcai kereszteződésben lévő elhanyagolt, háromszög alakú 

park új ruhát kapott, színfoltja lett Mogyoród ezen részének.

Mogyoród Főterén, a leendő művelődési házzal szemben lévő zöld sziget is parkosításon 
esett át.

Ilyen volt Ilyen lett

Ilyen volt

Ilyen volt

Ilyen lett

Ilyen lett
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Lakossági tájékoztató

Elkészült a körforgalom 
központi kis parkjában a 
hatalmas MOGYORÓD 
felirat.

A mogyoródi buszforduló területe nem az önkormányzaté, nem Mogyoródé, ezért hosszú tárgyalások eredmé-
nyeként a polgármesteri hivatal a jegyző vezetésével kidolgozta és 2020-ban véglegesítette a MÁV–HÉV 
Zrt.-vel az együttműködési szerződést. Ennek megfelelően a mogyoródi HÉV-állomás környéke megújult, a 
parkosítási, tereprendezési és kátyúzási munkákat Paulovics Géza polgármester irányításával a Nonprofit Kft. 
végzi. A polgármester a szerződés aláírását követően meg is rendelte a Max-Design Kft. mogyoródi cégtől az 
anyagáron elkészítendő és a körforgalom központi kis parkjába helyezendő hatalmas MOGYORÓD feliratot 
is.   

MEGÁLLAPODÁS A HÉV-VEL    = 

Ilyen lett

Készül az alap, MOGYORÓD felirat várja a HÉV 
utasait és az átmenő forgalmat
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A Hangya Terasz a Mogyoródi Önkormányzat 
Turisztikai Kft.-je által üzemeltett, időszakosan – 
elsősorban nyáron – nyitva tartó kulturális és szóra-
kozóhely. Zachár Zsolt ügyvezető úr szervezésében 
már nemcsak terasszal, hanem egy önkormányzati 
pincével is gazdagodott Mogyoród. Felül terasz, 
alatta pince: kitűnő kulturális és szórakozási 
rendezvényhelyszínek remek programokkal, színes 
rendezvényekkel.

Hangya Pince

Hangya Terasz 
és Pince

kellett használni. Ma a Mogyoródi Család- és Gyer-
mekjóléti Szolgálatnak, a Mogyoród Turisztikai és 
Településfejlesztő Kft.-nek és az általa üzemeltetett 
Hangya Terasznak is otthont ad. A Hangya Terasz pár 
éve üzemelő, fiatalos közösségi tere Mogyoródnak, 
ami egy újabb elemmel egészült ki: 2020-ban döntés 
született az épületegyüttesben lévő két pinceág jobb 
állapotban lévő részének felújításáról. A kb. 60 
nm-es, leromlott állapotban lévő pincerészt felújította 
az önkormányzat, majd 2021. június végére át is adta 
Mogyoródnak. 

Kiváló és mindenekelőtt ízléses, hagyományos és 
modern elemeket ötvöző rendezvényteremmel gazda-
godott a település. A Hangya Pince alkalmassá vált 
időszakos kiállítások, céges- és családi rendezvények 
nagyságrendileg 50 főig történő befogadására. Paulo-
vics Géza polgármester nemcsak a fejlesztés irányítá-
sából, hanem a klíma- és villanyszerelés munkálatai-
ból is kivette a részét.

A Hangya épületegyüttes mindig is fontos szerepet 
töltött be Mogyoród életében. Volt, amikor boltként 
üzemelt, és volt, amikor a pincéjét óvóhelyként 

A Hangya Terasz és Pince kitűnő kulturális 
és szórakozási rendezvényhelyszín
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Lakossági tájékoztató
A beruházás adatai

Kezdete: 2020. szeptember, befejezés lakosságnak 
való átadás: 2021. június 25. A Hangya Pince felújítá-
sa (kőműves-munkák, villamosság, klíma, szenny-
víz-elvezetés) 3 794 933 forintjába került Mogyoród-
nak. 

4

A Hangya Terasz fent 2020-ban

A Hangya Pince lent

Almási-Kiss Zsuzsi a pultban, 
készül a limonádé!
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A Hangya Pince bejárata

A pince felújítás alatt

A pince félkész állapotban

A pince felújítás után
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Parkosítjuk az 
egészségház környezetét
Az új, Dr. Kamarás József Egyészségház mellett 
egy-egy vasházas transzformátor állt. A Fóti úton 
elhaladók azt láthatták, hogy az új közintézményt egy 
jól működő, de rendkívül csúnya vasszerkezet rondít-
ja el. Ezt vette kézbe Mogyoród Önkormányzata és 
Paulovics Géza polgármester, a hivatal műszaki 
irodájával lecserélte az idomtalan vasházas transzfor-
mátort egy korszerű, BHTR-állomásra. 

A beruházás szakmai és papírmunkája még 2019-ben 
kezdődött, és 2020-ban is a megvalósításon dolgoz-
tunk, az új BHTR-állomás átadására áthúzódó beru-
házásként 2021 májusában került sor.

A fejlesztés összköltsége 11 213 895 forint volt, a 
következő időszakban a felszabadult, háromszög 
alakú terület parkosítására kerül sor, ami színfoltja 
lesz a Béke tér és az egészégház környezetének. 

Paulovics Géza polgármester, alias DJ 
Polgi akcióban. Van, amikor a pincé-
ben, van, amikor Babják Gábor képvi-
selő úr esküvőjén szolgáltatja a talpa-
lávalót.

DJ Polgi beizzította a nyitóbulit, 
a polgármester szervezésében 2021. 
június 25-én megnyílt a mogyoródi 
Hangya Pince, zene és diszkófüst 
várja a fiatalságot.
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Lakossági tájékoztató

Egyéb beruházások 
Mogyoródon

A vasházas transzformátor helyét 
parkosítjuk, Mogyoród is szebb lesz.

Tovább épül és szépül településünk: ebben az 
évben is örülhetünk egy új bölcsődének, buszmegál-
lónak és több új turistalátványosságnak. A munka 
már mindenütt folyamatban van, és legkésőbb az év 
végén már élvezhetjük is a gyümölcsét.

Bölcsőde
Régóta tervezi az önkormányzat egy új bölcsőde 
építését és 2019-ben 192 millió forint támogatást is 
nyert hozzá, majd később még egy pályázatot nyert,
amellyel az önrészt egészítették ki. Az építkezés a 
rossz idő miatt folyamatosan tolódott, végül 2021 
január elején kezdődött meg. Onnantól viszont 
rohamléptekkel haladnak: mostanra már tető alatt van 
az épület. A támogatásból ráadásul berendezést is 
tudunk majd vásárolni és ha minden jól halad, akkor 
november 30-ra készen leszünk. Ha az engedélyezte-
téssel sem lesz probléma, akkor a tervezettnél hama-
rabb, 2022 tavaszán megnyithatjuk a kapukat – árulta 
el Paulovics Géza polgármester.

Az önkormányzat még 2019 szeptemberében 
döntött arról, hogy a bölcsőde biztonságosabb meg-
közelíthetősége érdekében lámpás gyalogosátkelőt 
létesít a Fóti út – Mátyás király út kereszteződésében. 
A kivitelezési munkákra 2021 júniusában kötött szer-
ződést.
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Lakossági tájékoztató

A VEKOP, vagyis a Gyalogszerrel felfedezni a Buda-
pest környéki hegységek és Gödöllői-dombság 
turisztikai termékkínálatát című pályázat még 
2016-ban kezdődött meg. Az elnyert 129 millió forint 
támogatáshoz az önkormányzat további 45–47 millió 
forint önerőt biztosított, amelyből három turistalátvá-
nyosságot is finanszírozott: felépült a Szent László 
Emlékhely és Látogatóközpont, a Természetes Ener-
gia Állomás pihenőépülete és egy szélmalom, vala-
mint megújul a Szent László Kilátó-Kápolna, és 
készül egy mezítlábas ösvény is.

A szélmalom műszaki átadása megtörtént, jelenleg az 
esztétikai és műszaki hibák javítása zajlik. Az emlék-
hely kilencven-százalékos készültségben van, a 
csapadékelvezetésen dolgoznak még. 

A kilátó felújításánál adódott néhány technikai 
probléma, ami miatt a munka hosszabb ideig állt. Pár 
hete viszont folytatódott a vakolással, majd belső 
munkálatok következnek. Megújítják a lépcsőt, nap-
elemet szerelnek fel, és néhány hetes ácsmunkára is 
szükség van még. Mindezek után engedélyeztetési 
eljárás következik.

A VEKOP-projekt

Szent László Kilátó-Kápolna Szent László Emlékhely
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Lakossági tájékoztató

Természetes
Energia Állomás
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Utak felújítása

Természetesen az utak felújítása és építése is folyta-
tódik tovább. Az elkövetkezendő három évben szeret-
nénk még új művelődési házat építeni, emellett az 
utak felújítása és a vízelvezetés megoldása lesz a 
fókuszban – jelentette ki Paulovics Géza. Nemsokára 
kezdődik a Jégvirág, a Borvirág, a Borsó és a Vörös-
marty utca felújítása. Emellett újabb vis maior támo-
gatásokra adtunk be kérelmeket, amelyekből a patak 
medrét, a vízelvezetést és a károsodott utakat hozzuk 
majd rendbe. „Szeretném, ha néhány éven belül a 
mogyoródi utak 80–90 százalékán betonburkolat 
lenne” mondta a polgármester.

korábban megindított beruházások a záró szakaszba 
értek, illetve új beruházásként pl. a bölcsőde építés 
előkészítése folytatódott. 

Mindent összegezve 2020-ban a felmerülő covid 
világjárvány okozta soha nem látott nehézségeket az 
önkormányzat jól oldotta meg, a pénzügyi stabilitását 
mindvégig meg tudta őrizni. 

A covid miatt közel 100 millió forinttal volt 
kevesebb Mogyoród bevétele: 396 573 000 forint 
volt a tényleges bevétel a tervezett 489 500 000 
forinthoz képest. A pályázati forrásokból ugyanakkor 
több mint 130 000 000 forinthoz sikerült hozzájutni, 
így a mogyoródi fejlesztések töretlenül folytatódhat-
tak.

Pályázati források 2020-ban

Egyensúlyban, fejlődésben

A 2020. évi költségvetési rendeletben megfogalma-
zott célok a végrehajtás során szükségessé vált módo-
sításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredmé-
nyeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatá-
sok színvonala emelkedett. Már 2019-ben több 
képviselő-testületi döntés is a fejlesztésekre helyezte 
a hangsúlyt, ez 2020-ban is változatlan maradt, a 

Egészségház 
támogatása 48 344 491 Ft

Mogyoródi Népviselet 
kiadvány támogatása 3 995 060 Ft

Óvodai konyha
 támogatása 7 745 613 Ft

Önkormányzati utak 
felújítására 36 078 548 Ft

Összesen: 130 163 712 Ft

Bölcsőde támogatása 
(a 2019-es 192 millió 

forintos támogatáson túl) 
34 000 000 Ft

Mogyoród a jövő útján!

Pályázati forrásból 
megvalósított útszakaszok

2020-ban több mint három km út és útszakasz 
újult meg Mogyoródon.

A Dózsa György út, Mérleg utca, Béke utca és tér 
felújítása 2020-ban véglegesen megtörtént. Az önkor-
mányzat 50 929 060 forintos önereje mellett sikerrel 
pályáztunk 144 314 191 forint támogatásra, így mind-
összesen 195 243 251 forint összköltség került 
Mogyoródra. 
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Mérleg utca

Mérleg utca–Béke tér sarok

Dózsa György út–Pince sor,
térkövezés és Mogyoród új útja

Béke–Dózsa György út 
kereszteződés  felújítás alatt

3

A fogorvosi rendelő utcai bejárata, 
kötelező elem a sebességkorlátozás.
A LASSÍTÁS NEM A MOGYORÓDI 
FEJLESZTÉSEKRE VONATKOZIK!
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Tények és adatok

A Dózsa György út, Mérleg utca, Béke utca és tér 
közel 200 000 000 forintos felújítása során több 
mint egy kilométer (1044 folyóméter) út épült 
meg, 18 jelzőlámpát helyeztünk ki, az útburkolati 
jelekkel felfestett útszakasz hossza 753 méter lett, 
629 méteren új járda készült, és 1536 folyóméter új 
útszegély valósult meg. 

A fejlesztés révén megvalósult vízelvezetés hossza 
összesen 375 méter, 747 négyzetméteres zöldsáv is 
kialakításra került, négy kerékpártámasz kihelye-
zésével egyidejűleg.

Esőzések károsításai a Berekakácos 
és Bocskai utcában

A Berekakácos és Bocskai utca esővíz általi útkárosí-
tásait ugyancsak 2020-ban oldotta meg az önkor-
mányzat: 32 263 013 forint összköltséggel, 396,86 
folyóméter új utat kapott Mogyoród. A teljes költség 
egyharmadát önkormányzatunk állta, míg kétharma-
dát, összesen 20 730 000 forintot sikeres pályázati 
forrásból hoztunk Mogyoródra.

Az erdőig kanyarog 
a Berekakácos utca

Berekakácos utca – Bocskai utca 
kereszteződés

Berektető és Berekakácos 
utca kereszteződése

6

8
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Saját erőből megvalósított 
útszakaszok
Saját erős beruházás útján az önkormányzat 
felújította: a Feszty Árpád utat 2020 decemberében 
150 m hosszúságú területen, 3,5 m szélességben tört 
beton, murva-terítési, -tömörítési és földmunkákkal, 
összesen bruttó 3 011 170 forint összegért.

A Kukukk hegyen a Körte utca 320 méteres, illetve a 
Sztráda sor 350 méteres szakasza lett felújítva, a 
Borsó utca első szakasza, a Berektető újabb 400 
méteres szakasza. Mogyoródon 2020-ban összesen 
több mint három kilométer útpálya újult meg telje-
sen vagy részlegesen meleg, illetve mart aszfalttal, az 
alábbiak szerint:

–  Dózsa György út: 1044 méter,
–  Berekakácos: 397 méter,
–  Körte utca: 320 méter,
–  Sztráda sor: 350 méter,
–  Borsó utca: 380 méter,
–  Berektető utca: 400 méter,
–  Feszty Árpád utca: 150 méter.

Feszty Árpád út ilyen volt

Körte utca a Kukukkhegyen

Körte utca – Sztráda sor 
kereszteződés

A Borsó, Körte, Berektető, Feszty Árpád utca és a 
Sztráda sor útfelújítása bruttó 20 731 658 forintba 
került.

A 2020-ban megvalósult, több mint három kilométer 
útfelújítás nekünk, mogyoródiaknak készült, használ-
juk egészséggel, megelégedéssel. Közcélt szolgál!

Ilyen lett

7

10
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Mogyoródi fejlesztések térképen

Dr. Kamarás József
Egészségház építése-átadása

Főtér patakmeder-felújítás

Dózsa György út, Béke út, Béke tér
(Juhász Jácint tér) és Mérleg utca útfelújítás

Hangya Pince felújítása

Bajcsy-Zsilinszky út patakmeder-felújítás

Berekakácos utca és Berekakácos utca –
Bocskai út kereszteződés útburkolat-felújítás

Körte utca és Sztráda sor útburkolat-felújítás

Berektető út útburkolat-felújítás

Borsó út útburkolat-felújítás

Feszty Árpád utca útburkolat-felújítás 2

1

5

4

3

7

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Mogyoródi fejlesztések térképen

6

8

9

10
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Az önkormányzat költségvetési mérlege, a pénz-
eszközök változása
Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénz-
tárak) 2020. január 1-jén 586 994 000 forint volt. 
Az 1 595 742 000 forint bevételből az év folyamán 
1 449 287 000 forint kifizetésre került sor. Az önkor-
mányzat 2020. december 31-i záró pénzkészlete 
733 449 000 forint lett. 

A világjárvány alatt 
is fejlődött Mogyoród

Bevételi források és azok teljesítése
Az önkormányzat bevételi forrását a saját bevételek, 
állami normatív és kötött felhasználású támogatások, 
működésre és felhalmozásra átvett pénzeszközök és a 
korábbi évek megtakarításának igénybevételéből 
adódó ún. pénzügyi műveletek jelentik.

Sorrendben vizsgálva a 2020. évi gazdálkodásra meg-
határozott költségvetés bevételi és kiadási főösszegé-
hez (2 347 390 000 forint módosított előirányzathoz 
képest 1 780 882 000 forint teljesítés) képest a teljesí-
tési adatokat elemezve – az általános megállapítások-
ban említetteken kívül – a következő összetevőkről és 
azok alakulásáról beszélhetünk.

A bevételek arányai

Működési célú támogatások 
2020-ban 32 554 000 forint érkezett államháztartáson 
belülről, az OEP-től a Területi Védőnői Szolgálatra és 
a fogorvosi ellátásra kaptunk támogatást.

Felhalmozási célú támogatások
államháztartáson belülről 128 659 000 forint bevétel 
érkezett: az útfejlesztésre kapott támogatás összesen 
36 079 000 Ft volt, az egészségház fejlesztésére 48 
344 000 forintot kaptunk, a bölcsőde építésére 34 000 
000 forint további póttámogatás érkezett. A közműve-
lődési érdekeltségnövelő pályázatból 195 000 forint 
támogatás szereztünk eszközfejlesztésre, az óvoda 
melegítőkonyhájának fejlesztésére 7 746 000 forint 
támogatás kapott, és az Agrárminisztériumtól is érke-
zett 2 295 000 forint a mogyoródi népviselet támoga-
tására.  

Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek közé a helyi adóbevételek, 
pótlékok és átengedett központi adók tartoznak. 2020. 
évben 396 573 000 forintot szedett be a Polgármeste-
ri Hivatal ezen a jogcímen a tervezett 489 500 000 
forinttal szemben, amely nagymértékben a pandémia 
negatív hatásaként értékelhető.

Az önkormányzat befektetett eszközeinek értéke 104 
573 000 forinttal nőtt 2020. év végére az előző 
évhez képest, az aktivált beruházások, döntően az 
ingatlanberuházások értéknövelő beruházásából 
adódóan (új egészségház építése, önkormányzati 
útfelújítások, útépítések).

Az immateriális javak állománya 7 722 ezer forint-
tal nőtt az önkormányzatnál, a tárgyi eszközök 
(ingatlanok, gépek, berendezések) nettó értéke 
összességében nőtt (100 408 000 forinttal), ami az 
értékcsökkenések, selejtezések, értékesítések és 
egyéb növekedések összesített változásából és a befe-
jezett beruházások aktiválásából adódik.

Az önkormányzat mérlegének főössze-
ge 2020. december 31-én 6 412 067 000 
forint volt, ami 247 150 000 forinttal 
nőtt az előző évhez képest.

A 700 négyzetméteres, dr. Kamarás Józsefről, a 
település egykori orvosáról és díszpolgárunkról elne-
vezett egészségház alapkövét Paulovics Géza polgár-
mester és Vécsey László térségi országgyűlési képvi-
selő 2018-ban helyezte el. 

Összköltsége 373 035 206 forint volt, amelyből 
193 377 961 forint önkormányzati forrás, míg a fenn-
maradó 179 657 245 forint sikeres pályázati forrásból 
valósult meg.

Az egészségház 2020 májusa óta ad otthont a házi-
orvosoknak, a gyermekorvosoknak és a védőnők-
nek, alagsora rendszeres egészségügyi rendezvé-
nyeknek és szűréseknek biztosít helyet és meghir-
detett időpontokban véradási helyszínként is 
üzemel.
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Átadás előtt 
2020 tavaszán
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Lakossági tájékoztató

Mogyoród Nagyközség Önkormányzat 
JEGYZŐJE 

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; 
Fax: 28/540-715; e-mail: mogyorod@mogyorod.hu 

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 2021. július 19. 
napjától minden héten hétfőn (kivéve 2021. augusztus 
9., 23., és december 27.) 9–12 óráig kormányhivatali 
ügysegéd fogja segíteni a lakossági ügyintézést hiva-
talunk ügyfélszolgálatán (2146 Mogyoród, Dózsa Gy. 
út 33.). A települési ügysegéd az ügyfelek lakóhelyén 
segít a járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézé-
sében, közreműködik az eljárás megindításában és 
szükség esetén az eljárásban is, átveszi a beadványo-
kat, ügyfélkérelmeket, a szükséges nyomtatványokat 
biztosítja. 

– nyugdíjbiztosítási egyszeri segély
– egészségbiztosítási egyszeri segély
– nyugellátás méltányosságból történő emelése
– a családvédelmi akcióterv keretében nyújtott támo-
gatások

2. Elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szolgál-
tatások
– ügyfélkapu-regisztráció
– tájékoztatás nyújtása cégkapuról
– tájékoztatás az elektronikus ügyintézés lehetőségei-
ről (e-papír, RNY, RKTA)

3. Egyéb szolgáltatások
– a járási hivatal hatáskörébe tartozó kérelmek átvéte-
le 
– egyéb, beadványok, hiánypótlások átvétele (bár-
mely, folyamatban lévő eljárással kapcsolatosan)
– nyomtatványok kiadása

Várjuk önöket, hogy segíthessünk!
Dr. Fila László jegyző

Kedves mogyoródiak!

1. Kérelmek átvétele az alábbi ügytípusokban
Szociális ügyek
– ápolási díj megállapítása iránti kérelem
– közgyógyellátás iránti kérelem
– időskorúak járadéka iránti kérelem
– aktív korúak ellátása
– hadigondozott igénybejelentés
– gyermekek otthongondozási díja

Családtámogatási és társadalombiztosítási ügyek
– anyasági támogatás
– családi pótlék (nevelési ellátás/iskoláztatási támo-
gatás)
– gyermekgondozást segítő ellátás – gyes
– gyermeknevelési támogatás – gyet  
– TAJ-kártya, európai egészségbiztosítási kártya 
– kérelem a nyugdíjbiztosítás által nyilvántartott 
adatokra vonatkozóan

A települési ügysegéd fő feladatai 
közé tartozik:
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Trabalka Szilvia alpolgármester Kama-
rás Zsuzsanna és Hutter József képvi-
selővel élelmiszeradományt adott át a 
mogyoródi Családsegítő Szolgálat 
részére.

Kurucz Béla tanácsos egy ózongene-
rátort adott az önkormányzatnak, ezzel 
jelentősen fel lehetett gyorsítani az 
intézmények fertőtlenítését.

Paulovics Géza polgármester friss 
gyümölcsöt vitt házhoz
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Lakossági tájékoztató

Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 
JEGYZŐJE 

2146 Mogyoród, Dózsa György út 40., Tel.: 28/540-716; Fax: 28/540-715
e-mail: mogyorod@mogyorod.hu 

KEDVES MOGYORÓDIAK !

A JÁRVÁNY ENYHÜLÉSÉNEK KÖSZÖNHETŐEN A MOGYORÓDI POLGÁRMERSTERI HIVA-
TALBAN 2021. MÁJUS 31-TŐL ÚJRAINDULT A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS!

SZEMÉLYES ÜGYINTÉZÉS AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN 
Dózsa György út 33.

Hétfőn 8–12 és 13–18 óra között igazgatási és műszaki ügyekben
Szerdán 13–16 óra között adó- igazgatási és műszaki ügyekben

AZ ÜGYFÉLSZOLGÁLATI IRODÁN hétfő–csütörtök: 
8–12-ig és 13–15-ig, pénteken 8–11 óráig lehetőség van TOVÁBBÁ: 

– általános tájékoztatásra
– lakcímbejelentésre
– nyomtatványigénylésre/iratleadásra.

TELEFONOS IDŐPONTKÉRÉSI LEHETŐSÉG:
Adóval kapcsolatos információk munkaidőben: 06-30-663-9804, e-mail: karacsony.marta@mogyorod.hu, 

kublik.eva@mogyorod.hu
Műszaki, településüzemeltetési ügyekkel kapcsolatos információk munkaidőben: 06-30-230-7648, 

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu,
Igazgatási, általános hatósági ügyekkel kapcsolatos információk munkaidőben: 06-30-663-98-03, 

e-mail: mogyorod@mogyorod.hu,
Halaszthatatlan – köztemetés, anyakönyvi, házassági – ügyekkel kapcsolatos információk: telefon: 

06-30-663-9803, e-mail: tadics.attila@mogyorod.hu, kerteszne@mogyorod.hu)

JÓ EGÉSZSÉGET KÍVÁNOK MINDENKINEK!

Mogyoród, 2021. július 3.
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A felújítás 
előtt
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Lakossági tájékoztató

AKIK MOGYORÓD SZEKERÉT TOLJÁK

Paulovics Géza
polgármester

Trabalka Szilvia 
alpolgármester, képviselő

Hutter József
képviselő

Babják Gábor 
képviselő

Dr. Hézinger Lajos
képviselő

Kurucz Péter 
képviselő

Dr. Szabó István 
képviselő

Kamarás Zsuzsanna
képviselő, pénzügyi 
bizottság elnöke

Kurfis László 
képviselő
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Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorul-
taknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskod-
nak, akik azt önmaguknak vagy eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosí-
tani. Az étkeztetést településünkön 2020 második fél 
évében összesen 14 fő vette igénybe.

Paulovics Géza polgármester kérésére a „Mogyoródi Csata 1074" animációs dokumentumfilm megvaló-
sítását az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Dr. Kásler Miklós miniszter úr 10 millió forinttal támogatja. 
I. Béla magyar király fia, László hadvezéri képességeit a mogyoródi csatában bizonyította be. László 
herceg a magyar történelem egyik legnagyobb lovagkirálya lett, és Szent László királyként tiszteljük mind 

a mai napig. Az alkotás 2021-ben készül el. 

A Mogyoródi Polgármesteri Hivatal időszakos kiadványa
Kiadó székhelye: 2146 Mogyoród, Dózsa György út 40.

Felelős kiadó: Mogyoródi Polgármesteri Hivatal 
Főszerkesztő, szerkesztő: Dr. Fila László jegyző Korrektor: Kuklai Katalin

E-mail: mogyorod@mogyorod.hu Telefon: 06-28-540-706 A fotókat Isza Ferenc készítette.
 

KÖSZÖNJÜK MAGYARORSZÁG 
KORMÁNYÁNAK TÁMOGATÁSÁT!


