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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

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

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Forró Gábor és Pinczehelyi Tamás tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen 
vannak. Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott napirendi pontokat.  
Javaslata, hogy elsőként az 5. napirendet tárgyalja a bizottság. 
 
Bertáné Tarjányi Judit kérése, hogy egyebek napirend alatt a Kolping Szövetség kérelmét 
tárgyalja a bizottság. 
 
Lenkei György tag kiment. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kérése, hogy egyebekben a Gödi Sziget zajvédelmét tárgyalja 
a bizottság. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és az elnöki 
javaslatot a sorrendiségre. 
 
Napirendi pontok: 
 

1. Közterület-használatáról szóló rendelet módosítása  
Előterjesztő: Iványi Andrea Építéshatósági Osztályvezető  

2. Parkolási rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző 

3. Utcanév adományozás 
Előterjesztő: Iványi Andrea Építéshatósági Osztályvezető 

4. Képviselő-testület 2010. évre vonatkozó munkaterve 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 

5. Göd Város Környezetvédelmi programja 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 

6. 2009. évben hozott VfB határozatok végrehajtása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök  

7. Egyebek: 
- Kolping Szövetség kérelme (Előterjesztő: Bertáné T. Judit főépítész) 
- Gödi Sziget zajvédelme (Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva képviselő) 

 
Lenkei György tag kiment. 

 
1. napirendi pont: Göd Város Környezetvédelmi Programja  

 
Tunkel Judit: Ez a napirend egy pályázat kapcsán került a bizottság elé. A Környezetvédelmi 
Bizottság tárgyalta. 
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Rábai Zita: 2002-ben fogadták el a környezetvédelmi programot, ekkor Ő volt a 
Környezetvédelmi Bizottság elnöke. Akkor kiváló anyag volt, sajnos mostanra semmi nem 
valósult meg belőle. Egy mostani programhoz akarjuk beadni? 
 
Tunkel Judit: Utólagos ellenőrzéshez kell. 
 
Rábai Zita: Meg kellene nézni, mi az, ami kiegészítésre szorul, mi az, ami érvényben van 
belőle, KAC pályázat már nem létezik. Ez az aktivizálás elsősorban a Környezetvédelmi 
Bizottságnak a feladata lenne. Ilyen anyagot nem javasol felülvizsgálat nélkül kiadni. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Valóban senki nem porolta le és napirendre sem volt tűzve a 
Környezetvédelmi Bizottságnál idén sem, ebben Ő is hibás lehet. A közlekedési részét kellett 
aktualizálni, erről viszont szó volt a KVB üléseken. Ennek a határozatát meg lehet keresni. 
Amennyiben szükséges, akkor a KVB napirendre tűzi, de ez egy hosszabb volumenű dolog.  
 
Kovacsik Tamás: Kérdése az előterjesztőhöz, hogy van az átvizsgálásra még idő? 
 
Tunkel Judit: Van idő, megtörtént a felülvizsgálat vagy sem, csak ezt fogják vizsgálni. 
 
Rábai Zita: A pályázatoknál 2002-2006-ig szólt ez a program eredetileg, de át lett írva 2010-
ig, tehát valójában ez hazugság. Az jó, hogy a program előkerült, de kerüljön vissza a 
Környezetvédelmi Bizottsághoz átdolgozásra. 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Kovacsik Tamás: A napirendről levette ezt a témát. 
 
 
2. napirendi pont: Közterület-használatáról szóló rendelet módosítása 
 
Iványi Andrea: Két dolog miatt került napirendre a rendelet-módosítás. Az egyik az éves 
felülvizsgálat miatt, a másik ok, az Alkotmánybíróság határozata. 
Az Ügyrendi-, Jogi és Közbiztonsági Bizottság és Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési 
Bizottság is 500,-Ft-os díjtételt javasolt a mozgóboltra. A gépjárműtárolásra a PEKB 20 
eFt/hó-t díjat javasolt a hatósági engedéllyel nem rendelkező járművekre. 
 
Kovacsik Tamás: A közterület-használatáról szóló rendeletben az említett bizottságok által 
tett javaslatra, a gépjárműtárolásra  a 20 eFt/hó gépjárműtárolással, a módosítás mellékletében 
szereplő emelt díjtételekről és a mozgóboltra vonatkozó 500,-Ft/nap díjtételről kéri a tagokat a 
szavazásra. 
 
A bizottság tagjai  5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 
136/2009.(XII.07.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a  
Képviselő-testületnek a 34/1991(XI.20.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az 1. 
sz. mellékletben foglalt díjtételekkel, úgy, hogy a gépjárműtárolás díjtétele 20 eFt/hó legyen. 
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A bizottság javasolja a rendelet-tervezetben a mozgóboltra vonatkozó díjtételt 500,-Ft/m2/nap.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Építéshatósági Osztályvezető, Jegyző 
 
Iványi Andrea: A testület elé a rendelet-tervezet már a bizottságok javaslatainak megfelelően 
kerül be. 
 
 
3. napirendi pont: Parkolási rendelet módosítása  
 
Dr. Nagy Atilla: Ismerteti a parkolási rendelet-módosítására vonatkozó előterjesztését. 
 
Kovacsik Tamás: Amennyiben észrevétel, módosító javaslat nincs, akkor felkéri a tagokat a 
32/2009.(X.22.) sz. Ök rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetről szavazzanak.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

137/2009.(XII.07.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a  
Képviselő-testületnek a 32/2009.(X.22.) sz. rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az 
aljegyző 2009. december 02-án kelt előterjesztésében foglaltak szerint.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző, Jegyző 
 
 
4. napirendi pont: Utcanév adományozás 
 
Iványi Andrea: Ismerteti az előterjesztést. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

138/2009.(XII.07.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja az újonnan kialakult utaknak 
az alábbi neveket: 
6951/24. hrsz.  Bornemissza Pál utca 
6951/33. hrsz.  Wattay János utca 
6951/53. hrsz.  Werbőczy István utca 
8151/16. hrsz.  Castrum utca 
6951/23. hrsz.  Pulykaház utca  
8051/10. hrsz. Öregfutó utca 
6958/74. hrsz. Öregfutó utca 
6951/1. hrsz.   Öregfutó utca 
6953/2. hrsz.   Öregfutó utca 
6954/2. hrsz.   Öregfutó utca 
6955/2. hrsz.   Öregfutó utca 
6956/8: hrsz.  Öregfutó utca 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Aljegyző, Jegyző 
 
 
5. napirendi pont: A Képviselő-testület 2010. évre vonatkozó munkaterve 
 
Kovacsik Tamás: Ez év közben módosítható, de ha bárkinek valamilyen javaslata van a 
napirendek tekintetében, akkor azt közölje. 
 
Lenkey György javasolja: 2010. nov. 24-i programnál, ne Markó József polgármester, hanem 
csak polgármester szerepeljen legyen. 
 
Dr. Nagy Atilla: Hasznos lenne beletenni a választások után SZMSZ módosítást, stb. az 
ilyenkor szokásos napirendeket.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
139/2009.(XII.07.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-testület 
2010. évi munkarendjét azzal a módosítással, hogy a 2010. november 24-i ülés 3. napirendjénél 
(Belső ellenőri munkaterv) az előterjesztő a „polgármester” legyen. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester  
 
 
6. napirendi pont: 2009. évben hozott határozatok végrehajtása 
 
Kovacsik Tamás: A jegyzőkönyvvezető az összes határozatot összeírta, az érintettek a 
következő ülésen beszámolnak a határozatok végrehajtásáról. 
 
 
 
7. napirendi pont: EGYEBEK: 
 

• Magyar Kolping Szövetség kérése – Búzaszem Általános Iskola építési engedélyezési 
terv módosítása 

 
Bertáné Tarjányi Judit: Az iskolának van engedélyezett terve, elértek a tetőszintig. A 
zárófödémet előregyártott vasbeton födémmel szeretnének a tervekben szereplő boltozatos 
födém helyett.  
 
Kovacsik Tamás: A felső boltív helyett egyenesen szeretnék a födémet építeni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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140/2009.(XII.07.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad a 
783. hrsz-ú (Göd, Kusché Ernő u. 1/a.) építési engedélyének módosítása tárgyában, a 
2009. november 11-én kelt tervdokumentáció szerinti szerkezeti változáshoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész  
 
 

• Zajvédelem a Gödi Szigeten 
 
Kovacsik Tamás: Ma tárgyalta a Környezetvédelmi Bizottság és egyetértett ezzel a kéréssel. 
Felolvassa az előterjesztést.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Gödi Sziget lenne a fokozottan zajtól védett terület. Ez a 
terület országos védettségű. A csendes övezet az csak átmeneti jellegű.  
 
Kéri, hogy a bizottság támogassa a zajvédelmi térkép készítéséhez a szakértő felkérését.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

 
141/2009.(XII.07.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Gödi Sziget 
zajvédelmével kapcsolatban szakértő felkérését, a zajvédelmi térkép és rendelet 
elkészítésére. 
 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Jegyző 

 
 
 
 

142/2009.(XII.07.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Gödi Sziget (03. hrsz.) 
besorolását – zajvédelmi szempontból – „fokozottan védett terület”-té nyilvánítani. 
 
 
Javasolja továbbá a Gödi Sziget környezetében „csendes övezet” kialakítását, felkéri a jegyzőt a 
zajvédelmi rendelet elkészíttetésére. 
 
Határidő: 2010. január 31. 
Felelős: Jegyző 
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Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a tagokat, hogy a következő bizottsági ülésen napirendre 
szeretné venni a közterületekkel kapcsolatos költségvetést, továbbá a járdaépítésekre 
vonatkozó igényeket, felmérést. A korábban betervezett – minden körzetben 2 utca – 
járdaépítés helyett körzetenként csak 1 építhető meg. Erről az igényfelmérést el kell készíteni. 
 
Személyi kérdésben kéri a tagokat szavazzanak zárt ülés megtartására. 
 
Rábai Zita: Jelzi, hogy a zárt ülésről az ülés elején kellett volna szavazni. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „tartózkodás szavazattal döntenek arról, hogy egy témában 
zárt ülést tartanak, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök            jegyzőkönyvvezető  
 
 
 
 
 


