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J E G Y Z Ő K Ö N Y V   

 
 
Készült: Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2020. 
március 17-én 16:30-kor kezdődő ülésén, a Gödi Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Tárgy: A VKB rendes nyílt ülése 
 
Hlavács Judit elnök köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 3 tag 
jelen van, bemutatja a bizottságnak az új jelenlévőket, Aba Lehel főépítészt, Nagy Évát, a főépítészi 
iroda irodavezetőjét, valamint Macsinka Klárát, a Kerékpáros hálózati terv készítőjét. 
Javaslatot tesz a napirendi pontok sorrendjére. Tájékoztatja a bizottságot a településrendezési eszközök 
tárgyalásos eljárásának megindításáról, amelyről szükséges egy rendkívüli bizottsági ülés tartani még 
ezen a héten, melynek időpontjára javasolja a péntek 10 órát. 
 
A bizottság tagjai 3 igen - egyhangú - szavazattal elfogadják a napirendi pontokat és azok sorrendjét. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámoló 
     Előterjesztő: dr. Preller Zoltán  
 
2.  SECAP Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv         
     Előterjesztő: Fülöp Zoltán 
  
3. Kerékpáros Hálózati Terv munkaközi bemutatása  - szóbeli tájékoztató                       
     Előterjesztő: Hlavács Judit 

4. Sellő utca, Sződi utca és Áldás utca útfelújítási/útépítési programja                                                                  
    Előterjesztő: Hlavács Judit  
     Egyebek 3.  

5. Sellő u. Thököly u. – Hunyadi u. közötti szakaszának aszfaltozása 
      Előterjesztő: Hlavács Judit 
 
6. Tornacsarnokok fejlesztése, hőszigetelése                      
    Előterjesztő: Lőrincz László 
 
7. Rákóczi úti sportpálya fejlesztésének tervezete  
     Előterjesztő: Lőrincz László  
 
8. Zöldfelületi kérelmek 
     Előterjesztő: Hlavács Judit  
 
9. Támogató nyilatkozat a Göd 6993 hrsz. területen tervezett bevásárló hely fejlesztéséhez                           
     Előterjesztő: Fülöp Zoltán  
 
10. Tervtanács feladatköre – szóbeli tájékoztató   
     Előterjesztő: Fülöp Zoltán 
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11. Köztéri szemetesek kihelyezése 
      Előterjesztő: Hlavács Judit 
 
12. Egyebek 

       -  Tájékoztató a Dunakeszi szennyvíztisztitó bővítési terveiről 
           Előterjesztő: Fülöp Zoltán 
 

-Svájci sétány halaszthatatlan feladatai 
            Előterjesztő: Hlavács Judit 
 
           -Tájékoztató a 24 tantermes iskola megvalósíthatósági tanulmánytervéről 
             Előterjesztő: Fülöp Zoltán 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
 
1. A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámoló 
      
Hlavács Judit örömét fejezte ki az iránt, hogy az ad hoc munkák aránya csökken, több a tervezett 
feladatellátás. Látja, hogy sok helyen a munkaerőhiány van, a bérek alacsonyak. A béremelés segít-e a  
helyzeten? 
 
Preller Zoltán elmondta, hogy a béremelésre kaptak egy jelentősebb összeget a költségvetésből, 
amelynek felosztása folyamatban van. Elsősorban megtartani kell tudni a meglévő munkaerőt, az üres 
álláshelyek betöltésére hirdetést adtak fel. 
 
Hlavács Judit: Az öt pluszt álláshely tartalékba került be, de ha erre szükség van, akkor javaslom a 
Képviselő-testület elé terjeszteni, és feltölteni az álláshelyeket. A sportcsarnok bérleti díja nem lett 
felemelve, javaslom, hogy erről is készüljön előterjesztés, amit a Képviselő-testület felé benyújtásra 
kerül. Megköszönöm a sok munkát, amit a beszámoló elkészítésére fordítottak. 
Az a kérdésem, hogy a Huzella Tornacsarnok mosdói betervezésre kerültek-e? 
 
Balogh György arról adott tájékoztatást, hogy a Huzella Tornacsarnoknak nincs mosdója, csak az 
iskolának, ezt használják a csarnokban sportolók. A tavalyi évben ez meg lett csinálva, a mennyezet 
nem lett befejezve, de ez a tető felújításával együtt fog megtörténni, erre azonban még nincs fix 
megoldás. Az öltözők festése is be van tervezve erre az évre. 
 
A bizottság tagjai 3 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
 

34/2020. (III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
a Településellátó Szervezet 2019. évi beszámolóját elfogadásra javasolja a Képviselő-
testület felé. 
 
Felelős: Hlavács Judit elnök, Településellátó Szervezet igazgatója 
Határidő: azonnal 
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2.  SECAP Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv         
 
Fülöp Zoltán röviden elmondja a terv lényegét: ez az anyag három dologra jó, nekünk magunknak egy 
jó rendszerben bemutatja a város lehetőségeit a fenntartható energiára, és a valódi lehetőséginket 
feltárja. Az Európai Unióban egyre kevesebb olyan pénzügyi forrás áll majd rendelkezésre, amelynek 
felhasználásáról nemzeti intézmények döntenek. Ez felértékeli a közvetlenül megpályázható európai 
uniós pályázatok jelentősétét, amelyhez a SECAP-ot elfogadják. Előny továbbá, hogy Európai Uniós 
fejlesztési hiteleknél is elfogadják megalapozó tanulmányként. Ez egy tervezési anyag, kérem a 
bizottság támogatását. A Képviselő-testület elé menne, de ha a bizottság dönt, akkor nem kellene. 
 
Hlavács Judit: Ezt a jegyző döntse el, hogy menjen-e a Képviselő-testület elé. 
 
Zombory László: Jobban konkretizálni kellene a benne lévő dolgokat szerintem, hogy milyen kapcsolat 
van a környezetünkkel, mit oldana meg ez Gödön. Rajtunk múlik, hogy konkrét intézkedések legyenek. 
Gödön a levegőmérés a legfontosabb szerintem. A városban történt por mérésnél kiderült, hogy a levegő 
nem jó, az egyes részek között nagy különbségek vannak. Mérőrendszer kiépítésére pályázni kellene. 
 
Fülöp Zoltán: Ez a tanulmány alapozza meg a rendszerek tényleges telepítését, a lehetőségeket deríti 
fel. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” - egyhangú -  szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

35/2020. (III.17.) VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

támogatja Göd város részére Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv (SECAP) készíttetését  
4 M Ft keretösszegig. 
Forrás: Klímavédelmi cselekvési intézkedések 
 
Határidő: 2020. október 31. 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, Fülöp Zoltán alpolgármester 
 
 
3. Kerékpáros Hálózati Terv munkaközi bemutatása  - szóbeli tájékoztató    
               
Hlavács Judit felkéri Macsinka Klárát, a Kerékpáros Hálózati Terv elkészítőjét, hogy tartsa meg 
tájékoztatását a tervről. 
  
Macsinka Klára  elmondta, hogy a terv még csak munkaközi állapotban van, a problémák feltárásában 
vannak. Nem a teljes városra, csak a Duna és a vasútvonal közötti területre terjed ki a terv, az északi és 
a déli városhatár között. A terv megalapozza a fejlesztéseket, és egyfajta hálózatban látja a kerékpáros 
igényeket és a tennivalókat is. A tervnek van egy ajánlott metodikája, először meghatározni a helyzet 
jellemzőit, hogy állunk, milyen fejlesztésre van szükség, ezek után egy javaslatcsomagot tesznek le. 
Elkészült a vizsgálati fázis, amikor meghatározzák a közlekedési módok egymása hatását.  
 
Figyelembe kell venni a város adottságait, üzleteit is, felmérni a jelenlegi helyzetet. A közösségi 
közlekedés is fontos, ennek az ellátottsága is felmérésre kerül. Figyelembe kell venni még a 
kerékpározás módját, a munkába járás és a rekreációs célút is, amelyeknek másfajta igényei vannak. Az 
időszakok is felmérésre kerültek, mikor használják az emberek az utat, nyomvonalat.  
 
A Duna menti kerékpárút nagyon fontos elem, ezeknek magasabb célú fejlesztéseket terveznek, a 
megyei terveket is figyelembe kell venni és a város településrendezési tervét is nézni kell. A baleseti 
adatokat még nem szerezték be, megkérték már a Dunakeszi Rendőrkapitányságtól, de láthatóak már a 
konfliktus pontok.  
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A várost adottságaiból adódóan a 2-es főút és a vasút szétszabdalja, három nyomvonalon vannak 
problémák, a vasútvonal keresztezésénél, ezek helyét kell jobban megnézni. Elsődleges az alagút utcai 
aluljárót felmérni, mert ez nagyon veszélyes és nagy forgalmú. A másik vonal a 2-es főúton van, ahol 
kijelölt keresztezési lehetőség nincsen, kevés a védett átkelési lehetőség. A nyomvonalon a jelenlegi 
forgalmi rend okozhat problémát. ezek jöttek elő, ezt fogjuk rendszerezni és javaslatokat adni. 
 
Egyéb konfliktus is van, a hivatásforgalmi kerékpározás és a rekreációs hely között. Sokan a 2-es úton 
mennek, ez problémát okoz, parkolási igény is van, ez jelenti a konfliktust. A közutak szűkek a két 
forgalmi sávnak és a különböző igényeknek, a szezonális forgalom is probléma, amikor egyszerre sokan 
kerékpároznak.  
A jelzések fenntartása is fontos lenne. Gond még a gyalogosok és a kerékpárosok összeegyeztetése. A 
vasútállomás melletti kerékpártárolók megépítése nagyon jó, de több közterületen is lehetne ilyen tároló. 
A P+R parkolási igények növekedni fognak, itt probléma lesz, mert az út keskeny. Ezek a gondok 
megoldhatóak, adunk erre javaslatot, valamint a forgalomcsillapításra is. A hálózatfejlesztési 
alapelveink elsődlegesen forgalombiztosításról, és a hálózat fejlesztéséről, a hiányosságok pótlásáról 
szól. Ütemezetten adunk javaslatot utca-szakaszokra vonatkozóan, valamint a forrás megszerzésére is.                 
  
Hlavács Judit nagyon jónak látja a tervezetet, válaszok vannak benne a felmerült problémákra. 
 
dr. Karaszek Szabolcs: Nagyon zavaró a motorok közlekedése a kerékpárúton. Sok a roller is, és az  
elektromos járgány is. Ezek töltését megoldani lehet esetleg a csárdáknál, van erre lehetőség? A gáton 
lévő kerékpárútnak lesz -e felfestése?  
 
Macsinka Klára: Az elektromos járműveknél a sebesség a probléma, a rollernél ez nincs szabályozva. 
Az a kérdés, hogy ezt kívánják-e engedélyezni, és még töltést is biztosítani részükre. Az kerékpárút 
felfestése az út szélességétől függ. 
 
Espár Zsolt: Jelenleg a pályázat csak arra ad lehetőséget, ami már volt előzőleg is. Mi is gondolkozunk 
a felfestésről, erre kérünk javaslatot a tervezőtől. Vegyes használatú út lenne jó, ezt kidolgozzuk majd. 
 
dr. Karaszek Szabolcs: Ezt szabályozni kellene mindenképpen, akár helyi rendeletben is, ami világos és 
kommunikálható. 
 
Zombory László: Sok a probléma az országúti gépjárműközlekedés kerékpáros közlekedés között. 
Régen A 2-es úton végig kijelölt kerékpáros sáv volt. Ezt az aszfaltozáskor megszüntették. Dunakeszin 
van egy jó megoldás az országúti gépjárműforgalom és a kerékpárút között.  
Másik probléma, hogy nincs összekötés a városi (nem rekreációs célú) közlekedést szolgáló Gödi és a 
Dunakeszi kerékpárút között. Csatlakozzon a két út egymáshoz.  
Fejleszteni lehetne a gödi kertvárosban is kerékpárutat pl. a vasút mellett. Ez is jó lehetőséget adna a 
kerékpáros megközelítésre a két város között Dunakeszi felé  
 
Lőrincz László: A sebességszabályozás a lakóterületen jó gondolat, mert nagy sebességgel mennek az 
emberek a kerékpárral. 
   
Espár Zsolt: Két javaslatot várunk még, a 2-es úti átvezetések, a Rákóczi úton nyitott kerékpársáv 
lehetőségét megvizsgálni. Az út szélesítése tervben van már. 
 
Macsinka Klára: A nyitott sáv a kis forgalomnál lehetséges, a Rákóczi úton nagy a forgalom, ezt meg 
kell vizsgálni.  
 
 
Fülöp Zoltán: A sportcélú kerékpározásnak lehet-e lehetőséget keresni? Mert a 2 úton ez féllegális 
megoldás.  
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Takács Ádám (a közönségből): A Kincsem utcában a bicikli út mellett lakom, van a bicikliseknek egy 
harmadik kategóriája, aki senkire nincsen tekintettel, nem sportoló és nem Gödön akar eljutni valahová. 
Indokolt lenne kiterelni a lakóterületről vagy korlátozni ezeket az bicikliseket. 
 
Macsinka Klára: Ez már ellenőrzési kérdés, ami a rendőrségre tartozik. A szabályokat meg lehet hozni, 
de ellenőrizni is kell. Megnézzük ennek lehetőségét is. 
 
Hlavács Judit: Legyen meg a szabályozás, utána a rendőrség tud intézkedni önkormányzati felkérésre. 
 
Lőrincz László: Lehetne-e kerékpárlassítót betervezni? 
 
Macsinka Klára: Utána fogok ennek a kerékpárlassítónak nézni. 
 
Balogh Csaba: Kérem műszakilag figyelni azokra a szakaszokra, amelyek karbantartása nagyobb 
figyelmet igényel, hogy tudjuk, hol szükséges az aszfaltozás. 
 
 
4. Sellő utca, Sződi utca és Áldás utca útfelújítási/útépítési programja 
 
Hlavács Judit elmondta, hogy a költségvetésbe be van tervezve ez a munka, ez szakmai kérdés, a 
bizottság csak támogatni tudja.  

Balogh Csaba: A hatáskört kell akkor felülvizsgálni, mert a bizottság hatáskörébe beletartozik a 
javaslattétel. Javaslom, hogy tárgyaljuk meg a hatáskör megvizsgálását. 

Fülöp Zoltán: A Sződi utcánál az 5 méteres szélesség mennyire használható, ez elég megoldás lenne-e, 
ha gyűjtő funkciót szánunk neki? 

Espár Zsolt: A Rákóczi útnál 4,5 métert építettük, ez lakóutcáknál megfelelő, az Áldás utca is igy került 
előterjesztésre. A Sződi utcának kettős funkciója van. 

Fülöp Zoltán: A Kálmán utca - Vasút utcára gondolok, az átjáró miatt a Nevelek felé. Elég-e az 5 méter 
szélesség? 

Espár Zsolt: Az átjáróról 2-3 év folytatunk tárgylást a MÁV-val. Most a Füzike utcánál van tervezve az 
átjáró, de elnapolásra került.  

Aba Lehel főépítész részére bemutatásra került a város térképe, azon belül is a Sződi utca 
elhelyezkedése.  

Aba Lehel: Az útpálya szélességénél mérlegelni kell a gyalogos és a babkocsis forgalmat. A szükséges 
szélesség 8-12 méter közé tehető, de kérdés, hogy rendelkezésre áll-e ez a terület. Azt látom, hogy a 
Sződi utca vasút felőli része a kritikus, ezt átfogóan felül kell vizsgálni, ami hosszú ideig eltarthat. A 
jelenlegi állapotában ehhez a keresztmetszethez kell szabni a lehetőséget, egy közös felületen az autókat 
és a gyalogosokat hagyni, forgalomcsillapítás után. 

A bizottság tagjai 3 „igen” - egyhangú -  szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

 
36/2020. (III.17.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

tudomásul veszi és támogatja az alábbi útépítési terveket: 
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1. A Sellő utca Bocskai utca és Hunyadi utca közötti szakasz felújításának műszaki tartalmát a 
következőként hagyja jóvá: aszfaltozott szélesség 3,7 m, kétoldali süllyesztett szegélysor, 
szegélyekkel együtt teljes szélesség: 4,0 m, kétoldali 0,5-0,5 méteres padka. 
 

2. Az Áldás utca (Kálmán u. – Révay u.) és a Sződi utca (Vasút u. – Kálmán u.) tervezési 
programjának általános követelményeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
A kiszolgáló- és lakó utakra vonatkozó irányelvek szerinti keresztmetszeti elrendezésben, 
kétoldali 0,50 m stabilizált padka, kétoldali süllyesztett szegély (helyi adottságoktól függően 
kiemelt vagy vízelvezető K szegély) 4,5 m szélességű aszfalt útpálya burkolat kerüljön 
megtervezésre, melytől forgalom technikailag indokolt esetben el lehet térni.  
 
Az utca magassági kialakítását úgy kell tervezni, hogy lehetőleg a kapubehajtók és a gyalogos 
járdák szintje alatt alakuljon ki az útpálya szintje. Az utca hossz-szelvényében a látótávolságok 
meglétére ügyelni kell. 
 
A kapubehajtók burkolattal való kiépítése nem része a tervezési feladatnak, de a kapubehajtók 
csatlakozását biztosítani kell 1,0 méteren belül a tervezett útpálya szintjéhez igazodva, az 
eredeti állapotuknak megfelelő kivitelben.  
 
A tervezéssel érintett és a keresztező utcákban kialakult burkolt járdák kapcsolatainak 
kialakításai is tervezési feladat részét képezik.  
 
Az érintett utca szakaszon csapadékvíz elhelyezést a négy éves visszatérési gyakoriságú 
mértékadó csapadék befogadására alkalmas csapadékvíz elhelyezést is tervezni kell. 
A szükséges fejlesztéseket, jókarba helyezéseket is tervezni kell.  
 
A csapadékvizek kezelése tekintetében a megrendelői koncepció, hogy a tervezés során 
törekedni kell az ún. visszatartásos-elvezetéses hibrid rendszer kialakítására. A kis vizek 
helyben tartására és a zivatarok elvezetésére szolgáló rendszer tervezendő.  
 
Az utcákat a tervezés során be kell járni az Önkormányzat által kijelölt személlyel. A tervezett 
megoldásokat, esetleges fakivágásokat egyeztetni szükséges. A végleges terven fel kell tüntetni 
a kivágásra kerülő fák fajtáját, főbb méreteit és a pótlásuk módját.  
 
A terveket ismertetni kell az utcában érintett lakókkal, ingatlantulajdonosokkal. Megbízó erre a 
célra tárgyalótermet biztosít. A terveket engedélyezés, jóváhagyás előtt kell ismertetni. A 
tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt hitelesíttetni kell a tárgyaláson az 
Önkormányzat által kijelölt személlyel.  
 

3. Az Áldás utca (Kálmán u. – Révay u.) és a Sződi utca (Vasút u. – Kálmán u.) tervezési 
programjának részletes követelményeit az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
 
Áldás utca (Kálmán u. – Révay u. között): mind a Kálmán utcában, mind a Révay utcában 
csapadékvíz elvezető rendszer üzemel, nyílt és zárt kivitelben, melyek befogadója az Ilka patak. 
Meg kell vizsgálni ezekre a rendszerekre történő rákötések, bevezetések lehetőségét. Az út 
aszfalt szélességét 4 m-re kell tervezni, valamint kétoldali szegélysor is tervezendő. 
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Sződi utca (Vasút u. – Kálmán u. között): az utat az általános alapelvek alapján kell megtervezni 
és a vízelvezetésnél javasoljuk az Ilka-patak mint befogadó felhasználását. 
Az út aszfalt szélességét 4,0 m-re kell tervezni, valamint kétoldali szegélysor is tervezendő. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
 
5. Sellő u., Thököly u. – Hunyadi u. aszfaltozása 
 
Hlavács Judit röviden ismerteti az előzményeket: ez az útszakasz nem volt aszfaltozva, terveztetni és 
engedélyeztetni kell. A DMRV szennyvíz telepe az út végén van, nagy a forgalom arra, célszerű lenne 
aszfaltoztatni. A decemberben elkészített útépítési terv összefoglalóban ez az utca is benne volt. 
 
A bizottság tagjai 3 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
37/2020. (III. 17.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 

felkéri Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületét, hogy döntsön a Sellő utca 
Thököly u. – Hunyadi u. közötti szakaszának megépítéséről, a már meglévő, illetve a 
felújítandó részhez illeszkedően, 3,7m aszfaltozott szélességben, kétoldali süllyesztett 
szegélysorral, kétoldali 0,5-0,5 méteres padkával. 
A Beruházási Osztály kezdje meg a terveztetési, engedélyeztetési munkákat a Sződi és az 
Áldás utcákkal együtt. 
Forrás: 2020 költségvetés útépítés tervezés sora 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: azonnal 
 
6. Tornacsarnokok fejlesztése, hőszigetelése  
 
Lőrincz László ismerteti az előterjesztést a Huzella Tornacsarnokra és a Balázsovits Sportcsarnokra 
vonatkozóan. A csarnokok szigetelésére javasolja a TSM ceramic folyékony kerámia hőszigetelő anyag 
felhasználását. Az anyag már 2 éve elkészült a komplett felmérés alapján. 
 
Takács Ádám a Balázsovits Sportcsarnok fűtési és hűtési rendszeréről beszélt, ami nem működik 
jelenleg. Szakértő mérnök felmérte a jelenlegi állapotot, áramlás mérést végzett, véleménye szerint a 
szellőztetés most nem megoldott. Az új ajánlat szerint hővisszanyerő szellőztetéssel lenne 
összekombinálva a rendszer, ha ez megvalósul, akkor a jelenlegi energia 25 %-ába kerülne. 
 
Hlavács Judit: Szakmai döntést nem tudunk hozni ezzel kapcsolatban, ezért a beruházási osztály 
szakmai véleményét kérem, hogy a technológiát és a javaslatot véleményezze. 
 
dr. Karaszek Szabolcs: A csarnokok használata gazdaságtalan úgy látom, ha ez a fejlesztés végbemegy, 
akkor visszakapnánk-e amit a város beletesz? 
 
Hlavács Judit: A város feladata a sport támogatása. Nem tudjuk, hogy összességével a város mennyivel 
támogatja ezt, hogyan tudjuk a kapacitást növelni. Ezek releváns kérdések, később még napirendre 
kerülnek. 
 
Fülöp Zoltán: A SECAP dokumentum segíthet ennek felmérésében is. 
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Zombory László: Támogatom a leírt módszert a hőcserére, de a tervezett hőszigetelő festéses szigetelés 
hatékonyságával kapcsolatban kételyeim vannak, erről referenciákat kell kérni a cégtől. 
 
Takács Ádám: Légtechnikai vezetékeket szigetelünk ezzel az anyaggal, és működik a szigetelés. 
 
Aba Lehet főépítész is kéri a beruházást, hogy vizsgálja meg a hőszigetelési technológiát. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” - egyhangú -  szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

 
38/2020. III. 17.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 

felkéri a Beruházási osztályt, hogy a városi sportcsarnokok korszerűsítésére vonatkozó 
előterjesztésben szereplő technológiákat  - szellőzés és szigetelés - vizsgálja meg, és adjon 
szakmai véleményt. 
 
Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: azonnal 
 
 
7. Rákóczi úti sportpálya fejlesztésének tervezete  
 
Lőrincz László kiosztott a témához tartozó anyagot, új határozati javaslattal. Elmondta, hogy ha az 
Önkormányzat pályáz a műfüves pálya megépítésére, akkor azzal együtt az öltőzöket is megépítheti. A 
30 %-os önrész biztosan kell, de az egyéb munkák kevesebbek lesznek. A területen már többféle 
fejlesztési terv volt, de ezek nem valósultak meg. A nyertes pályázat után lehet a TAO támogatást 
megkapni. 
 
Hlavács Judit: Az a kérdés, hogy a sportcélú besorolású a terület, amit tervezünk oda, elfér-e? 
 
Nagy Éva: Megnézzük az anyagot, és a felmerülő kérdéseket. 
 
Aba Lehet főépítész: Az elhelyezendő felépítmény belefér a jelenlegi szabályozásba, de a zöldterületi 
mutató miatt engedélyt kell majd kérni. Az elbírálásnál az összes pararamétert vizsgálni fogják. A 
jelenlegi szabályozással ez a projekt nem valósítható meg. Érdemes lenne most módosítani, dolgozzuk 
át ezt az előterjesztést, ha szeretnénk beletenni a módosítás kérésbe. 
 
Balogh Csaba: A módosító eljárás a 24 tantermes iskola miatt van. Erre mennyi idő van? 
 
Aba Lehel: Az eljárás nem lesz hosszabb, csak később tudjuk elindítani, az elkészült anyagtól függ, 
célszerű együtt elindítani. 
 
Fülöp Zoltán: Hétfőig járjuk utána, hogy ez jelent-e és mennyi késedelmet. 
 
Ujhelyi Anikó: Szükséges-es műfűves pálya, nem lehetne füves, az anyagi vonzatát is meg kell nézni: 
 
Lőrincz László: A műfüves pálya szerintem szükséges, a környéken nincs ilyen és igény van rá. Erre 
elfogadják a TAO- pályázatot és az öltöző is megépülhetne. Ezt még edzőtáborozásra is használható 
lenne, és kiadható is lenne bérbe a téli időszakokban.  
 
Balogh Csaba: Technológiailag is meg kell nézni, mi a jobb, és mit szeretnének a gödiek. 
 
Takács Ádám: Szerintem is igény van erre, a gödiek azt mondják esetleg nem, de igazából az igények 
felmérése fontos. 400 labdarúgó komolyan használná ezt a területet, ehhez kell egy megvilágított pálya,  
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ahol lehet edzeni télen is. Erre a felületre tervezhető mindig az edzés, a karbantartása is egyszerű, van 
gép, amivel magunk karbantartjuk. 
 
Karaszek: A többi gödi sportoló is kap ilyen lehetőséget? 
 
Balogh Csaba: Az előterjesztések úgy kerülhetnek a Képviselő-testület felé, amiben minden részletesen 
le van írva, hogy dönteni tudjanak, a prioritásokat is latolni kell. 
 
Hlavács Judit: Jobban járnánk-e, ha az öltözőt a város megépíti magának? Nem tudom, mi ennek a 
kifutása, mikorra tudjuk megépíteni az építési szabályzat alapján. Felelősen nem tudom azt mondani, 
ahogy ezért tartsuk vissza tszt-módosítási eljárást, ami az iskolával együtt menne. Minek minősül a 
műfüves pálya, belefér-e a területi szerkezeti szabályzatba, ezt fogja megnézni a főépítészi iroda. 
 
Lőrincz László: Ez nem a labdarúgásról szól, az iskolák fogják használni a pályát napközben. 
 
Ujlaki Anikó: A Pénzügyi bizottság ülésen megkaptuk, hogy vizsgáljuk meg a pályázat feltételeit. 
 
Zombory László: Nem vagyok biztos abban, hogy szüksége van a városnak a műfűves pályára. Abban 
viszont biztos vagyok, hogy senki nem szeretné a városban azt, hogy ezzel is olyan állapotok 
alakulnának ki, mint az ugyancsak a GSE által kezdeményezett és három éve álló alsógödi csónakház 
beruházásnál. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen” - egyhangú -  szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

39/2020. III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
elnapolja döntését arra vonatkozóan, hogy a város tulajdonában lévő Rákóczi úti sportpálya 
fejlesztése érdekében (hrsz: 4846) a Gödi Sportegyesület a beadott tervezetnek megfelelően TAO-
s pályázaton induljon, a pályázati feltételek részletes megvizsgálásáig.  
 
Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: azonnal 
 
            
8. Zöldfelületi kérelmek 
 
Hlavács Judit felkérte Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintézőt, hogy ismertesse a kérelmeket. 
 
 
A bizottság megvitatta az előterjesztéseket és 3 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatokat 
hozta:   
 

40/2020. III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Patak u. 13. szám előtt található hársfa háztetőt és ingatlant 
veszélyeztető ágainak visszavágását (65.000 Ft). Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020. 

Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: 2020. április 15. 
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41/2020. (III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, József u. 35. szám előtt található 2 db csavartfűz fa 
kivágását (2X 35.000 Ft), a kérelmező pótlási kötelezettsége mellett. Forrás: 
Környezetvédelmi feladatok 2020. 

        
  Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
 elutasítja Darai Lajos 2132 Göd, József utca 35. szám alatti ingatlantulajdonos gallyazási 
kérelmét, mert az ingatlan előtti növényzet ápolása minden ingatlannál a mindenkori 
ingatlanhasználó feladata. Az önkormányzat, kérelem alapján, kizárólag veszélyhelyzet 
elhárítása esetén tudja átvállalni az ingatlanhasználók ilyen jellegű kötelezettségeit. 
Jelenleg az 5 db juharfánál sem baleset, sem életveszély nem áll fenn. 
 
Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: 2020. április 15. 
 

42/2020. (III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elnapolja a kérelem elbírálását, és szakértői véleményt kér a 2131 Göd, Kerekerdő utca 11/b. szám 
előtti 1 db csavartfűz fa állapotára vonatkozóan. 

Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: 2020. november 30. 

43/2020. (III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2131 Göd, Pesti út. 37-41. számok előtt található 6 db hársfa 
egészségügyi visszavágását. (6 x45.000 Ft). 

Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020 

Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: 2020. április 15. 

 
44/2020. (III. 17.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 

felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a 2132 Göd, Szeder utca. 6. számok előtt található 2 db fa elektromos 
hálózatot veszélyeztető ágainak visszavágását. (2 x65.000 Ft) 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020 
 
Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: 2020. április 15. 
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45/2020. (III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
felkéri a Jegyző útján a környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg az önkormányzattal 
szerződött vállalkozótól a Göd, Széchenyi u. 49. sz. előtti csavartfűzfa kivágását. 
Forrás: Környezetvédelmi feladatok 2020 

Felelős: Hlavács Judit 
Határidő: 2020. április 15. 
 
 
9. Támogató nyilatkozat a Göd 6993 hrsz. területen tervezett bevásárló hely fejlesztéséhez                           
                
Fülöp Zoltán ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bevásárlóközpont építése külön szakhatósági 
engedélyezés alá tartozik, ehhez kéri a vállalkozó a támogatói nyilatkozatot az Önkormányzattól. Ez a 
fejlesztés elvileg lehetséges lenne, a lakosok ellátása érdekében is.  
 
Balogh Csaba: A kérés beérkezett hozzám is, továbbítottam a képviselők felé, hogy végezzenek 
felmérést ennek érdekében. Javaslom, úgy adjuk meg a támogatást, hogy a fejlesztő piackutatást 
végezzen az igényekről. 
 
Fülöp Zoltán: A felmérés a beruházó részéről megvolt, élelmiszerboltra és drogériára van szüksége a 
lakosságnak.     
 
dr. Karaszek Szabolcs: A hatástanulmányokat hiányolom, hogy mit okoz ez a lakosság életében.  

Hlavács Judit: A tervek jók, de hiányzik ennek gyalogos és kerékpáros megközelítése Gödről. Egy 
gyalogos és kerékpáros híd megépítését kérhetnénk a fejlesztőtől. 

Balogh Csaba: Szeretném látni a piackutatás eredményét, a lakosság véleményéről nincs tudomása a 
fejlesztőnek. 

A bizottság tagjai 3 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

46/2020. (III. 17.) VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé, hogy támogassa a bemutatott fejlesztést, és a polgármester a 
támogatói levelet aláírja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Balogh Csaba polgármester, dr. Szinay József  
 
 
 
10. Tervtanács feladatköre – szóbeli tájékoztató   
 
Fülöp Zoltán tájékoztatást ad az előzményekről. Elmondja, hogy korábban volt Gödön tervtanács, az 
építéshatóság mellett dolgozott a tervek elbírálásában. Göd már nem építéshatóság, de szükség van arra, 
hogy egy egységes szemléletet legyen ezzel kapcsolatban. Az első egyeztetés már megvolt. Az 
építéshatóság előtt a város érdekeinek képviseletére a tervtanács segítség lehet. Ehhez egy 
önkormányzati rendelet elfogadására van szükség. 
 
 



 
 

-34- 
 
Aba Lehel főépítész ismerteti a településképi rendezési eljárást, melynek felelőse a polgármester, aki a 
tervtanácsra alapozhatja a véleményét. A tervtanács összetétele speciális, helyi adottságok alapján 
történik. Göd nagysága indokolja a tervtanács létrehozását. 
 
dr. Karaszek Szabolcs Göd településképének szempontjából is fontosnak tarja a tervtanács működését. 
 
Fülöp Zoltán szerint Gödre ráfér egy településképi rendezési eljárás, ezért is kezdeményezték a 
tervtanács újbóli létrehozását. 
 
 
11.   Köztéri szemetesek kihelyezése 
 
Hlavács Judit röviden ismerteti az előterjesztést, véleménye szerint a városban nagy igény van a 
hulladékgyűjtők elhelyezésére. 
 
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a terv szerint az edények ürítését Hulladékgazdálkodó Kft., a 
karbantartását a Tesz végzi majd. 
 
 
A bizottság tagjai 3 igen - egyhangú - szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
47/2020. (III. 17.) VKB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 

támogatja, hogy Göd város területén 200 új hulladékgyűjtő kerüljön kihelyezésre a következők 
szerint: 

- hulladékgyűjtő  180 db 
- kutyaürülék         20 db 

 
Felkéri a jegyzőt, hogy mindkét hulladékgyűjtő ürítéséről és karbantartásának megszervezése 
felől intézkedjen. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: értelemszerűen 
 
 
12. Egyebek 
 
 
12/1.Tájékoztatás a Dunakeszi szennyvíztisztító bővítési terveiről 
  
Fülöp Zoltán Zombory László kérésére röviden ismerteti az előterjesztésben szereplő területeket, 
helyrajzi szám szerint, és a felmerülő szennyvíz bekötési igényeket.  
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a DMRV felmérése több esetben is kiigazításra került, főleg a 
szálláshelyek (munkásszálló) tekintetében, ami nem valósult meg.  Az Orgonaház 2. pl. nem szerepelt 
a felmérésükben, ezt felvette a listára. A DMRV nem számolt a lakosság növekedésével sem. A Gödön 
tervezett ugrócentrum sem valósult meg, ezt kivette az igényekből. Pluszban a listára került még az 
intézményi fejlesztés, a Nyaralóházak és a Kék Duna üdülő is igénybővülést jelent amennyiben 
működnek. Amikor ezt felvették, ezek az intézmények nem működtek. Nincs kalkuláció a hamarosan 
megépülő 24 tantermes iskoláról, a Németh László Iskola 9 tantermes bővítésről, és az új bölcsödéről 
sem. 
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12/2. Svájci sétány halaszthatatlan feladatai 
 
Hlavács Judit elmondja, hogy Berta Sándor és baráti köre készítette el az anyagot. A mai nap elkészült 
szakvélemény alapján a javasolt technológia sok problémát vet fel, a városban több hely is van, aminek 
fejlesztése fontosabb. Az azóta elkészült szakvéleményt eljuttatjuk nekik.  
 
Kiss Miklós: elmondja, hogy a parti sétányt rehabilitálni szeretnék. Végig járták a területet, és lett egy 
jó terv, amellyel az Ismerjük meg Gödöt szervezet is egyetért. Kérik azt, hogy az Önkormányzattól 
kapjanak elvi támogatást, annak érdekében, hogy mielőbb elinduljon a rendezés. Segítséget kért továbbá 
a levágott gallyak elszállításához is, és szakértői segítséget a vízelfolyások megoldása érdekében. 
 
Hlavács Judit szerint tudni kell, hogy milyen természetvédelmi besorolás alá esik a terület. Véleménye 
szerint a mostani veszélyhelyzet miatt ezek a munkák nem lesznek lefolytathatók. Javasolja a téma 
pontos körül járását is. 
 
Balogh Csaba szerint a főkertész véleményét megvárhatná a bizottság ezzel kapcsolatban, aki tájépítész 
is. 
 
 
12/3. Tájékoztatás a 24 tantermes iskola megvalósíthatósági tanulmánytervéről 
 
Fülöp Zoltán elmondta, hogy a tájékoztató anyag minden bizottsági tag felé kiküldésre került, mindenki 
nézze meg, tanulmányozza, a felmerülő kérdéseket a bizottság később tárgyalja meg.  
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, az elnök megköszöni a részvételt és a munkát, majd az ülést bezárja. 
 
 

 
 
 

K. m. f. 
 

 
 
 
 
Hlavács Judit Zombory László 
VKB elnök                                                                                jegyzőkönyv hitelesítő 


