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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2009. november 9-i 
ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Forró Gábor tag nincs jelen- jelezte) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül 6-an jelen 
vannak. Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott napirendi pontokat.   
Javaslata, hogy elsőként az Mikesy György e-mailben érkezett levelét, majd a meghívóban 
szereplő 2. napirendi pontot, ezt követően a Terv utcai lakók kérelmét tárgyalja a bizottság. 
 
Rábai Zita kérése, hogy – miután el kell mennie és csak később tud visszajönni – a bizottság 
legutolsó napirendként tárgyalja a K.M.O.P.5.2.1/B. kódszámú pályázatot. 
  
A bizottság tagjai 6 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és az elnöki 
javaslatot a sorrendiségre. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. KMOP-2009.5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok      
    fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében - pályázat   
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                       
2. Piarista Iskola – Városrendezési Hatástanulmány          
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész             
3. Göd, 194. hrsz-ú közterületből területvásárlási kérelem 
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.            
4.Göd-alsó, Széchenyi strand nyilvános illemhely üzemeltetése          
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov. 
5.Csomád község településrendezési terveinek módosítása 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész             
6. Duna Főutca Program 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész             
7. 100/2009.(X.12.) sz. KvB határozat 
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök              
8. Idősek Klubja kertrendezés és kerítés felújítás – támogatási kérelem    
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök    
9. Egyebek: 
    - Mobiltelefon szolgáltatással kapcsolatos megkeresés 
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök                                
     - Mikesy György levele 
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
     - Terv utcai lakók kérelme – forgalomlassítóra 
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
     - Iskola közre (398. hrsz.) érkezett vételi ajánlat 
        Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
     - Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezetének kérelme 
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
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1. napirendi pont: Mikesy György képviselő 2009. november 4-én e-mailben érkezett levele 
 
Szegedi Sándor: Rövid tájékoztatás ad a levélben foglaltakra. Legutóbbi Képviselő-testületi 
ülésen döntés született, hogy az engedélyek megszerzésére 450 eFt-ot különítsenek el. A 
fejlesztés mindenképp indokolt, vagyis egy téliesített gyógymedence építése. A vállalkozók 
szerveződnek, de a gazdasági helyzet mindenkit nehéz helyzetbe hoz, még azokat is, akik 
korábban szándékukat jelezték a strandfejlesztéshez. A tanmedencében jelenleg nincs víz, a 
benyomócsöveknél csőtörés volt, nagy mennyiségű víz szivárgott el, ez a legnagyobb gond 
jelenleg. A medence helyreállítási költsége kb. 4-5 mFt, ez igen magas összeg, de a minden 
bevételre szükség van, a működést nem lehet abbahagyni. Tavasszal elkezdjük az operatív 
munkát. 
 
Kovacsik Tamás: Mivel a levél írója nincs jelen, nem tudjuk megkérdezni elfogadja-e a 
választ. Köszönjük a beszámolót, tudomásul vettük. 
 
2. napirendi pont: Terv utcai lakók kérelme forgalomcsillapításra 
 
Kovacsik Tamás: Felolvassa a lakók levelét. A forgalomcsillapítók elhelyezésének nincs 
akadálya, a KRESZ engedélyezi. A városban szeretnénk, ha ezek a forgalomcsillapítók 
egyformán kerülnének megépítésre, az egységesség érdekében. Szükséges a pontos 
helymeghatározás, továbbá négy lakó pontos címe, ahol elhelyezésre kerül a lassító. E lakók 
hozzájárulása szükséges a megépítéshez.  
 
Terv utcai lakó: Két körzetről van szó, a viacoloros megoldásnak erős az anyagi vonzata. Kb. 
3-400 e Ft. Véleménye szerint az egész utcában együtt kell kezelni az ügyet.  
 
Kovacsik Tamás: Az önkormányzat is támogatja valamilyen szinten a megépítést. Javasolja, 
hogy a lakók vegyék fel a Beruházási Osztállyal a kapcsolatot, nagyobb körüljárást igényel a 
dolog.  Amikor ez meg van, akkor újból a bizottság elé kerülhet. 
 
Popele Julianna: Az megépítésre valószínűleg csak a jövő évben kerülhet sor.  
 
Kenessey Zoltán: Nem csak ez a probléma, de az út áteresztő képessége is kevés, nincs járda 
több helyen. A balesetmentes közlekedés így nem megoldott, mind a 10 körzetben ez a 
probléma fennáll. 
 
Kovacsik Tamás: Járdaépítési program első lépéseként az intézmények előtti járdaépítést 
valósítjuk meg. Ez után minden körzetben a képviselő által kijelölt 2 utca járdaépítése 
tervezett. 
Felkéri a jelenlévő Terv utcai lakókat, hogy az elhangzottak alapján vegyék fel a kapcsolatot a 
Beruházási Osztállyal.  
 
Rábai Zita tag távozott. 
 
2. napirendi pont Piarista Iskola – Városrendezési Hatástanulmány 
 
A tervező a projektoron kivetíti a Piarista Iskola fejlesztési koncepciójára vonatkozó terveket. 
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Radnóczi László: A hatástanulmány segítségével készítették az anyagot. Ismerteti a helyszínt, 
ahol az iskola megkezdte működését. Korábban Wigner-villa volt. Családi házas övezet és a 
Duna-Ipoly nemzeti park által határolt területről mutat felvételeket. Bemutatja a bontásra 
kerülő épületeket is, továbbá a Duna-parti szakaszt és a Wigner-villát. Az iskola működését 
ismerteti. A szakmunkásképzésre fektetnek hangsúlyt. Az iskolában mentori rendszer is 
működik, egyes gyermekek képzésére.  
Tervezési feladatok:  
- Legfontosabb a szükséges számú parkoló kialakítás, 
- Műhelyek elhelyezése, megfelelő szellőzése, a zajhatások kiszűrése.  
- Tárolók öltözők, zuhanyzók kialakítása, a mentori rendszer működtetéséhez szükséges 
beszélgető-szobák kialakítása, könyvtár, klubszoba, tornaterem, kápolna, rendház és 
csónakház. Jávorka utca egy részén a gépkocsi forgalom megszűnne, a parkolók kialakítása 
kapcsán. Ártéri erdőhöz csatlakozó terület lenne a kerítésen kívül a Duna felé eső terület.  
A bejáratnál helyezkedik majd el a torony, mely építészetileg nem tartalmaz belső tereket, 
tulajdonképpen egy jelkép, mely jeli az iskolát és a bejáratot. További épületek: Wigner-villa 
felújítása, az épületet használni is szeretnék, ide kerülne az étkező A főépület: az iskola. Most 
elkészült már a Duna-parti műhelyek.  
 
Pinczehelyi Tamás tag kiment. 
 
Elmondja, hogy fontos hangsúlyt fektettek arra, hogy a zajhatást okozó funkciókat a hátsó 
részekre, belső terekbe kerülnének. Bemutatja a zöldfelületekről készített rajzokat, a 
csapadékvízelvezetést.  
 
Pinczehelyi Tamás tag visszajött. 
 
Belső képeket mutat a különböző műhelyekről, lépcsőházról. 
 
Kovacsik Tamás: Az épület maketten is megtekinthető, melyet rendelkezésre bocsátottak. 
 
Pinczehelyi Tamás: Jó terveket láthattunk, nem ért egyet a Jávorka utcai útszűkítéssel. 50-60 
méterben teljes mértékben leszűkülne az utca, tulajdonképpen járdaméretűre. A toronyhoz 
ragaszkodnak, akkor a kiszolgáló-utat valósítsák meg a saját területen. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Fent említett dolog jogilag is aggályos. Önálló tervdokumentációt, 
eljárást igényelne. A KVB részletesen támogatta a tervet. A terv igen magas színvonalú. 
Javasolja a saját területet igénybevételét. A közterület igénybevétele környezetvédelmi és jogi 
szempontból egyaránt aggályos. 
 
Kovacsik Tamás: A közterület igénybevételét valószínűleg sem a testület, sem a bizottság 
nem javasolja.  Ezért e tekintetben javasolja a módosítást. A terv igazán szép, remélhetőleg a 
kivitelezés ennek megfelelően alakul majd.  
 
Golda János: Környezetvédelmi Bizottság ülésén is körvonalazódott ez a probléma. A 
sportpálya felől nem megoldható a bejárás. Az egész tervet át kell dolgozni, ha nem 
nyúlhatunk a közterületet. Ez a megoldás, nem szűkíti le a közlekedési felületet, csupán a 
rézsű egy bizonyos szakaszát szerették volna igénybe venni.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

122/2009.(XI.09.) sz. sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Gödi Piarista 
Szakiskola által benyújtott Városrendezési Hatástanulmányt a közterületi építkezések 
kivételével. 
 
Felelős:    Jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Göd 194. hrsz-ú közterületből területvásárlási kérelem 
 
Popele Julianna: A közterületből 19 m2-es területre lenne szükségük a kérelmezőknek a 
terület megközelítése miatt. A másik oldalon bekerítés történt ezért került ide a kérelem. Nem 
javasolja az értékesítést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ-ben szabályozva van az övezetmódosítás, városi érdek ehhez 
a kérelemhez nem fűződik, viszont igen magas költségű. Egyetért az előterjesztővel.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

123/2009.(XI.09.) sz. sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a Göd 194 hrsz-ú ingatlanból a cca. 19 m2 térmértékű területet ne értékesítse, és 
előírja az eredeti telekhatár visszaállítását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök, Jogi Iroda 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a következő   
napirendben tárgyalják az „Egyebek”-ben szereplő mobil telefonszolgáltatással kapcsolatos 
ügyet.  
 
4. napirendi pont: Mobil telefon szolgáltatással kapcsolatos megkeresés 
 
Kovacsik Tamás: Többször tárgyalta a bizottság, lakossági tiltakozás voltak a torony 
környezetszennyezése miatt. Eddig a tornyok csúnya, vas kivitelezése, továbbá az intenzív 
lakossági ellenállás. A jelenlévő kérelmező is tudna aláírásokat gyűjteni annak érdekében, 
hogy a vétel lehetősége javuljon, hiszen a lakásokban nincs térerő nem lehet telefonálni. 
 
Goldschmidt Viktor: Köszöni a meghívást, köszönti a jelenlévőket. Nem tűnik életbevágónak 
a kérdés, de mégis mindennapos fontos probléma. Csak egy szolgáltató szorult ki a 
lefedettségből, ez a Vodafone, ugyanis a másik két szolgáltatónak ez sikerült. A szolgáltató 
saját költségén elvégezné a toronyépítést. Környezetvédelmi szempontból a nagy városokban 
nem okozott különösebb problémát, hiszen városokban még a lakóházak tetején is vannak 
adótornyok. Szeretné kérni a bizottság közreműködését, támogassa a javaslatot, ész érvek és a 
település azon lakóinak érdekében, hogy ez a napi szintű probléma megoldódjon. 
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Bertáné Tarjányi Judit: A Környezetvédelmi Bizottság elutasította korábban az ilyen 
kérelmeket. Mindezek mellett a telefonálás szükséges. Felvette a kapcsolatot a három 
telefontársasággal. Információi szerint a Vodafon már kiszállt ebből a hármas helyzetből.  
 
Kovacsik Tamás: Korábbi Városfejlesztési Bizottsági ülésen már valóban elhangzott ez. 
 
Pinczehelyi Tamás: Egyetért a bővítéssel, kéri a bizottságot a támogatásra. Mind a három 
szolgáltatónak fontos lenne a toronyállítás. Két helyet jelöltek meg. Ilka csárda mögött, a 
másik a sportpályánál. 
 
Kovacsik Tamás: A harmadik helyszín  a Pólus Hotelnál volt kijelölve. 
 
Pinczehelyi Tamás: Javaslata, hogy a három szolgáltatót támogassuk az általuk kijelölt 
helyen. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Környezetvédelmi Bizottság a Pólus Palace Hotelnál a 
hatástanulmány elkészülte után és abból kiindulva utasította el, más helyszínen nincs 
akadálya.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Valószínűleg lehetne kompromisszumos megoldást találni, viszont a 
szolgáltatók egymás közti megállapodása is szükséges. 
 
Goldschmidt Viktor: Ha a szolgáltatók hajlandósága feléleszthető, akkor felajánlja a 
segítségét.  
 
Kovacsik Tamás: Megköszöni a közreműködést és felkéri, hogy a főépítésszel vegye fel a 
kapcsolatot. 
 
 
5. napirendi pont: Göd-alsó Széchenyi Strand nyilvános illemhely  
 
Kovacsik Tamás: Pályázat útján nyertünk anyagi támogatást egy akadálymentes illemhely 
építésére. Megépült és működött is. Az önkormányzat üzemeltette, de ez nem volt helyén 
való, hogy a hivatal foglalkozzon az alkalmazottakkal, a nyitvatartással, stb.. Ez TESZ feladat 
lenne, ezt tartalmazza a határozati javaslat is. Hiányolja a határozati javaslatból azt, hogy 
április 15. és október 31. között a TESZ biztosítson működtető személyzetet is.  
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
124/2009.(XI.09.) sz. sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja az Képviselő-testületnek 
az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy  
a Göd-alsói Széchenyi strandon létesült nyilvános illemhely üzemeltetése a 
Településellátó Szervezethez kerüljön át 2010. január 1-i hatállyal, úgy, hogy a TESZ 
biztosítja a működtetéshez szükséges személyzetet.  
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Az üzemeltetéshez szükséges fedezetet először a 2010. évi költségvetésben kell 
biztosítani.  
Nyitvatartási idő: minden év április 15-től – október 31-ig tart.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
 
6. napirendi pont: Csomád község településrendezési terveinek módosítása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tervet elfogadásra javasolja. Semmilyen városi érdeket nem sért.  
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
125/2009.(XI.09.) sz. sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága nem kifogásolja Csomád község 
településrendezési terveit az előzetes véleményezési eljárásban, de a további véleményezési 
eljárásban részt kíván venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 
 
 
7. napirendi pont: Duna főutca program 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a teljes program ismertetésével még 
nem készült el, kb. 2/3-ad részénél tart. A honlapon látható lesz az általa elkészített anyag. 
 
Debreceni Mária: Széchenyi stranddal kapcsolatban elmondja, hogy még 2009-ben sem 
nyitott meg a strand. Ez miért nem történt meg? Itt 5 db úszómű van elhelyezve. Most készül 
a költségvetés, az illemhellyel kapcsolatos költségeket már az idei is tartalmazta. Az áprilisi 
VFB-KVB ülésen több határozatot is hoztak, köztük a strandon elhelyezett táblákra 
vonatkozókat is. A táblakihelyezés nem történt meg. A Hajózási Felügyelethez mielőbb be 
kell nyújtani az anyagot, hogy időben tudjanak intézkedni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szabadstrand szerepel a tennivalók között. Dec. 7-én lesz az első 
bírósági tárgyalás a Nemzeti Közlekedési Hatósággal az úszómű tárgyában.  A határozatban 
foglalt táblák kihelyezésre kerültek, de ellopták azokat. A szabadstrand kérdésében a tárgyalás 
után tehetünk csak intézkedéseket. A Közlekedési és Vízügyi hatóság az engedélyező hatóság. 
A bírósági tárgyalás után térhetünk vissza az ügyre. A probléma, hogy az NKH az, aki az 
úszómű tárgyában ellenáll. 
 
Kovacsik Tamás: Nem beszéltünk még a Szakáts villa felújításáról. A villa megmentése 
érdekében az az elképzelés született, hogy hasznosítására pályázatot kellene kiírni. A 
pályázatba bele lehetne foglalni az itt meghatározott  feltételeket. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a villa nyugati részének a védettségét. Javaslata a Szakáts 
villa nyugati homlokzatának és a felsőgödi gát bástyáinak védelmére készüljön egy helyi 
rendelet. 
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Kenessey Zoltán: Felsőgödi bástyák nem az önkormányzat tulajdonát képezik. Helyi 
védettséget csak a vízügyi minisztérium közreműködésével adható meg.  
 
Csányi József: Minden régi épületet védettség alá kell helyezni, ezzel egyetért. De nem lesz 
vállalkozó, aki ilyen épületbe beruházást eszközölne. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Nyugati homlokzat helyi védettség alá helyezéséről van szó. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri az előterjesztőt, hogy 2009. nov. 11-ig elkészíti a programot teljes 
egészében. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”  1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 

 
126/2009.(XI.09.) sz. sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Szakáts-villára azonnali 
pályázat kiírását az alábbi tartalommal: 

- A villaépület felújítása vállalkozói alapon a felújításért cserébe 20 évi használat, a 20 év 
eltelte után rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotában visszakerül az 
önkormányzat birtokába. 

- A villaépület nyugati homlokzata megtartandó, (nem bontható el) egyébként az épület 
átalakítható és bővíthető 

- Az ingatlan másik felén iskola épül, ezért csak melegkonyhás vendéglátás 
engedélyezhető.  

- Az iskola étkeztetése az iskolával kötendő megállapodás alapján itt megoldandó. 
- Az épületben szálláshelyek is kialakíthatóak. (az előtte elhaladó nagyforgalmú 

kerékpárút, és a Dunán egyre csökkenő csónakházi férőhelyek, az ingatlan 
természetközeli állapota alkalmassá teszi a területet a vizisportok, a kerékpáros-, illetve 
az ökoturizmus részére szálláshelyek kialakítására.) 

- A területen levő használaton kívüli csónakház üzemeltetése is a pályázat része. (a meder 
sajátosságai miatt a motoros vizijárművek kikötésére alkalmatlan, balesetveszélyes.) 

- A terület az országos ökológiai hálózat része, ezért csak olyan hasznosítás kerülhet 
szóba, ami az itt élő növényzetet és állatvilágot, valamint a környék lakosságát nem 
zavarja. 

 
Határidő: 2009. november 20. 
Felelős: polgármester  
 
A bizottság 4 „igen” 1 „nem” –el szavazott a nyugati homlokzatra, 5 „igen”-el a támfalra) 
 

127/2009.(XI.09.) sz. sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának  Városfejlesztési bizottsága javasolja a Szakáts-villa nyugati 
homlokzatának és a felsőgödi gát Duna felőli épített partfalának helyi védelem alá helyezését. 
 
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: polgármester  
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8. napirendi pont:  100/2009.(X.12.) sz. KvB határozat 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tóth Árpád és Arany János u. sarkán faültetés problémáját 
említi. Itt 4 fa ültetését ígérte meg az önkormányzat.  
 
A bizottság tagjai  5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
128/2009.(XI.09.) sz. sz. VfB határozat 

 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága csatlakozik a Környezetvédelmi 
Bizottság 100/2009.(X.12.) sz. határozatához, és javasolja, hogy minden építkezéssel 
kapcsolatban benyújtott építési tervnek része legyen a zöldfelület rendezés terve is.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
 
9. napirendi pont: Idősek Klubja kertrendezés és kerítés felújítás – támogatási kérelem 
 
A kertrendezésre 350 eFt-ra lenne szükség, a kerítés felújítására 500 eFt-os árajánlatot kapott 
az Alapszolgáltatási Központ.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Korábban elvégezték az a kertépítésre vonatkozó felmérést, 
akkor kb. 300 e Ft volt. Véleménye, hogy ha most az összes anyagi fedezetet nem sikerül 
biztosítani, akkor a kertrendezés tavaszig elhalasztható, hiszen a kert-takarítás megtörtént. 
 
Lenkei György: Javaslata, hogy a bizottság saját keretéből adjon támogatást a kerítésre, 
kertépítésre. 
 
Pinczehelyi Tamás tag távozott. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kerítés építés engedélyezése kikerült a hatósági körből.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja a 200 eFt-os támogatást a bizottság keretéből a kertre és a 
kerítésre. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal  az alábbi határozatot hozzák: 

 
129/2009.(XI.09.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága saját pénzügyi keretéből 200 eFt-
os támogatást nyújt az Alapszolgáltatási Központ Idősek Klubja (2131 Göd, Vasvári P. 
u. 9.) kert rendezésére és kerítés felújítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
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Csányi József: Körzeti fejlesztési hozzájárulásából 100 eFt-ot felajánl az Alapszolgálatási 
Központnak fenti kérelem támogatására. 
 
 
10. napirendi pont: Iskola közre (398. hrsz.) érkezett vételi ajánlat 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést. Amennyiben az eladás megtörténik, akkor 
megfelelő lejáró megépülhetne.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
130/2009.(XI.09.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja a 202m2 alapterületű, 398-
as helyrajzi számú ingatlannak a katolikus egyház részére történő eladását, azzal a feltétellel, 
hogy telekkiegészítésként a 400-as helyrajzi számmal összevonódik és a 397-es számú ingatlan 
szolgalmi joga a telekkönybe bejegyzésre kerül. A bizottság felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a vételárra. 
 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal 
 
 
11. napirendi pont: A 2-es főút menti fedett buszmegállók terveztetése – árajánlat kérése 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az ülés előtt kiosztott előterjesztést. A már meglévő buszvárokhoz 
szerettek volna alkalmazkodni. Amennyiben a bizottság kiválaszt két tervet, akkor azt a 
bizottság a testület elé terjeszti.  
 
Lenkei György: Emlékezete szerint a 2-es és a 4-es hasonlít legjobban a már meglévő 
építményekhez. A 2-est véli a legalkalmasabbnak.  
 
Kovacsik Tamás: A legmutatósabbnak az 1-es rajzon található építményt javasolja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az 1-es és 2-est javasolja. 
 
Popele Julianna: 1-es rajzot javasolja. Előzetes engedélyt javasolja megkérni.  
 
Kovacsik Tamás: A rajzok a helyszíni szemle alapján készültek. 
 
Nagy Károly: 1-es, 2-est javasolja, ebben a sorrendben.  
 
Dr. Horváth Viktor: Az érkezési oldal felől egy ablakot kellene nyitni.  
 
Kovacsik Tamás: Inkább nyílást, mint ablakot. 
 
Dr.Horváth Viktor Gergő: A 2-est javasolja. Ne mindkét oldalon, csak az érkezési oldalon. 
 
Kovacsik Tamás: Azzal a módosító javaslattal, hogy az érkezési oldalon csak az alsó felénél 
legyen zárt, menjen testület elé az 1-es és a 2 –es vázrajz. 
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

131/2009.(XI.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy az 1. és 2. 
sorszámmal jelölt fedett várakozóról kérjen az önkormányzat árajánlatot. 
A bizottság javasolja, hogy a buszmegállók oly módon legyenek megtervezve, hogy a 
fedett buszváró tartó része közvetlenül ne csatlakozzon az aljzatbetonhoz, továbbá az 
érkezési oldal alsó harmada legyen csak zárt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök  
 
Rábai Zita tag megérkezett 
 
 
12. napirendi pont: Jobbik Magyarországért mozgalom elnökének kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Felolvassa a közterület használatra vonatkozó kérelmet. Az Iván Kovács 
László szobornál a Kincsem parkban kívánják a kettős keresztet felállítani az adventi 
időszakra. Ez a mozgalom keresztállítási missziójához csatlakozik.   
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A helyszínt nem tartja megfelelőnek. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
132/2009.(XI.09.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága hozzájárul közterülethasználati 
engedély kiadásához 2009. november 27-től 2010. január 11-ig tartó időszakra az alábbi 
célból:  
A Jobbik Magyarországért Mozgalom Gödi Alapszervezete a Kincsem parkban, az Iván 
Kovács László szobor és a 2-es főút közötti szakaszon – az autós parkolóhelyeket 
szabadon hagyva – 2,5 méter széles és 5 méter magas un. „kettőskeresztet” állíthasson 
fel, a becsatolt statikai szakvélemény alapján.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
 
13. napirendi pont: KMOP.-2009.5.2.1/B. „Funkcióbővító rehabilitáció” Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében - pályázat   
 
Popele Julianna: Az előterjesztés döntő részét a főépítész készítette, ezért átadja a szót. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 2007-ben kiírt pályázat számos kedvezőbb elemet tartalmazott a 
mostanihoz képest. Több helyszín beletartozott. Mint ismeretes, a pályázaton nem nyertünk. 
Ez a pályázat többször nem lesz kiírva. Kisebb lett a pályázható összeg, csak egy terület fér 
bele a pályázati összegbe. Önmagában a Kincsem épület szűkös a városközpont létrehozására. 
A pályázat gazdaságossága erősen kétségessé válik. Az ingatlantulajdonosokkal is meg kell 
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egyezni. Kisajátítás nem jöhet szóba. Előre nem látható akadályokba is ütközhet a projekt, 
mert az Örökségvédelmi Hivatal a védettséget rátetetheti az épületre.  Egyéb lehetséges 
szempontot is megvizsgáltunk. Egy akcióterületen belül az egyéb alközpontok messze vannak 
egymástól. A 8 gazdasági funkció elhelyezése is gondot okozna, közszolgáltatásra is 2 
funkciót jelöltek. Számos lehetőséget megvizsgáltunk még, többek közt azt, hogy a Kincsem 
épület felújítását az eredeti formában, a minimális funkciók beépítésével,- de itt nem érjük el 
a pályázati összeg minimumát. A lebontás és újraépítés pedig jogi akadályokba ütközik. Ha a 
védelmet levesszük, akkor az országos védelmet ráteszik, így a pályázati időből csúsznánk ki, 
lehetetlenné tenné a pályázatot. A terület kicsi még a magántulajdonban lévő telkek 
megvásárlása esetén is a városközpont kialakítására. Az előterjesztés tartalmazza az összes 
korlátozó tényezőt, melyek alapján javasolták, hogy az önkormányzat ne induljon. 
 
Rábai Zita: Az új Képviselő-testület és a Városfejlesztési Bizottság indulásakor forrástérképet 
készített. Abból láthatók voltak 2009-ig szóló pályázatok, ezeket a lehetőségeket nem teljesen 
sikerült kihasználni. A konkrét pályázatnál a második kör, már sokkal korlátozottabb volt, 
mint az előzőnél. A feltételek most már nem túl kedvezőek. A Városfejlesztési Bizottság 
felelőssége is felvetődik e téma kapcsán. Az előző pályázatot sikerült elrontani, a korábban 
meghatározott turisztikai, környezetvédelmi programok, ami a komplex pályázat alapját 
képezték volna, nem látott. Sorsfordító lett volna a pályázat megnyerése. Az általuk leadott 
anyagot kikérték és szó szerint 0 volt az anyaguk. Mégis a teljesítések le lettek igazolva. 
Közel 800 mFt és még a tervezésre kiadott 5 mFt is elveszett.  
Nem találkozott a folyamatos készüléssel és a felkészítő munkálatokra, ezt más 
önkormányzatoknál nem így volt. Nem tudja, hogy érzik-e a felelősséget e tárgyban a 
jelenlévők. Tehetetlenség szól belőle. 
 
Kenessey Zoltán: Szomorúan hallgatta a főépítész beszámolóját. A Kincsem parknál korábban 
kultúrházat terveztünk és városközpontot. Nem pályáztattunk e tárgyban és nem nyertünk 
pályázatot, annak idején a húsbolt, stb. mégis felépíthető volt. Kérdése, hogy ki azért a 
felelős, hogy oda nem épült meg a kultúrház. Korábban is anyagi gondokkal küzdött az 
önkormányzat. Egyetért azzal, hogy 800 mFt-ot elvesztett a város. Mi az oka ennek, ki a 
felelős és vizsgálatot kér a pályázat elvesztése miatt. Veszteség érte az önkormányzatot, 
kifizettünk 5 mFt-ot. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kultúrházas tervvel nem indulhatnánk a pályázaton, hiszen 
hiányozna a 8 gazdasági funkció.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Csatlakozik az előtte felszólalókhoz. Az elhangzott indoklás, hogy 
rosszabbak a feltételek, a dolgok „elmismásolása”. Meggyőződése, hogy sokkal jobbak a 
feltételek. Az elnyerhető pénzösszegben van visszaesés, de itt sem túl nagy. Az előző 
körökből kiderült, hogy mindenki sokat akart kapni. Az előzőekben nevesítve voltak a 
települések. Ez alapvető problémát jelentett. A jelen pályázatban nincs nevesítés mindenki 
maga döntheti el, hogy az A, vagy B típusúban indul. Kedvező változás, hogy nincs nevesítve, 
hogy örökségvédelem kell. A komplexitásnál való igaz, hogy a pályázónak igazolnia kell az 
előkészítettséget. Göd semennyire sem készült elő. Az egyik feltétel:  a tervpályázat kiírásra. 
Pld. Budaörs már 7 hónapja ezen dolgozott. A 2008-as költségvetési vitában a VVE már 
kezdeményezte, hogy 200 eFt legyen elkülönítve erre a célra. De még szándék szinten sem 
szavazták meg ezt. Göd nem tudja beadni pályázatát, mivel a terveztetés semmilyen szinten 
nem történt meg. Ez közbeszerzéssel nem valósítható meg az időhiány miatt. Kezdeményezte 
több írásbeli beadványban a határidő módosítást. Kérésének megfelelően 2010. január 15-re 
módosították. Az év közben a többi pályázatra elhasználták az összes keretet és most a 
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terveztetésre nincs megfelelő keretünk,  amiből a pályázatot megterveztethetnénk. Az IVS 
jelenlegi formában nem beadható. A benyújtott IVS-eket újra kell terveztetni. Konkrétan 
elmondták, hogyan minősítették az IVS-t Göd esetében, de mindenképp módosítani kell. A 
polgármester korábban azt mondta, hogy „akár a kudarcért is vállalják a felelősséget”. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Vázlatterv szükséges, ahol nagyjából el kell helyezni a funkciókat. 
Nem a közbeszerzés az akadálya annak, hogy induljunk a pályázaton. 
 
Csányi József: Valóban a pályázaton nem nyertünk de, ha nyertünk volna és megépült volna 
ott a kultúrház, akkor a működtetést nem tudja miből finanszírozta volna az önkormányzat. 
Sok mindenre pályázott az önkormányzat és meg is nyertünk pályázatokat a hivatal dolgozói 
sok munkát fektettek be erre. 
 
Rábai Zita: Az elején is azt mondták, hogy erre a pályázatra fel kell készülni. A nyert 
pályázatok összessége nem volt annyi, mint amit ez az egy pályázat hozott volna. Itt tudatosan 
történt szándékos rossz döntés.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Egyrészt nem szeretne vitákba bocsátkozni.  Nem kell engedélyes 
terv – erről az a véleménye, hogy külön pontozzák az valóban igaz, plusz pontot lehet kapni 
érte. De itt arról kell szavazni, hogy mit nem akarunk megcsinálni, hiszen erről szól az 
előterjesztés. Egy alkalmatlan, referencianélküli céget akartak megbízni. A korábbi pályázat 
egy kézzel írt, silány munka volt. A gazdaságfejlesztési stratégia is zéro anyag volt, melyet 
véleménye szerint látni kell. A bicikli útra viszont 180 mFt-ot elköltöttünk, holott ezt jóval 
kevesebből is meg lehetett volna valósítani. Nem sémákban, középszerű gondolkodással kell 
dönteni az ügyekben. Példát említ, amit Vecsés adott be pályázatot, hasonló adottságú város 
és mégis jó elképzeléseik voltak.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a határozati javaslatról.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

133/2009.(XI.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja Képviselő-testületnek az 
alábbi határozat meghozatalát:  
 
a KMOP-2009-5.2.1/B  „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázaton nem kíván részt 
venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
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A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

134/2009.(XI.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy írjon ki pályázatot a Kincsem épület felújítására és hasznosítására. 
  
Határidő: 2009. december 10. 
Felelős: Jegyző 
 
Rábai Zita: Elhangzott egy javaslat Kenessey Zoltántól, csatlakozik ehhez a javaslathoz, kéri, 
hogy a bizottság szavazzon e tárgyban. 
  
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

135/2009.(XI.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri az Ügyrendi-, Jogi-, és 
Közbiztonsági Bizottságot, hogy a „Funkcióbővító rehabilitáció” Pest megyei 
településközpontok fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében – című 
pályázaton az önkormányzata pályázata miért nem volt sikeres, különös tekintettel a 
pályázati anyagban leírt feltételek felsorolására. A bizottság teljes körű vizsgálatot kér. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:    VfB elnök, ÜJKB elnök 
   
 
Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök            jegyzőkönyvvezető  
 
 


