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JEGYZŐK ÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2009. október 20-i
ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint
(Rábai Zita, Pinczehelyi Tamás, Forró Gábor tagok nincsenek jelen)
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül 4-en jelen
vannak. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontjait.
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és az elnöki
javaslatot a sorrendiségre.
1. napirendi pont: Rendelettervezet - Kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról
Kovacsik Tamás: Az eddigi útépítések során is lakossági hozzájárulásokra volt szükség.
Régebben ennek mértéke 50-70 eFt között volt. Jelenleg is az infláció mértékét
figyelembevéve állapítanánk meg és helyrajzi szám alapján határoznánk meg a hozzájárulás
mértékét. Ismerteti a rendelet-tervezetet. Kérdése a jegyzőhöz, hogy a hozzájárulás összegére
tegyen javaslatot a bizottság?
Javaslata: egyösszegű teljesítés esetén 60eFt, részletfizetés esetén 80 eFt legyen a
hozzájárulás mértéke.
Forró Gábor tag megérkezett.
Dr. Szinay József: A korábbi összeghez hasonló lehet a hozzájárulás, de a Képviselőtestületnek kell kimondani a mértéket, a bizottságok javasolhatnak ettől függetlenül. A
korábbi jogszabályok alapján nem lehet meghatározni a mértéket, csak a képzésének módját.
A rendelet tehát a képzési módot tartalmazhatja. 1.§.1. bek. –ben szerepelnek a pályázatban
szereplő utcák. Elmondja a képzési mód számítását. Minden egyes tulajdonos egyforma
mértékben fizet. Például, ha egy beruházó lakótelepet épít, akkor minden egyes albetétnek
meg kell fizetni a hozzájárulást.
Lenkei György: Miért nem lehet egy rendeletet alkotni és mellékletben meghatározni a
mértéket?
Dr. Szinay József: A törvény szabályozza, a megoldást az Államigazgatási Hivatallal
egyeztettük.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A lakosságot előzőleg kellett volna értesíteni, nem kész helyzet
elé állítani.
Dr. Szinay József: Lett közölve a lakossággal, lakossági fórumot is tartottunk.
A testület a konkrét költség tudatában tudja majd százalékos arányban meghatározni a
hozzájárulás mértékét.

129
Popele Julianna: A jogszabály kifejezetten azt írja elő, hogy a megvalósulás után lehet csak a
lakosságra kivetni a hozzájárulás mértékét.
Csányi József: Ez az önrészre, vagy az egész összegre tartozik majd?
Dr. Szinay József: Az egész összegre.
Forró Gábor: A 4. §. 2. bekezdés mit tartalmaz?
Popele Julianna: Negyedévi törlesztések várhatók. Figyelni kell arra, hogy az egyösszegű
fizetéseknél pontosan kijöjjön az összeg, mert a bank- és a csekk-költség igen magas.
Kovacsik Tamás határozati javaslata: 1 évben 4 alkalommal befizetve, részletben 90 eFt,
egyösszegben 60 eFt. A 4. §. 2. bek. – 1/3-ra legyen módosítva.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
118/2009.(X.20.) sz. VfB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a „Kiszolgáló út
megvalósítási költségeinek áthárításáról” szóló rendeletben a lakossági hozzájárulás
mértékének meghatározásakor az egyösszegű befizetés esetén 60 eFt legyen, az 1 év
alatti részletfizetéssel vállalt törlesztés esetén 90 eFt, melyet 4 részletben lehet teljesíteni.
A részletfizetést a polgármester engedélyezi, kérelem alapján. Az ettől eltérő
kérelmekről a Szociális Bizottság dönthet.
Javasolja továbbá a bizottság a rendelet-tervezet 4. §. 2. bekezdésében az 50 %-ot, 1/3-ra
javítani.
Határidő: azonnal
Felelős: VfB elnök, Jegyző
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
119/2009.(X.20.) sz. VfB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a „A kiszolgáló út megvalósítási költségeinek áthárításáról” szóló rendelettervezetet.
Határidő: azonnal
Felelős: VfB elnök, Jegyző

2. napirendi pont: Útfelújításhoz fedezet biztosítása
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Szegedi Sándor: A Swietelszky Kft. kedvező ajánlattal kereste meg az önkormányzatot, több
utca felújítását közel 4,5 mFt-ból lehetne megoldani, kisebb mértékű lakossági
hozzájárulással. A lakossági hozzájárulásokon felül még körzetpénz is szükséges, így
módosul az előirányzat: kötvénykibocsátásból 3 mFt, a 9. sz. körzet képviselőjének
körzetfejlesztési hozzájárulásából 500 eFt, a fennmaradó lakossági hozzájárulásból. A
lakossági hozzájárulás 960 eFt lenne.
Kovacsik Tamás: Mikszáth Kálmán utcára is panaszok érkeztek, amennyiben a mostani
felújításokba nem fér bele, akkor a következő ütemben az első között szeretné, ha ez az utca
szerepelne.
Hantos László: Mikszáth utca valóban fontos lenne, ha a 2-es úton baleset történik, akkor
minden mentő, tűzoltó, stb. itt megy. Határozati javaslata: mindenképp készüljön el az itt lévő
250 méteres útszakasz.
Popele Julianna: Ezek előre meghatározott útszakaszok nincs mód a módosításra. Jövőre
megnyílik újra a lehetőség. A kérdéses utca még nincs felmérve, a holnapi testületi ülésen
nem dönthetnének a felmérés nélkül.
Szegedi Sándor: Az évi kontingensek összevontak. Az idei év is a tavalyi maradványa. A jövő
kontingens terhére kérvényezhető lenne ez a 250 méteres szakasz.
Forró Gábor: A Bartók Béla úton régebben volt forgalomlassító, most a felújítás kapcsán
létesíthető-e újból?
Kovacsik Tamás: Új forgalomlassító építésére nincs most lehetőség sajnos, de a régi
visszaépíthető.
Szegedi Sándor: Holnap a testületnek döntést kell hozni az útfelújításokról. A novemberi
bizottsági ülésen és az azt követő testületi ülésen dönteni lehetne a Mikszáth utcáról is.
A bizottság tagjainak határozati javaslata, hogy a padkarendezést ne mart aszfallal csinálják.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
120/2009.(X.20.) sz. VfB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a 2009-es
útfelújítások között szerepeljen a Mikszáth utca, ezért felkéri a Beruházási Osztályt az
útszakasz felmérésére. A felmérést a bizottság a novemberi ülésén tárgyalja, ezt
követően terjeszti a Képviselő-testület elé.
Határidő: 2009. november
Felelős: Beruházási Osztályvezető
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
121//2009.(X.20.) sz. VfB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az alábbi
határozatot:
Göd Város Önkormányzat Képviselő- testülete jóváhagyja az alábbi utcák felújítását,
előirányzat módosítást:
2009. évi 9. sz. képviselői keretből
FIDUCIA kötvényből

500 eFt –ot
3.000 eFt –ot

Összesen:

3.500 eFt,

melyet a Településellátó Szervezetnek ad át, mely összeggel a TESZ előirányzatát megemeli,
amely az alábbi utcák felújítási költségeire nyújt fedezetet:
Karolina utca, II. Körforgalmi út, Schweidel utca, Bartók Béla utca, Bozóky tér – Révay u. (Ady
E.- Bozóky tér között)
A lakossági hozzájárulás, 960 eFt a TESZ számlájára kerül befizetésre.
Határidő: azonnal
Felelős: Szegedi Sándor

Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja.
Kmf.
Kovacsik Tamás
VfB elnök

Szokolainé Obermayer Éva
jegyzőkönyvvezető

