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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

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

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Rábai Zita, Pinczehelyi Tamás tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül öten  jelen 
vannak. Ismerteti a napirendi pontokat és az „Egyebek”-ben tárgyalandókat – majd javaslatot 
tesz a napirendi pontok sorrendiségére.  
Marton Zsolt plébános jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni, ezért javasolja az 5. 
napirendi pont levételét.  
A 7. sz. napirenddel kapcsolatban is jelzi, hogy az érintett kérte, hogy a bizottság ne tárgyalja 
kérelmüket. Az aljegyző Úr kérésére elsőként a Parkolási rendelet – tervezetet tárgyalását 
javasolja.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és az elnöki 
javaslatot a sorrendiségre. 
 
Napirendi pontok: 

1. Parkolási rendelet tervezet    
    Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző                                                                     
2. Az alsógödi Petőfi tér (1321. hrsz.)  észak-nyugati térnegyedének kertépítészeti terve  
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök               
3. Útépítés – tervezési diszpozíció   
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.                 
4. Göd, Rákóczi u. 23. (2172. hrsz) ingatlan (volt szociális foglalkoztató) felújítása, 75  
    férőhelyes óvoda kialakítása – Tervezési program, közbeszerzési műszaki tartalom 
     Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök                  
6. Adótorony elhelyezése 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök             
8. Közterülethasználati kérelem – nyomott mintás beton 
    Előterjesztő: Iványi Andrea Ép. Hat. Ov.                 
9. Egyebek: 
    - Forgalomlassító műtárgy elhelyezése – kérelem     
     - Közlekedési táblák elhelyezése    
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök        
 
 
1. napirendi pont: Parkolási rendelet-tervezet 
 
dr. Nagy Atilla: A korábbi ülésen elhangzott felvetésekre térnek vissza a tervezetben. 
 
Forró Gábor: Észrevétele: 3. §. 1. pont tartalmazza, hogy magánterületen belül kötelesek  
tárolni a járműveket - ez hogyan biztosítható?  
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Dr. Nagy Atilla: Az alul megjelölt részben található erre a magyarázat.  
 
Forró Gábor: Halasztási kérelmet lehet benyújtani? Pld. annak, aki pont most építi a bejáróját. 
 
Dr. Nagy Atilla: Tavaly a módosítás az összegre vonatkozóan elkészült, éves díj lett 
megállapítva.  
 
Forró Gábor: a dátumokat is javasolja javítani. 
 
Dr. Nagy Atilla: Ezek még a korábbi tervezet dátumai. A 6. bekezdést kiegészítheti a 
hatálybalépés megjelölésével.  
 
Forró Gábor: 5. §. –ban 1. pont: „igénybevevők körének a kiegészítő tábla kihelyezése”. Az 
üres parkolóhelyet bárki más igénybe vegye – itt tiltó rendelkezés van. Miért? 
 
Dr. Nagy Atilla: A főépítésszel sokat gondolkodtak, a táblaelhelyezés is gondot okoz. Nem 
egyértelmű, hogy ahol csak parkolás van ott is alkalmazható a helyszíni bírság.  
 
KovacsikTamás: A parkolóhelyet azért veszik, hogy ne álljon oda más. 
Azt a kérelmet, amit levettünk most a napirendről az is ezzel kapcsolatos. A kérelmező 
beadványát ismerteti. Az üzlet tulajdonos megveszi a szükséges parkolóhelyet és ennek 
ellenére mégis más parkol majd ott, akkor nincs értelme a vásárlásnak. Ez vonatkozhat a többi 
üzletre és vendéglátóegységre is.  
 
Forró Gábor: A rendeletben benne van, hogy eltűri, hogy más áll a parkolóhelyére. 
Emeltebb összegért a kizárólagosságot lehetne kérni.  
 
Dr. Nagy Atilla: Eltűrheti és nem el kell tűrnie. Kidolgozható ez a verzió, műtárgy 
alkalmazásával. Ez azt jelenti, hogy ha megveszi, akkor 24 órára lefoglalja. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ezzel generálható egy bizonyos emberi fellépés. Kérése, hogy 
a Környezetvédelmi Bizottsághoz is adja le az anyagot az Aljegyző Úr. 
 
Kovacsik Tamás: Itt a saját terület kialakítása a lényeg. Akinek nincs, annak majd meg kell 
váltani.  
 
Hantos László: Záró rendelkezéseknél a 7. §. 5. bekezdés utolsó mondatát idézi. – javasolja, 
hogy rendeletbe ilyet ne írjunk. Javasolja a kizárólagosságot.  
8. bekezdésben található hiányos mondatra hívja fel a figyelmet.  
 
Dr. Nagy Atilla: Ez valamilyen építési szabályzat, a főépítész által írtak közé tartozik. 
Megnézik a javítási lehetőséget a főépítésszel. 
 
Kovacsik Tamás: 7. §. 8 bekezdés: az, hogy visszavonásra kerüljön az Ügyrendi-, Jogi és 
Közbiztonsági Bizottság ülésén tisztázódik. Egyelőre javasolja kivenni. 
A rendelet hatálybalépésének ideje: január . A 7. §. 3. bekezdése:  2010. márc. 31-ig kell az 
önkormányzathoz benyújtani. Ezek a javaslatok. 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  

85/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a parkolási rendelet-tervezetet 
tárgyalásra alkalmasnak találja, javasolja, hogy az előterjesztő - az ülésen elhangzott 
módosítások, kiegészítések átvezetése után – véleményezésre adja át a Környezetvédelmi 
Bizottságnak és az Ügyrendi-, Jogi-, Közbiztonsági Bizottságnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
 
2. napirendi pont: Az alsógödi Petőfi tér (1321. hrsz.) Észak-nyugati térnegyedének  
                            kertépítészeti terve   
 
Kovacsik Tamás: Az országzászló építése kapcsán a Petőfi szobor felújításra került.  
A tér  rendezési tervét láthatják a bizottság tagjai. A terv egyszerűen, szépen kivitelezhető. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A kertészeti megoldásra van szorosabb elképzelése, szeretne 
bekapcsolódni a munkálatokba. Fél áron vannak jelenleg a díszfaiskolában a növények. 
Amennyiben a bizottságtól felhatalmazást és keretösszeget kapna, akkor kertész segítségével 
vállalja ennek a munkának az elvégzését. 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az Iván-Kovács László utcában a 
szükségessé vált a csapadékvíz elvezetés problémájának megoldása, mely nem betervezett 
költséggel jár, erre kb. 200 eFt igény érkezett. Az elhangzott ajánlat a növényekkel 
kapcsolatban támogatandó. A tér tervezője jelenleg szabadságon van, tőle a jövő héten 
kérhető segítség, hogy mi az, amire szükség van. Ennek megfelelően történne a parkosítás.  
 
Szegedi Sándor: Nem csak erre a területre, hanem a vele szemben lévő játszótérre a rács 
kiépítését javasolja.  
 
Kovacsik Tamás: A körzeti képviselővel e tárgyban felvesszük a kapcsolatot.  
A térelválasztó fal sok növényt igényel.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem csak a növényekkel, de az ültetéssel is számolni kell. Kb. 
200 e Ft elegendő lenne véleménye szerint.  
 
Lenkei György: A közcélú munkásokkal elvégeztethető az ültetés. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

 
86/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadja az alsógödi Petőfi tér 
(1321. hrsz.) Észak-nyugati térnegyedének kertépítészeti tervét. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
 

87/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felhatalmazza dr. Mödlingerné 
Kovács Éva képviselőt, hogy a Petőfi tér rendezése kapcsán az ültetendő növényeket 
megvásárolja, - erre a bizottság saját keretéből 200.000,-Ft keretösszeget biztosít -  és 
közcélú munkások segítségével az ültetést elvégeztesse. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök, dr. Mödlingerné Kovács Éva képviselő 
 
 
3. napirendi pont: Útépítés – tervezési diszpozíció   
 
Popele Julianna:  A Képviselő-testület közbeszerzési eljárást íratott ki.  A héten az eredmény 
kihirdetésére a rendkívüli testületi ülésen kerül sor. 2009. szeptember 07-én kell legkésőbb 
benyújtani az útépítési pályázatot, ehhez szükség van az engedélyes tervekre. 2009. 
szeptember 30-ig engedélyezési tervet készíthet a tervező. Az előírásokhoz és szabályokhoz a 
tervezőnek alkalmazkodni kell, ezeket szedtük össze és került az előterjesztésbe. 
Kapubehajtók és járdákra is kitértek. Környezetvédelmi szakember bevonását is jelezték a fák 
miatt. Rögzítve vannak a kapubehajtók méretei is. 
Kéri a bizottság támogatását. A 8. pontban a lakosság bevonását javasolták. 
 
Hantos László: Hiányolja, hogy a mértékadó terhelése az útnak nincs meghatározva. Mi az, 
amit előír a megbízó, mi az,  amit az alatta lévő talajszerkezet elvisel. Ezt javasolja a tervezési 
diszpozícióban szerepeltetni. Ez fő meghatározója az útszerkezetnek.   
 
Popele Julianna: Mindent nem akarunk meghatározni, ez majd a tervező feladata lesz. 
Belterületi lakóutcákról van szó. Ebbe jobban belemélyedni nem lehetséges. A tervező 
jogszabályi előírások alapján kell, hogy ezt megállapítsa. Erről nem kell az önkormányzatnak 
döntést hoznia.  
 
Hantos László: Ha a 2-es pont elégséges, akkor egyetért.  
 
Forró Gábor: Az előző ciklushoz képest ez már egy előrelépés, hogy készült ilyen leírat. A 
látótávolság az utca hossz-szelvényén mit jelent? 
 
Popele Julianna: Abban az esetben, ha lejtősek az utcák. A kapuszintekhez alkalmazkodni 
igen nehézkes, mert még két szemben lévő ingatlannál is lehetetlen.  
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
  

88/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi útépítési tervezési diszpozíciót. 

 
Tervezési diszpozíció 

Göd, Lakóutcák tervezésére 
 

1.1. Betartandóak a Magyar Útügyi Társaság nyilvántartása szerinti, a GKM. Közúti Közlekedési 
Főosztálya által kiadott útügyi műszaki előírás rendszer és egyéb útügyi törvények és 
rendeletek előírásai.  

1.2. Lakóutcák általános keresztmetszeti elrendezése, kétoldali 0,50 m nemesített padka, kétoldali 
süllyesztett szegély (helyi adottságoktól függően kiemelt vagy vízelvezető K szegély), 4,50 m 
útpálya burkolat, ettől forgalomtechnikailag indokolt esetben el lehet térni. 

1.3. Az útkeresztezésekben és csatlakozásokban a lehető legnagyobb burkolatszél lekerekítő ívet 
kell kialakítani.  

1.4. A kapubehajtókat a tervezés során egyértelműen jelölni kell. Az útpálya és a telekhatár között 
max. 4,0 m szélességben, kerti szegéllyel, lekerekítő ívvel kialakítva kell tervezni, lehetőleg 
utcánként egységes kialakítással. A helyét a lakókkal egyeztetni kell. A kapubehajtók hossz-
esését úgy kell kialakítani, hogy a csapadékvíz az ingatlanra ne folyhasson be. A kapubehajtó 
anyaga térkő. Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat ingatlanonként 1 db kapubehajtót 
biztosít. 

1.5. Az utca magassági kialakítását úgy kell tervezni, hogy lehetőleg a kapubehajtók szintje alatt 
alakuljon ki az útpálya szintje. Az utca hossz-szelvényében a látótávolságok meglétére 
ügyelni kell! 

1.6. Általános alapelv, hogy az utca csapadékvizét nyílt földárokba (szikkasztóárokba)  kell 
gyűjteni. Indokolt esetben csőátereszt, zárt csatornát kell tervezni.  

1.7. Az utcákat tervezés során be kell járni az Önkormányzat által kijelölt illetékesekkel, melyre a 
körzet Képviselőjét meg kell hívni. A tervezett megoldásokat, esetleges fakivágásokat 
egyeztetetni kell. A végleges terven fel kell tüntetni a kivágásra kerülő fák fajtáját, főbb 
méreteit és pótlásuk módját. 

1.8. A terveket ismertetni kell az utcában érintett lakókkal, ingatlantulajdonosokkal. Az 
Ajánlatkérő erre a célra tárgyalótermet biztosít. A tervek munkaközi állapotában, de 
ismertetésre, kivetítésre alkalmas dokumentumokkal kell a tervezőnek tájékoztatni a 
lakosságot és az érintetteket. A tervismertetésről jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt 
hitelesíttetni kell a tárgyaláson az Önkormányzat által kijelölt személlyel. 

1.9. A terveket egyeztetni kell a közműkezelőkkel és szükség esetén a Magyar Közút Kht-val. 
Tervező feladata továbbá a Tulajdonosi hozzájárulások beszerzése, építési engedély 
megszerzése, illetve minden a 15/2000 KöVim rendelet előírásainak megfelelő dokumentum 
beszerzése.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
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4. napirendi pont: Göd, Rákóczi u. 23. (2172. hrsz.) ingatlan (volt szociális foglalkoztató)  
                             felújítása, 75 férőhelyes óvoda kialakítása – Tervezési program,  
                            közbeszerzési műszaki tartalom 
 
Popele Julianna: A szociális foglalkoztató felújításával, - sikeres pályázat esetén – az 
önkormányzat 75 férőhelyes óvoda kialakítását tervezi. 
A pályázati támogatás összege minimális. Tudomása szerint a pályázati támogatás az építésre 
és a felújításra egyaránt  50 mFt, mely igen alacsony, de elképzelhető,hogy az összeget 
emelik. Figyelembe véve a körülményeket, engedélyes tervek szükségesek. Első körben csak 
ezek készülnek el. A kiviteli terv csak akkor, ha pályázaton nyer az önkormányzat. A szakmai 
részt Robert Nicolette készítette elő. 
 
Robert Nicolette: Az anyaggal már korábban is találkozhattak,  amikor a felméréseket 
készítették. Ez az hely alkalmas lenne az óvoda kialakításra, így ez a szép épület is 
megmaradna, a környezet ideális. A teniszpálya áttelepítése esetén a bővítés lehetősége is 
megnyílik. Városképileg is kedvezőbb lenne ez a frekventált helykialakítás. A termek 
kialakíthatók az alsószinten, a nevelői szobák a felsőszinten. 
 
Hantos László: Az óvoda tervezésébe a jelenlegi óvodavezetők be lettek vonva? 
 
Popele Julianna: Mindenképpen bevonjuk majd az intézményvezetőket, az egyik vezető már a 
közbeszerzési eljárásnál is közreműködött.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Van garancia arra, hogy a pályázat megnyerése esetén az épület 
jellege megmarad? 
 
Robert: Nicolette: Igen. 
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy szavazzanak külön-külön az 1. sz. és 2.sz. 
melléklettel kapcsolatos határozati javaslatról. 
 
 

89/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 2009. július 30-án kelt előterjesztés: 
1. sz. mellékletben szereplő Göd, Rákóczi utca 23. Hrsz.: 2172, (volt szociális 
foglalkoztató) épületében, a 75 férőhelyes óvoda kialakításának tervezési programját. 
 
Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

 
90/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 2009. július 30-án kelt előterjesztés: 
2. sz. mellékletben szereplő „Göd Város Önkormányzata által a Rákóczi utca 23. sz. 
(Hrsz.: 2172) ingatlan felújítása, 75 férőhelyes óvoda kialakítása, engedélyes terveinek 
elkészítése” tárgyú közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát. 
 
 
Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
5. napirendi pont: Adótorony elhelyezése 
 
Lenkei György: Az adótorony építési kérelmek sorozatosan kerülnek már évek óta a bizottság 
elé és mind egyre lehetetlenebb helyekre. A zöldterületre nem javasolja a torony létesítését. 
 
Forró Gábor: Ez nem a védett területen valósulna meg. A településen kívül nem lehet tornyot 
felállítani?  
 
Lenkei György: A lakossági tiltakozó aláírásgyűjtés folyik. Nem támogatja a kérelmet. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A gödi láprétet bejárták. A Pólus Palace Hotel területén lévő 
teniszpálya határán lenne a torony, de ide nem javasolja vascsövek kihelyezését, ez csak 
rontaná a környezetet. 
 
Kovacsik Tamás: Akiknek nem jó a telefonvételük, azok meg igényelnék a torony felállítását.  
Felkéri a tagokat szavazásra: 
A telefontársaság adótornyot építsen az előterjesztésben foglalt helyszínen:  
- nincs szavazat, Tartózkodott: 2 fő, Ellene szavazott: 3 fő.  
 
A bizottság tagjai 3 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatokat 
hozzák: 

 
91/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága nem támogatja adótorony 
létesítését a 2009. júniusában kelt előterjesztés alapján. 
 
Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
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6. napirendi pont: Közterület-használati kérelem  
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az Ingatlan Work Kft. ügyvzetőjének kérelmét. 
Az előterjesztéshez térképet is csatoltak. 
 
Forró Gábor:  Ez gyakorlatilag nem foglal parkolót, amennyiben ellenszolgáltatás van úgy 
támogatandónak tartja. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

 
92/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága hozzájárul, hogy a gödi 
Autópihenő Parkoló területé lévő 5,1 x 4,6 méteres betonozott területen az Ingatlan 
Work Kft. állványon mintatáblákat helyezzen el reklámtevékenység céljából. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VfB elnök, Építéshatóság  
 
 
7. napirendi pont: EGYEBEK: 
 

• Forgalomlassító elhelyezése – Deák F. utcában 
 

Kovacsik Tamás: Forgalomlassító műtárgy elhelyezésére a Deák F. u. lakói kérik az 
önkormányzat engedélyét, a megvalósítás költségeit vállalják.  
 
Forró Gábor: Nemrég volt egy baleset, ezért javasolja a táblák és a lassító méretének, 
fajtájának meghatározását. 
 
Kovacsik Tamás: A megfelelő szabványok szerint épül, akkor a közútkezelői és tulajdonosi 
hozzájárulás kiadható. Felkérjük a lakókat, hogy vázlatos tervrajzot készítsenek a méretekről, 
és azt a Beruházási Osztályhoz nyújtsák be. 
 
Az elvi engedéylt a bizottság megadja, a megépítést javasolja a Beruházási Osztály javaslatai 
alapján elvégezni. – 5 igen. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 

 
93/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság a elviekben hozzájárul a Deák 
Ferenc utcában lévő forgalomlassítók létesítéséhez, melynek költségeit az utca lakói 
biztosítják. 
A bizottság felkéri a lakókat, hogy a vázlatterveket a hivatal Beruházási Osztályára 
egyeztetés céljából nyújtsák be. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök, Beházási Osztályvezető 
 
 

• Közlekedési táblák elhelyezése 
 
Kovacsik Tamás: Kerékpár úton a  Tanácsköz – Bajcsy Zs. u.  – Bartók B.  és Luther utca 
sarkáról hiányoznak az elsőbbségadás kötelező táblák. A kerékpárúton haladók joggal hiszik, 
hogy elsőbbségük van, pedig ez nem így van. A Tanácsköz-Bajcsy Zs. utca 
kereszteződésében tükör elhelyezése is indokolt lenne.  
 
Pálfay Kinga: Köztársaság út – Bajcsy elágazásánál,  Kincsem utcánál szintén balesetveszély 
van. 
 
Forró Gábor: Akkor ezt lehetne tovább folytatni: Bajcsy Zs. utca és  Szent I. utca 
kereszteződése is balesetveszélyes. 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság az április 07-i ülésén hozott határozatot arról, hogy az alsógödi  
dunai partszakaszon hajóval kikötni tilos. A bizottság javaslata, hogy a szigetre tegyék ki ezt a 
táblát, de ez nem volt jó ötlet. Az új javaslat, hogy a Jávorka utca végénél helyezzék el a 
táblát a helyzet akkor oldódna meg. 
 
Popele Julianna: A táblák kihelyezése engedélyköteles. A kiemelt osztályhoz tartoznak. A 
tervezési pályázat nyertesének lesz a kötelessége a táblakihelyezés.  
 
Kovacsik Tamás: Kérése, hogy a Környezetvédelmi Bizottság is tárgyalja e témát. 
 
Elmondja a határozati javaslatot, mely alapján a bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal az alábbi 
határozatot hozzák: 

94/2009.(VIII.03.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a 43/2009.(IV.07.) sz. VfB-KvB 
határozatát visszavonja. A bizottság úgy dönt, hogy a Jávorka utcától délre az 525. 
hrsz.-ú ingatlanra kerül a „hajóval kikötni tilos” tábla (+ kieg. tábla) kihelyezésre.  
A bizottság egyben felkéri a Környezetvédelmi Bizottságot e téma ismételt tárgyalására 
és új határozat meghozatalára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
 

• Nemeskéri úti táblák 
 
Lenkei György: Az átmenő forgalom kitiltása a Nemeskéri útról többször téma volt. A 
kamionok szétmarcangolják az utat. Döntés van, miért nincsenek kint a táblák? 
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Popele Julianna: A szakértői vélemény elkészült, jelenleg rendeletet kellene alkotni. Ezt 
többször kérte, jogász közreműködése szükséges..  
 
Szegedi Sándor: A rendkívüli,  holnap utáni testületi ülésre már bekerülhet az anyag. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A Nemeskéri kiserdőnél is szükséges lenne a „behajtani tilos” 
tábla elhelyezése.  
 
Kovacsik Tamás: Elmondja a jelenlévőknek, hogy tájékoztatást kértek a Szirt-Invest Kft.-től 
az orvosi rendelők építésével kapcsolatban, de a Kft. vezetői augusztus 05-ig szabadságon 
vannak, ezen időpont után viszont egyeztető tárgyaláson a válaszokat megadják a késedelmes 
teljesítésre vonatkozóan. 
 
 
Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 

Kmf. 
 

 
 
 
Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök            jegyzőkönyvvezető  

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 


