
 111

 

J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2009.  október 12-i 
ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Rábai Zita, Pinczehelyi Tamás, Nagy Károly  tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül 4 tag jelen 
van. Ismerteti a napirendi pontokat és az „Egyebek”-ben tárgyalandókat – majd javaslatot tesz 
a napirendi pontok sorrendiségére.  
Hantos László jelzi, hogy napirend előtt szeretne felszólalni. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és az elnöki 
javaslatot a sorrendiségre. 
 
Napirendi pontok: 

1. Inert hulladékkezelő telep létesítése (0108/3-4)   
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                
2. Kincsem Istálló hasznosítása 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész     
3. Ingatlanmegosztás (037/70,71,73,79) 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész     
4.KEOP 1.1.1-2009: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
   fejlesztése – pályázat  
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.  
5. 6862/101. hrsz-ú ingatlan helyzete 
    Előterjesztő:     
5.KMOP-2009-5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 
   fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” című pályázat 
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.     
6.KMOP-3.1.1/A,B,C: Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés  
   - pályazat 
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov.     
7. Polgármesteri Hivatal önálló villamosenergia-ellátása 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
8. Területigény (Lakatos Kálmán kérelme) 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
9. Utcanév adományozás 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
10.Okmányiroda – karbantartási munkák 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
11.Védőkorlát elhelyezése – (Kosssuth L. u. 2. sz.) 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
12. Gárdonyi G. utca egyirányúsításának megszűntetése 
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    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
13.Egyebek: 
     - Forgalomlassító kútgyűrűk kihelyezési kérelme  
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
     - Oázis Lakópark problémáinak hosszú  távú megoldása      
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
     -  Jácint utcai temető ravatalozójának felújítása  
        Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
     -105/2009. X.12.) KvB határozathoz való csatlakozás   
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 

-Bozóky Gyula tér – parkoló építése  
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Hantos László: Lomtalanítással kapcsolatos problémát (környezetet károsító dolgot) jelzett, 
mely a mai napon megoldódott, ezennel szeretne köszönetet mondani Kovacsik Tamásnak és 
dr. Hetényi Tamásnak.  
 
1. napirendi pont: Inert hulladékkezelő telep létesítése (0108/3-4)   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 2/a túloldalán Homokbánya található, a bányatulajdonos szeretne 
egy építési törmelék-feldolgozót létesíteni, melyben útfeltöltéshez készítenek anyagokat. A 
testület levette a napirendjéről, mert akkor még hiányzott a tulajdonos jognyilatkozata. 
Felolvassa a tulajdonos által tett jognyilatkozatot.  A sittet térítésmentesen befogadják, ez 
kitétel volt, de mivel ez a nyilatkozat megtörtént, ezért javasolja elfogadni a Városrendezési 
Hatástanulmányt. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

97/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja elfogadni a Képviselő-
testületnek az Ezüstföld Kft által benyújtott Városrendezési Hatástanulmányt. 
 
Felelős: főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kistérségi jegyző adja a telephely engedélyeket, mely rendkívül 
aggályos. Ezért született meg a második határozati javaslat.  

 
98/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy Göd Város 
Önkormányzata forduljon az Alkotmánybírósághoz a 358/2008.(XII.31.) sz. Korm. 
rendelet megsemmisítése érdekében. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő:  folyamatos 
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2.  napirendi pont: Kincsem Istálló hasznosítása 
 
Popele Julianna: A 2-es és az 5. napirend is erről szól. Az 5. napirendben szereplő 
előterjesztés tartalmazza a funkcióbővítő pályázatot. Újra kiírásra került a pályázat, a 
benyújtási határidő: 2009. november 30.  A Pro Régió által tartott konferencián többen 
jelezték, hogy ez az időpont tarthatatlan. Információi szerint 2010. január 30-ra módosítják 
majd a benyújtási határidőt. 85 %-os a támogatási arány, de a támogatás mértékét 
összevetetten kell venni. Összesen 4 kötelező funkciót határoztak meg: 1. Gazdasági funkció 
fejlesztése, 2. közösségi funkció fejlesztése, 3. közterületek fejlesztése, 4. közszféra funkció 
fejlesztése. Szükségesek a tervdokumentációk, - a korábbi évben ez nem volt kötelező. 
Vázlattervet is csatolni kell. Az akció-területi tervet át kell dolgozni, az azóta megjelent 
jogszabályok miatt, hogy a pályázat megfeleljen a feltételeknek. Fontos, hogy a pályázat 
olyan minőségben készüljön el, hogy minden szempontnak megfeleljen, és ne kerüljön 
elutasításra. Az előterjesztés tartalmazza a pályázati támogatás várható összegét. A tavalyi 
pályázathoz képest változások lesznek az épületegységekben.  
Kb. 275 mFt-os önrésszel lehetne számolni. Figyelembe vettük, hogy az ingatlan vásárlásra is 
igényelhető támogatás.  Ezt a pénzt valamikor az önkormányzat visszakaphatja az 
értékesítések után,  6 év elteltével az üzlettulajdonosoktól.  
  
Bertáné Tarjányi Judit: Az építészeti koncepcióra visszatérve a Szabályozási Tervben 
megmutatja az üzlethelyiségeket, melyek bontásra vannak jelölve. Ez az „A” variáció, mely 
építészetileg a legkedvezőbb lenne. De itt teljesíthetetlen követeléseket támasztanak az 
üzlettulajdonosok, mivel az utcafronti területen jelölnék meg az új üzleteiket.  186 mFt lenne 
a tulajdonosoknak kifizetésre kerülő összeg. Az elképzelések szerint az épületegyüttesben 
működne az Okmányiroda. A „B” variációban a jelenlegi alapterületet használnánk. 8 db 
szolgáltatást helyeznének el a területen. A tér többfunkcióssá válhatna. Nagyterem hiányában 
a forgalomnövekedést nem látja biztosítottnak. A „C” variáció továbbfejlesztené az előző 
variációt. Ez a variáció tartalmazza a nagytermet is a mellette lévő, önkormányzati tulajdonú, 
Pesti út 95. sz. alatti ingatlanban elférne az Okmányiroda,  Közterület-felügyelet, Rendőrség 
is. A „D” variáció 1 db intézményt foglalna magába, az egész építményt egy múzeumnak 
tervezte. A tervet egy diplomamunkához készítették.  
„E” variáció ez a „C” és „D” kombinációja. Hátránya, hogy zárt belső udvar keletkezne, mely 
kicsi.  
Az alapkoncepciót kéri, hogy a bizottság döntse el.  
Mindegyik variáció tartalmaz előnyöket és hátrányokat. 
 
Robert Nicolette: „A” variáció: fogadóépületben vannak a jelenlegi üzletek. Itt ki kellene 
dolgozni egy olyan megoldást, ami az U alakú épület, belső, hátsó szárnyán tenné lehetővé az 
üzletek kialakítását. ”B” variáció:  Itt csak az U-alak valósulna meg, nem lenne nagyterem. Ez 
viszonylag az olcsóbb megoldás. Kérdés, hogy az üzletek hol helyezkednek el? Hátrány, hogy 
a Könyvtárnak és a Művelődési Háznak nem lenne nagyterme.  
„D” variációt nem támogatja, mivel az csak múzeumot tartalmaz.  
A variációnak a szimmetrikus megvalósítását javasolja.  
 
Kovacsik Tamás: A funkciókat tekintve még a délutáni programok megtarthatóságára is 
figyelemmel kell lenni. Pld. vendéglátás, stb. 
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Bertáné Tarjányi Judit: A „C” variációt javasolja. Amennyiben az üzlettulajdonosokkal meg 
tudnának egyezni. Parkolási célokra területvásárlást javasol.  
 
Popele Julianna: Az üzlettulajdonosokkal részletes tárgyalások megegyezések voltak a tavalyi 
pályázat kapcsán. Ekkor szerződésben rögzítették az üzlettulajdonosok érdekeit. Az 
értékbecslés a mai árak miatt nem egyezik majd a korábbiakkal.  
 
Csányi József: A problémák elhangzottak. Amennyiben a hátsó rész készül el, akkor javasol 
felkérni több építészt a vázlatok kidolgozására. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A hátsó épületeknél ingatlanvásárlásokról volt szó korábban. 
Az önkormányzat ne csak az ottani üzlettulajdonosok véleményére támaszkodjon.  
 
Dr Horváth Viktor Gergő: egyetért azzal, hogy az idő kevés, ezért sajnálja, hogy csak most 
kezdenek el foglalkozni a projekttel, holott már 1 év felkészülési idő lett volna erre. A 
funkciók megmaradtak, csak most másképp hívjuk. 8 db kereskedelmi-,  és 3 db közösségi 
funkciót ellátó egységet kell elhelyezni az akciótervben. Az eddig elmondottakban dominál az 
ingatlan szemlélet, hiszen 6 év múlva értékesítésre kerülhetnek az üzletek. A 
pályázatértékelésnél ez a szemlélet nem biztos, hogy jó fényt vet. A tavalyihoz képest jó, ha 
75 %-ot eléri a támogatottság. Most 8 mrd-os a keret és közel kétszer annyi pályázó lesz. 
Elhangzott, hogy szükséges a tervdokumentáció, nem kötelező, de plusz pontokat lehet érte 
kapni. A határidő valóban kevésnek bizonyul. A Pro Régióhoz az önkormányzat benyújtotta 
már a határidőmódosítási kérelmet? 
 
Popele Julianna: Benyújtottuk a kérelmet, 2010. január 30-ra. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: IVS – elhangzott, hogy át kell dolgozni az azóta megjelent 
jogszabályok miatt. Véleménye szerint elfogadják az IVS-t, nincs szükség az átdolgozásra. 
Arról folynak tárgyalások, hogy ezt átdolgozzák, pedig a korábbi cég már át sem veszi a 
postáit. Fontosnak tartja, hogy komplex funkcióbővítő pályázat jöjjön létre, inkább egy adott 
területre kellene összpontosítani. Lehetne a Kossuth tér és környékére is pályázni, hiszen a 
pályázati összeg kevesebb, a pályázó viszont sokkal több. 
 
Popele Julianna: Válaszolva a felvetésekre: nem az ingatlanokkal való üzérkedésről van szó. 
A teljes projekt 10 %-a számolható el ingatlan-vásárlásra. A támogatási intenzitás ebben az 
esetben nem értékelhető, így nem érjük el a 85 %-ot, ennél lényegesen kevesebb lenne. A 6 év 
utáni értékesítés sem kötelező. A tulajdonosokkal újra tárgyalásokat lehet folytatni. 
A pályázattal kapcsolatos konferenciát követően személyesen megkérdezte az előadót, hogy 
az IVS-t nem pontozták tavaly, át kell-e dolgozni és azt a választ kapta, hogy: igen.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő.  Göd esetében ismerik az IVS-t, ezért mondták ilyen határozottan. 
 
Popele Julianna: Az engedélyes tervekre reagálva: ha nincs engedélyes terv, csak 
vázlattervek. Vázlatterveket nem kötelező benyújtani, fajlagos költségek figyelembevételével 
kell számolni ez esetben. 
 
Kovacsik Tamás: Most kell dönteni a pályázaton való indulásról? 
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Popele Julianna: Véleménye szerint még nincs teljeskörűen, a döntésre megfelelően  
kidolgozva az anyag. 
  
Kovacsik Tamás: Rendkívüli ülésen tárgyalja a bizottság, vagy most kell dönteni a pályázaton 
való indulásról?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Dönthetünk a pályázati részvételről. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Javasolja, hogy a bizottság döntsön az indulásról, mert a 
pályázatnak számos olyan eleme van, mely független az építéstől. A többi bizottság is 
valószínűleg tárgyalja majd a napirendet.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

99/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Kincsem istálló 
hasznosítása c. napirendet rendkívüli ülésen tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
 
3. napirendi pont: Ingatlanmegosztás (037/70,71,73,79) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Temetőtábláról van szó. A HÉSZ a beépíthető legkisebb területről 
szól. A HÉSZ 2. sz. mellékletének jelmagyarázatában tévesen szerepel egy táblázat, ezért 
szükséges az előterjesztés szerinti javítás. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

100/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy az Má 1 és Má 2 területekkel kapcsolatban a HÉSZ 2-es számú mellékletében 
szereplő „kialakítandó legkisebb terület” kifejezést nyilvánítsa a továbbiakban 
semmisnek, és a 037/70, 71, 73, 79 helyrajzi számú ingatlanoknak a megosztásához 
járuljon hozzá. 
 
Felelős: jegyző, főépítész 
Határidő: folyamatos 
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

101/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HÉSZ 2-es számú mellékletének 
jelmagyarázatában a mezőgazdasági területekkel kapcsolatban a HÉSZ 2-es számú 
mellékletében szereplő „kialakítandó legkisebb terület” kifejezést az ÉTV 9/a § b. pontja 
szerint javítandó elírásnak nyilvánítja, és a kialakítandó, illetve beépítendő  terület 
vonatkozásában a HÉSZ előírásait (80-84§ ) tekinti mérvadónak. 
 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 
 
4. napirendi pont: 6862/101. sz. ingatlan helyzete (az anyagban benne volt, a meghívóból 
adminisztrációs hiba folytán kimaradt) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Vt 4-es övezet került jelölésre a Vt 6-os helyett. Javasolja, hogy a 
túlépítés megakadályozásaként a Vt6-os övezet előírásait vegyék figyelembe.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

102/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, 
hogy a 6862/101 sz ingatlanra mondja ki, hogy elírás a Vt4. , és a Vt 6-os övezet előírásai 
vonatkozzanak rá. 
 
Felelős: jegyző, főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
 
4. napirendi pont: KEOP 1.1.1-2009: Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek 
                             fejlesztése – pályázat  
 
dr. Hetényi Tamás: Ez egy kétfordulós pályázat. Benyújtási határidő: 2009. december 01. A 
célok: a TESZ fejlesztésével kapcsolatban teljesen megegyeznek az elképzeléseikkel. 
Támogatandó szakmai tevékenységek köre: a házi komposztálást, a szelektív gyűjtést és a 
szerves hulladéktól való elkülönítést tartalmazza. A 2006. decembere után történő fejlesztések 
utólagos elszámolása is lehetséges a pályázat keretében, itt főleg a 30 mFt-os szemétszállító 
autó lenne beszámítva.  70 %-os a támogatottság, a már megvalósult dolgok is beszámítanak 
az önrészbe, pld. autó, engedélyezett tervek a sződi szeméttelepre, így a 43 mFt-ból 35 mFt-ot 
már el lehetne számoltatni a pályázat keretein belül.  
 
Tunkel Judit: Arra konkrét választ nem tud adni, hogy az első fordulóban az autó 
elszámolható lenne.  
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

103/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek: 
 
KEOP 1.1.1-2009. Települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése című 
pályázaton részt kíván venni. 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt a ……… terhére biztosítja. 
 
Felkéri a Jegyzőt és a TESZ igazgatót a pályázat előkészítésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző, TESZ igazgató 
 
 
6. napirendi pont: KMOP-2009-5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 
településközpontok  fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében” című 
pályázat 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

104/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja, hogy Göd 
Város Önkormányzat vegyen részt a  
 
KMOP-2009-5.2.1/B  „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében  című pályázaton. 
 
Felkéri a Jegyzőt a pályázat előkészítésére. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt a …………… terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
7. napirendi pont: 
 
KMOP-3.1.1/A,B,C: Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés    - pályázat 
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Szegedi Sándor: Mód és lehetőség nyílt volna a pályázaton való részvételre, de előzetes elvi 
állásfoglalás volt a 80-85 mFt-os beruházás. 120 mFt önrészt kellett volna biztosítani, ezért 
célszerűbbnek találták inkább a városközponti pályázaton való indulást. 
 
A három határozati javaslatból az első támogatja a második nem, a harmadik pedig az 
önerőből való megvalósítás támogatásáról szól. 
 
Rábai Zita tag megérkezett. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérdése, hogy az egyéb lehetőségeket megvizsgálták-e, az esetleg 
90 %-ban támogatottakat.  
 
Tunkel Judit: Megvizsgáltuk a lehetőségeket. A KMOP-3.1.1./C. pályázat 20 ezer fős éves 
látogatottságot írt elő, melyet nem tud az önkormányzat teljesíteni. Dunakeszi Önkormányzat 
is megkeresett minket „Római limes” pályázattal, de ez is elvetésre került. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A kulturális és örökségvédelmi helyszínekre lehet pályázni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Több tízezres létszámot nem lehet garantálni, kockázatos, mert nem 
teljesítés esetén vissza kell fizetni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A vízkivételi engedély hol tart? 
 
Szegedi Sándor: 2009. október 15-ig kell nyilatkozni az eredeti igényünk fenntartásáról. A 
hatóságok visszavonták a korábbi határozataikat.  
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy külön szavazzanak az egyes határozati javaslatokról. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

105/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzata a KMOP-3.1.1/B Versenyképes turisztikai termék- és 
attrakciófejlesztés  pályázaton  nem kíván részt  venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
A bizottság tagjai  4 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 

 
106/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy: 
A tervezett strandfejlesztést az önkormányzat saját forrásból biztosítsa, melynek becsült 
összege 80 millió Ft. 
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A fejlesztési koncepciót és az engedélyezési terveket a Városfejlesztési Bizottság és a 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni jóváhagyásra. 
Az engedélyezési tervek elkészítésére a Településellátó Szervezet részére 450 eFt + Áfa- t 
pótelőirányzatként biztosít. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
8. napirendi pont:  Polgármesteri Hivatal önálló villamosenergia-ellátása 
 
Kovacsik Tamás: Az Egészségház mögött van egy transzformátor állomás az önkormányzat 
területén. Ez látta volna el árammal a hivatalt, az egészségházat, és a melléképületet. Ez a 
lehetőség viszont nem lett kihasználva, mivel nem került beüzemelésre. Energiaellátási 
problémák merültek fel, melyek kiküszöbölhetők a transzformátor beüzemelésével. Erről rajz 
is mellékelve van, így független hálózatot létesíthetnénk. Bekerülési költség: kb. 2 mFt, 
melyet a PEKB a következő évi költségvetésbe betervezhet. 
 
Forró Gábor: A trafó megépülésekor kb. 25 éve, akkor a Bajcsy Zsilinszky utcában működő 
vállalkozás használta volna. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Remélte, hogy a Polgármesteri Hivatal áram és hőellátásra 
vonatkozóan pályázatot nyújtanak be, mivel erre idén utoljára van lehetőség. De ezek szerint 
nem erről van szó. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

107/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és 
Közbeszerzési Bizottságot a Polgármesteri Hivatal villamosenergia-ellátása c. napirendi 
pont tárgyalására és a felmerülő 2 mFt pénzügyi fedezet jövő évi költségvetésben való 
biztosítására. 
Egyben kéri a Beruházási Osztályt, hogy a transzformátor működésének felülvizsgálására, 
hogy nem okoz-e az egészségházban működési zavarokat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
 
9. napirendi pont: Területigény (Lakatos Kálmán kérelme) 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a kérelmet. Korábban a bizottság tárgyalta, de levették 
napirendről. Most helyszíni szemlét tartottak a TESZ igazgatóval és ezután tettek javaslatot a 
bérbeadás lehetőségére.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A pontos helyszín nem derül ki a rajzból. 
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Kovacsik Tamás: Megmutatja a kapu melletti területet, melyről szó van. 
 
 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

108/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja Lakatos Kálmán kőfaragó 
kérelmét a 200 m2-nyi terület bérbeadásáról a Göd Újtemető, még egyelőre használaton 
kívüli területével kapcsolatban. 
Javasoljuk, hogy a szerződést a vállalkozó a TESZ igazgatójával, dr. Hetényi Tamással 
kösse meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgatója  
    
 
10.  napirendi pont: Utcanév adományozás 
 
Kovacsik Tamás:  Az előterjesztést Sápi Katalin készítette, az előterjesztésre javaslatot tett 
Szabó Csaba körzeti képviselő. 
 
Szabó Csaba: A valójában ott egy sánc-vár állt, erre emlékezve adták a nevet. 
 
Rábai Zita: Ez már út, vagy közterület? 
 
Popele Julianna: Nem tud válaszolni arra, hogy lezajlott már az erre vonatkozó eljárás. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az alaptérképen megmutatja, hogy országos közútként van 
feltüntetve.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 
109/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Beruházási Osztályt, hogy 
tegyen intézkedést  a 4732/9. hrsz-ú közterület közúttá való átminősítésére és az átminősítés 
után javasolja a Képviselő-testületnek, hogy ez a közút a Várdomb utca elnevezést kapja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VfB elnök 
 
 
11. napirendi pont: Okmányiroda – karbantartási munkák 
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Kovacsik Tamás: Az Okmányirodában súlyos beázások vannak, a beburkolt csatorna elrohadt 
már, az ablakok, ajtók alatt befolyik a víz. Ezt a problémát valamilyen módon meg kell 
oldani. Vezetői ülésen már szó volt arról, hogy felmérést kell készíteni e tárgyban. A 
javításokat el kell végezni, a szennyvízelvezetéssel és szigeteléssel is probléma van. 
 
  
Ezzel kapcsolatban a kérés az volna, hogy a TESZ végezzen el egy felmérést, vizsgálatot a 
munkákra és azok költségvonzatára. Csak a legszükségesebb munkálatokra való tekintettel. 
Ezután ismét tárgyalja a bizottság és a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság is.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az Okmányiroda egy alapvető tervezési és kivitelezési hibákkal 
együtt készített épület, mely eladásra készült.   
 
Rábai Zita: Mióta állnak fenn ezek a problémák? Mikor jelezte az Okmányiroda ezt a 
problémát először? 
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztésből nem tűnik ki az erre vonatkozó dátum. 
 
Hantos László: kb. Egy másfél éve jelezte az Okmányiroda vezetője felé, akkor még nem volt 
bizottsági tag. Javaslata, hogy a felmérés történjen meg minél előbb, a működést biztosítani 
kell mindenképp.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Az esőcsatorna méretezése is probléma, a másik a csapadékvíz elvezetés, 
hiszen a 2-esről befolyó víz is az irodában gyűlik össze. Sajnos kiegészítő elszívót kell 
telepíteni.   
 
Kovacsik Tamás: Hasonló probléma áll fenn a Művelődési Háznál is. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 
110/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Településellátó Szervezet 
igazgatóját, hogy az Okmárnyiroda problémáinak elhárítása érdekében a műszaki felmérést 
végeztesse el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ igazgató 
 
(szünet) 
 
 
11. napirendi pont: Védőkorlát elhelyezése – (Kosssuth L. u. 2. sz.) 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést. A tulajdonos a kamionok parkolásának 
megelőzése érdekében tette ki a korlátot. A polgármesterrel helyszíni szemlén vettek részt, 
mely során felkérték a tulajdonost a fakorlát áthelyezésére az aszfalt úttól 1,5 méterre. 
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Kérdezi a bizottság véleményét, hogy elegendőnek tartják e távolságot. 
 
Forró Gábor: A plusz kerítések engedélyezésével elég rossz példát mutatnánk. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A bizottság törvénytelen dolgot próbál elősegíteni, hiszen KRESZ 
ellenes, ez egy kereszteződésben van. A bizottság nem koncepciókban dolgozik, hanem 
egyedi eseteket kezel. Probléma, hogy nincs megfelelő koncepció. Több helyen van a 
városban balesetveszélyes kereszteződés. Milyen elvek alapján történik az, hogy valaki zöld 
parkot épít a kerítése elé?  
 
Kovacsik Tamás: A téma azért került a bizottság elé, hogy véleményezzen és döntsön.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Béke útnál a vasút és a Pesti út között 4 tábla szabályozza a 
megállást. Itt arról van szó, hogy bizonyos irányultság miatt így vagy úgy akarnak dönteni, 
ezért nem jutunk egyről a kettőre, mert mindig egyedi döntéseket hozunk koncepciók helyett. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tulajdonosi jogokat az önkormányzat gyakorolja, melyet nem adhat 
le a hivatalnak, csak a bizottságnak, vagy a polgármesternek. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Ez az SZMSZ-ben le van írva?  Tudná idézni? Még néha a 
képviselők indítványait sem tárgyalják a bizottságok. Alapvető félreértés, hogy nem adhatja le 
a bizottságnak. A város központjában lévő közterületet érinti az ügy. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Közterület-felügyelet felszólította a tulajdonost a korlát lebontására, 
ezért kérelemmel fordult a bizottsághoz. 
 
Kovacsik Tamás: Javaslata, hogy a korlát 2 méterre legyen az aszfaltúttól, 1,20 méter 
magasságban.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

111/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja Göd, Kossuth L. u. 2. sz. 
ingatlan előtt a védőkorlát áthelyezését az előterjesztéshez csatolt vázrajz alapján. A korlát 
elhelyezését az aszfaltúttól 2 méterre, 1,20 méter magasságban helyezheti el a tulajdonos.   
Az áthelyezéssel kapcsolatos költségek az ingatlan tulajdonosát terhelik.  
 
Határidő: 2009. november 15. 
Felelős: VFB elnök 
 
 
12. napirendi pont:  Gárdonyi Géza utca egyirányúsításának megszűntetése 
 
Csányi József: 2 évvel ezelőtt volt már e téma a bizottság előtt. Az utca lakói kérik, hogy az 
egyirányúsítást szüntessék meg. Az utcában két vállalkozás is működik, akiknek üzleti 
hátrányt okoz az, hogy a 2-es út felől nem közelíthetőek meg.  
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Popele Julianna: Az előző ciklus alatt folyó útépítési program keretében a hatóság 
előírásainak figyelembevételével történt az egyirányúsítás. A Nemzeti Közlekedési 
Hatóságnál eljárást lehet indíttatni ennek a megszüntetésére, de az út szélesség nem alkalmas 
a kétirányú közlekedésre. 
Mindenképp egyirányúnak kell lennie véleménye szerint. Javasolja az irányvonal 
megváltoztatását.  A változásról az összes érintett hatóságot értesíteni kell.  
 
Forró Gábor: Az előző útépítések kapcsán kialakult rossz koncepció következménye, mely 
még más utcákat is érint.  
 
Popele Julianna: Ha van lehetőség a szélesítésre, akkor a kétirányúsítást érdemes 
kezdeményezni. Viszont költsége van ennek is.  
 
Csányi József: Mindezek ellenére szeretné, ha a bizottság foglalkozna az üggyel. A Szent 
László utca is hasonló adottságokkal rendelkezik, sokszor hivatkoznak erre példaképp.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tegyenek ki egy információs táblát a megfelelő helyen. Ez 
talán áthidalná a problémát és olcsóbb is lenne, mint az útszélesítés.  
 
Popele Julianna: Dunakeszin is megoldják, a hatóságoknak nincs rálátása a vállalkozások 
helyszíneire.  
 
Csányi József: Felkéri a Beruházási Osztályvezetőt, hogy értesítsék ki a vállalkozókat erről a 
helyzetről.  
 
 
13. napirendi pont: Egyebek: 
       
  - Oázis Lakópark problémáinak megoldásához ütemterv készítése  
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést. Javaslata, hogy a bizottság kérje fel a Pénzügyi 
Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot a felmérés elkészülte után a 2010-es költségvetésben 
szerepeltessen 30 mFt-os tételt az Oázis Lakópark problémáinak megoldására.  
 
Rábai Zita: Érthetetlen, hogy ez a körzet miért kaphatna ennyivel nagyobb támogatást, mint 
bármelyik más. A Kinizsi, Lenkey és más utcák fejlesztése is indokolt lenne. Érthetetlen 
számára, hogy miért van ilyen módon kiemelve az Oázis lakópark, miért nem a beruházók 
fizetik ki a területtel kapcsolatos problémák megoldásának költségeit. Ez a körzet kiemelten 
van kezelve a többi körzethez képest.  
 
Kovacsik Tamás: Az utak autóközlekedésre alkalmatlanok, a csatornafedelek kiállnak az 
útszintből, melyek szintén problémát okoznak. A közvilágítással kapcsolatban is súlyos a 
helyzet, hiszen van olyan utca, ahol még közvilágítás sincs. 
 
Rábai Zita: Az előterjesztés sem teljeskörű, nem említ konkrétumot. 
 
Kovacsik Tamás:  Az előterjesztés a tervekről és a felmérésekről szól.  
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Popele Julianna:  A felmérések megvannak és költségbecslés is készült már erről. 
Amennyiben a bizottság igényli, úgy rendelkezésre bocsátja. A közvilágításra vonatkozó 
költség kb. 15 mFt.  
 
Kovacsik Tamás: A következő ülésre kéri ezt az anyagot.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Nem vonja kétségbe, hogy 30mFt lenne szükséges, de azt 
hiányolja, hogy a többi körzetben nem készült előterjesztés erre vonatkozóan. Az előterjesztés 
még a formai követelményeknek sem tesz eleget. Rengeteg utca van, ahol éjszaka nincs 
közvilágítás. Az újonnan beköltözők nyilván írják a leveleket az elégedetlenségükről. A 
levelezésekbe belefáradtak már az emberek. A 2-3-as körzetnél a vízelvezetés nem megoldott, 
az egyetlen rendszer az Alagút utca mellett nincs tisztítva. 
 
Kovacsik Tamás: Felsorolni én is tudok, térjünk vissza a napirendhez. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Elmondja javaslatát a 2 és 3-as körzetre, kéri erre 10 mFt 
elkülönítését. Hiszen itt is az önkormányzatnak elmaradottsága van a lakók felé. A 3-as 
körzetben az alsó-gödi állomás például veszélyeztetett terület, sokkal inkább, mint az Oázis 
lakópark. A 30 mFt nincs az előterjesztésben alátámasztva. Nem érti, hogy miért ilyen kiemelt 
ez a körzet, a szükségességet elfogadja, csak a kiemelt bánásmódot nem érti. 
Módosító indítványa, hogy amennyiben ez elfogadásra kerül, akkor a 2-es körzetben is a 
problémákra 10 mFt-ot különítsen el az önkormányzat. 
 
Rábai Zita: Szintén javaslata van: Javasol egy vizsgálatot, hogy kik a felelősök a korábban 
kialakult hibás döntésekért, kik a személyi felelősök. Kéri a határozati javaslatot 
megszavazásra.  
 
Forró Gábor: Kétszer hangzott el a mai ülésen, hogy vállalkozók busás haszonra tettek szert, 
ezért nem kellene büntetni az ott lakókat, azok akik ott élnek, nem tehetnek erről. A felmérés 
elkészítésével egyetért. A pontos számok ismeretében lehetne dönteni az elkülönítésre kerülő 
összegről. A probléma súlyos, amivel szembe kellene nézni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előző napirendre visszatérve: a Ket. vonatkozó jogszabályát most  
elküldi e-mailben dr. Horváth Viktor Gergő képviselő részére. 
 
Rábai Zita: Kérése, hogy a határozati javaslatról két részben szavazzon a bizottság. Ütemterv 
készüljön és utána a pénzügyi elkülönítés. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Ez a javaslat a maradék 9 körzetet bünteti. Hiszen ők is sok 
évtizede küszködnek,  a saját anyagi hozzájárulásukkal egyidejűleg. 
Nem azt vonja kétségbe, hogy az Oázisnak nincs szüksége a fejlesztésre, csupán azt, hogy a 
többi körzet is megérdemli a támogatást. Az önkormányzat súlyos hibáinak következménye a 
jelenlegi helyzet kialakulása, de ad-hoc módon a többi körzetből kiemelve legyen elkülönítve 
támogatási összeg – ez nem elfogadható számára. Javaslata hogy mérjék fel a város többi 
körzetében is a problémákat, pld. utak vonatkozásában. Vannak jó aszfaltos utak, amit 
többször felmartak újra, de vannak olyan utak is, melyek még mindig nincsenek leaszfaltozva. 
Erre nincs jelenleg koncepció.  
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Kovacsik Tamás: Csinálhatnánk egy problématérképet, akkor az Oázis lakópark többszörösen 
kiemelkedne a problémáival.  
 
Rábai Zita: A felmérést érdemes lenne elkészíteni mindenképp.  
 
Hantos László: Határozati javaslata: A 2. bekezdést vegyük ki, és csak az első maradjon.  
 
Kovacsik Tamás: Hantos úr és Rábai képviselő javaslatiról szavazhatunk. Továbbá a  
vizsgálatra vonatkozó határozatról és Dr. Horváth képviselő 10 mFt-os javaslatáról.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Jelzi, hogy módosítja az előzőekben elhangzott javaslatát, a 2-es 
körzetre kéri a felmérést.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

112/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Beruházási Osztályt, hogy 
ütemtervet készítsen az Oázis Lakópark környezeti problémáinak megoldására, fontossági 
sorrend megjelölésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

113/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri az Ügyrendi-, Jogi-, és 
Közbiztonsági Bizottságot, hogy vizsgálja ki a SIMEX lakópark kialakításakor hozott 
határozatok tükrében, hogy az önkormányzatnak milyen költséggel járt az Oázis Lakópark 
kialakítása, milyen haszna maradt-el a lakópark kialakítással és milyen közvetlen vagy 
közvetett kára származik a meg nem valósított infrastrukturális beruházásokból.  
Amennyiben megállapítható nevezze meg a személyi felelősöket.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VfB elnök 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

114/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Beruházási Osztályt, hogy 
készítsen ütemtervet a 2-es körzet környezeti problémáiról. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VfB elnök, Beruházási Osztályvezető  
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- Jácint utcai temető ravatalozójának tetőszerkezet-építési munkái (árajánlat) 

 
Kovacsik Tamás: A ravatalozó felújításra szorul és szükségessé vált az előtető építése, erről 
szól az előterjesztés. 

 
Dr. Hetényi Tamás: A tetőfedéssel kapcsolatos munkák kerültek be a javaslatba, de a tető 
alatti burkolatot is figyelembe kell venni, konkrétan a terasz kövezésére gondol. Szükséges 
még a kihajtó út és egy vízelvezető árok létesítése. Lassan a sírhelyek elfogynak, ezért 
szükségessé válik a lejárt és meg nem váltott sírhelyek ismételt használatba vétele, de ennek 
feltétele a temetők megfelelő működtetése.  

 
Rábai Zita tag kiment. 

 
Kovacsik Tamás: Ezek költségéről a Képviselő-testületi ülésre kér a TESZ-től kimutatást.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

115/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja a Jácint utcai temető 
ravatalozójának felújítását Kovács Gyula építészmérnök által készített tervek és árajánlat 
alapján, a Településellátó Szervezet bonyolításában. 
Fedezet: a lekötött pénzbetétek kamata. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr Hetényi Tamás TESZ igazgató 
 
 
-  105/2009. (X.12.) KvB határozathoz való csatlakozás   
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Nemzeti Közlekedési Hatóság helyszíni szemléjén rákérdezett erre 
a problémára, kiderült, hogy csak ideiglenes engedéllyel rendelkeznek.  
Felvetette a problémát, melyhez a Dunakeszi Rendőrkapitányság képviselője is csatlakozott. 
 
Lenkei György: Egyértelművé tenné, hogy Észak felől le lehessen térni egy szervizútra és ne 
kelljen a 2-es úton sorban állni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

 116/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága csatlakozik Göd Város Önkormányzat 
Környezetvédelmi Bizottságának 2009. október 12-i ülésén hozott, 105/2009.(X.12.) sz. 
határozatában foglaltakhoz és támogatja azt, miszerint  
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Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága javasolja, hogy a város forduljon a 
Nemzeti Közlekedési Hatósághoz azon ügyben, hogy a Dunakeszi-Göd Tesco csomópontra 
végleges használatbevételi engedélyt csak azzal a feltétellel kaphasson a Tesco-Global Zrt., 
ha a lámpákat átállítják és a szervizútra csatlakozási lehetőségeket kiépítenek, vagy 
kialakítanak  Göd felől egy kanyarodósávot, a gödi torlódás elkerülése céljából.     
 
A VFB javasolja továbbá a körforgalom kiépítését.  
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 

- Bozóky Gyula tér – parkoló építése  
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést.  
 
Rábai Zita: Kié a szaletli? 
 
Kovacsik Tamás: Önkormányzati tulajdonban van, dr. Bognár körzetfejlesztési 
hozzájárulásából épült.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A testület elfogadta a tér terveit.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

117/2009.(X.12.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Városfejlesztési Bizottsága hozzájárul az előzetes terveknek megfelelően a 
Bozóky Gyula téren első ütemben elkészítendő parkoló elkészítéséhez, valamint a szaletli 
átszállításához a gyermekjátszótérre. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Reagál a főépítész által küldött e-mailre. 
  
Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

Kmf. 
 
 
Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök            jegyzőkönyvvezető  
 
 


