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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2007. december  

17-i  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 
  ( Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita  tagok nincsenek jelen) 
 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen 
vannak. 
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontokat. 
 
 
1. napirendi pont: 2007. évben hozott határozatok felülvizsgálata 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság 156 határozatot hozott a 2007-es évben eddig.  
Popele Julianna Beruházási Osztályvezetővel  és Bertáné Tarjányi  Judit főépítésszel átnéztük 
a bizottság által hozott határozatokat és megállapítottuk, hogy  két határozat végrehajtásáról 
nincs tudomásunk. Kijelenthetjük, hogy a Beruházási Osztály. és a főépítész a határozatokat 
végrehajtotta. A határozatok összesítését és a kivonatokat meg lehet tekinteni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tájékoztatja a bizottságot arról, hogy a kiserdőben a focipálya 
és környéke rendezést igényel. 
 
Kovacsik Tamás határozati javaslatát a bizottság 5 igen egyhangú szavazattal elfogadta és az 
alábbi határozatot hozta. 

157/2007. (XII.17.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Sportegyesület vezetőjét, 
dr. Horváth Lászlót, hogy az alsó-gödi  sportpálya gondnoki lakása körül elfogadható, 
balesetmentes, a sportpálya igényeinek megfelelő, lommentes terület létrehozásáról 
intézkedjen és a képződő szemetet pedig azonnal szállíttassa el. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: VfB  elnök 
 
 
2. napirendi pont: A bizottság keretösszegének felhasználása 
 
Kovacsik Tamás: A bizottsági keretből még kb. 250.000,-Ft van. Ebből a József Attila 
Művelődési Ház Pesti út felőli síkjába beültetésre kerültek cserjék, valamint köveket 
helyeztek el, szép külsőt kölcsönözve ezzel a területnek. Az egyik részre 60.971,-Ft-ot a 
másikra 39.000,-Ft –ot fizettünk beültetésre. A munkálatokat a padok elhelyezése után 
tavasszal folytatják. A mindösszesen 99.971,-Ft-ot a bizottság a maradék keretösszegéből 
javasolja kifizetni. 

 
Javasolja, hogy a fennmaradó részből - a Jegyző Úr kérésére - az Informatikai Iroda 2 
dolgozója részére nettó 50-50 eFt-ot biztosítson a bizottság.  
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A bizottság  5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatotokat hozza a keretösszeg 
felhasználásával kapcsolatosan. 
 

158/2007. (XII.17.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága saját bizottsági keretéből kifizeti 
a József Attila Művelődési Ház körüli területen a cserjék, fák beültetésének költségeit, 
mely mindösszesen 99.971-Ft. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 

159/2007. (XII.17.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Juhász Anita informatikai 
irodavezető részére – a bizottság saját keretéből – nettó 50.000,-Ft kifizetését rendeli el, 
a járulékokkal növelt összeggel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. VfB elnök 
 
 

160/2007. (XII.17.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Makai Viktor rendszergazda 
részére – a bizottság saját keretéből – nettó 50.000,-Ft kifizetését rendeli el, a 
járulékokkal növelt összeggel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős. VfB elnök 
 
Kovacsik Tamás megköszöni a tagoknak az egész évi munkájukat és az ülést bezárja. 
 

 
      Kmf. 
 
 

Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök       jegyzőkönyvvezető 
 


