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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2010. szeptember 
20-i (nyílt) ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Rábai Zita, Pinczehelyi Tamás, Hantos László tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül négyen 
jelen vannak.Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott anyagokat. Jelzi, hogy 
az „Egyebek”-ben három új anyag érkezett: Gödi gázló kotrásáról, az útkarbantartási munkák, 
és a Sződliget 078/3. sz. ingatlan terület-felhasználási ügye. 
 
Napirendi pontok: 
1. A nyár folyamán beérkezett lakossági kérelmek   
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök     

2. 2010. évi határozatok végrehajtása  
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök                                

3. Tájékoztatás a bizottság pénzügyi keretéről 
     Előterjesztő:  Bertáné Tarjányi Judit főépítész    
                              
4. Egyebek: 
    - Gödi gázló kotrás, környezetvédelmi hatástanulmány  
      Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
    - Út karbantartási munkák  
      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
    - Sződliget 078/3. sz. ingatlan terület-felhasználási eljárás  
      Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
1. napirendi pont: Gödi gázló kotrása, környezetvédelmi hatástanulmány 
 
Kovacsik Tamás: A nagyvízi meder kotrásának terv-egyeztetésén nagy eredmények születtek. 
A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelősséggel 
több egyeztető tárgyaláson vettünk részt. Az egyeztetéseken részt még Tóth Balázs (Duna-
Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságától) Tomka György szakértő, dr. Mödlingerné Kovács Éva 
KvB alelnök, Wassné Jakab Júlia környezetvédelmi előadó, Bertáné Tarjányi Judit és én. A 
kotrással kitermelt márgát elszállítják, így a hajózási útvonal jelentősen javul, és a Gödi sziget 
rehabilitációja is felgyorsul. A kotrást megelőzően vizsgálatokat kértünk annak érdekében, 
hogy a parti építményekben ne essen kár. Göd területén – az anyagban található térkép szerint 
– 150 m szélességben kotornak, máshol 180 m a jellemző, ezért a partjainkat nem érinti a 
művelet. Reméljük, hogy a következő bizottság ezt a munkafolyamatot szemmel tartja majd.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Készült környezeti hatástanulmány. A Vízmű eddig részekre bontottan 
vizsgálta, most egy bizonyos Duna-szakaszt. Ismerteti a határozati javaslat pontjait. 120 méter 
a legkisebb kotrási szélesség. Nem lesz földnyelv, a két szigetoldali sarkantyú közé rakják a 
kikotort anyagot. A Kiságból a motoros járműveket célszerű volna kitiltani, ez az élővilág és a 
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parti lakók védelmét szolgálná. Mindez hatalmas eredmény és nem kerül pénzbe. Október 19-
én Gödön közmeghallgatást tart a környezetvédelmi felügyelőség. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Azért tiltják a sóderkotrást, mert a sóder a halak szaporodó 
helye. Reméli, hogy a természetvédelmi hatóság is rajta tartja majd a szemét az ügyön. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

76/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elviekben egyetért a „Gödi 
Gázló Környezeti hatástanulmány”-ban foglaltakkal, az eljárás valamennyi további 
szakaszában ügyfélként részt kíván venni. 
  
Az alábbi kikötéseket javasolja a szakhatósági véleménybe foglalni: 
 

1. A parti ingatlanok állapotfelmérése a kotrás előtt, mivel a legutóbbi kotrás 
jelentős kárt okozott a parti épületekben és építményekben. 

2. Kéri a bizottság a tervezőket, hogy vizsgálja meg, hogy a mederadottságok 
figyelembevételével nem felel-e meg a 120 m széles hajózóútvonal ezen a 
szakaszon. 

3. A gyalogos hídra (átkelési lehetőséget biztosító bármilyen építményre) a 
járművek behajtásának megakadályozása. Kialakításáról egyeztetés az 
önkormányzattal a tervezés előkészítésének fázisától folyamatosan. 

4. A kiságból a motoros vízi járművek kitiltása (kivéve a hatóságok és a kezelők 
járműveit.) A kotrás hullámveréstől való védelme, az élővilág védelme és a parti 
lakóterület zajtól történő védelme egyaránt indokolja a tiltást. 

5.  A sziget menti partszakasz 10 méteres sávjának szabadon hagyása, az üzemelés 
közbeni karbantartás céljára. 

6. Az eljárás minden szakaszában Göd Város Önkormányzatának a bevonása a 
továbbiakban is, így különösen a kiság kotrásánál alkalmazott technológia, a 
kisági kotrás nyomvonala, kialakítása, a kishíd műszaki megoldása tekintetében. 

 
Felelős: Jegyző 
Határidő: 2010. szeptember 20. 
 
 
2. napirendi pont: Út karbantartási munkák 
 
Kovacsik Tamás: Az anyagban felsorolt karbantartási munkákhoz a hivatal nem talált 
költséghelyet,  ezért a bizottság támogatását kérte a Beruházási Osztály a kifizetéshez.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

77/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága saját pénzügyi keretéből 
biztosítja az alábbi munkálatok kifizetését: 
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1) a Beck Ö. Fülöp téren: 
− 2 db kerékvető beépítését a vasút felőli magán ingatlan személyi kijárójáénak védelmére  

Költsége:                50.000.-Ft + ÁFA 
2) a Gorkíj utcában: 

− a Kodály Zoltán utca felőli ívben a csapadékvíz levezetésére lefolyórács beépítése 
szikkasztó aknába. 

  Költsége:                                                             155.000.-Ft + ÁFA 
3) Könyök utca 3 szám előtti ingatlannál: 

− a csapadékvíz elfolyás kialakításához  a jelzett ingatlan előtti szennyvíz akna szintjének 
csökkentése 15 cm-el 
Költsége:                         35.000.-Ft + ÁFA 

4) Nemeskéri út 
 -    a Rómaiak  útja találkozásánál lévő szikkasztó akna fedlapjainak  pótlása előregyártott  
                  fedlap elemekkel 
         Költsége:                   59.000.-Ft + ÁFA 
      5) Útburkolat javítási  munkák:    

− a Sport utcában  útburkolat süllyedés  feltárása, helyreállítás a betonozásig (a munka nem 
tartalmazza az aszfaltburkolat helyreállítását) 
Költsége:              25.000.-Ft + ÁFA, 

− Béke utcában a Vasvári utca utcánál a megsüllyedt burkolat feltárása,  új feltöltés 
készítése, lezárása betonozással, (a munka nem tartalmazza az aszfaltburkolat 
helyreállítását)   
Költsége:                                                                                             30.000.-Ft + ÁFA 

− Nemeskéri úton a Mikszáth u – Kölcsey u közötti szakaszon 7 m 2 veszélyes útburkolati 
sérülések  (kátyúk)  soron kívüli javítása                         

− Költsége:                   32.000.-Ft + ÁFA 
 
A fenti munkák költsége: 386.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 482.500,-Ft, azaz 
Négyszáznyolcvankettőezerötszáz Forint. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
3. napirendi pont:  Sződligeti 078/3. hrsz. ingatlan terület-felhasználási eljárás 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti a Sződliget 078/3. hrsz-ú ingatlan területi átsorolását. 
Nyomda épülne a helyszínrajz szerinti területen. Véleménye szerint ez a változtatás nem 
jelent semmilyen hátrányt Göd városának. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

78/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága nem kifogásolja a sződligeti 
078/3 helyrajzi számú ingatlan kereskedelmi-szolgáltató gazdasági területté történő 
átsorolását. 
Felelős: polgármester, főépítész 
Határidő: azonnal 
 
 
4. napirendi pont: A nyár folyamán beérkezett lakossági kérelmek 
 
Kovacsik Tamás ismerteti a beérkezett kérelmeket: 
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- Petri Gyula (Alkonyat Team Kft.) – felajánlja az önkormányzatnak, hogy a Kincsem 
parkban felállított szobor feliratát megerősítené térítésmentesen.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Felveti, hogy a közelmúltban elkészült tereinken nincsenek 
táblák kihelyezve a felújításról. 

 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

79/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága köszönettel elfogadja az 
Alkonyat Team Kft. ajánlatát, mely szerint a Kincsem parkban található Iván Kovács 
László szobor feliratát renoválja.  
 
Határidő: 2010. október 22. 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 

- „Eleven köztér” pályázat – Beck Ö. Fülöp tér  
 
Kovacsik Tamás: A főépítész pályázatot írt, mely eredményes lett.  Az Eleven Köztér 
Pályázat első díját a Magyar Nemzeti Múzeumban vehették át. A pályázat 
pénzjutalommal járt. Javasolja, hogy az alsógödi Duna-parti Sétány csónakháztól a 
Kossuth utca végéig (11-es) építésére legyen fordítva ezen összeg.  Korábban befolyt 
az egyik ingatlantulajdonosától a partszakasz megváltására egy kb. 2 mFt körüli 
összeg. Ez elkülönítésre került. Javasolja, hogy ehhez rendeljük hozzá ezt a pénzt, 
tekintettel arra, hogy a sétány még nem készült el teljes hosszban.  
Ismerteti a sétány eddig elkészült szakaszait. A sétány elkészült a csónakház és 
Jávorka Sándor utca között, - folytatólag építjük a Csapatpihenőig, de ez már nem 
burkolt út lesz. Ezen a szakaszon a fakadó források közül 3 kerül kihelyezésre, 
melyből 1-et már elhelyeztek.   
 

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

80/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága felkéri a hivatalt, hogy az 
„Eleven Köztér” pályázatából adódó 120.000,-Ft-ot rendelje a költségvetésben már 
korábban - az alsógödi sétány rendbehozatalára - elkülönített pénzösszeghez.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 

- Göd, Kincsem u. 23. sz. ingatlan tulajdonosának korábbi kérelme  – Tájékoztatás 
Kovacsik Tamás: Korábbi bizottsági téma, az ingatlana előtt locsolószerkezetet 
telepítene az utcára. Juhász Károly építéshatósági ügyintéző írásban és szóban is 
tájékoztatta arról, hogy az ingatlantulajdonos fellebbezést nyújtott be a hatósági 
határozatra, ezért az ügy továbbra is folyamatban van.  

 
- Siegler Péter kérelme (Göd, Turista utca 7.) 

Kovacsik Tamás: 
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- Krepelka Ágnes (Göd, Kereszt u. 9.) – kérelme 

Kovacsik Tamás: A kérelemben vízbekötés kivitelezéséhez kértek aszfaltbontásra 
engedélyt.  

 
- Lantai György – (Klára utcai lakók képviseletében) – aszfaltozási kérelem 

Kovacsik Tamás:  
 

- Halics Sándor – tábla elhelyezési kérelme 
 
  

     A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

81/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága nem emel kifogást a Göd, 
Béke u. 17. sz. ingatlanon – a Széchenyi Csárda – információs figyelemfelkeltő 
tábláját kihelyezzék. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 

 
- Bánlaki László – tábla megszűntetési kérelme  

A kérelem teljesen jogos, egy megállni tilos tábla van elhelyezve indokolatlanul már 
évek óta. Valamikor ott buszmegálló volt, ezért helyezték ki, de a buszmegállót már 
több éve megszűntették. Javasolja, hogy a közlekedési hatóságot a bizottság kérje fel.  
 

 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

82/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága felkéri a hivatalt, hogy a 
2131 Göd, Pesti út 22. sz. ingatlan előtt található „megállni tilos” közlekedési táblát a 
közlekedési hatósággal távolíttassa el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző  
 
 

- Mohai Gábor kérelme – hangzáró kerítés  
Bertáné Tarjányi Judit: A kérelmezővel korábban e tárgyban felvette a kapcsolatot. 
Mivel nem az önkormányzat kerítése, ezért tájékoztatta a kérelmezőt, hogy milyen 
magas és milyen anyagból építhet kerítést. A bizottság a kérést továbbítja a tervezők 
felé.  

 
- Berényi István kérelme (Göd, Kolozsvári u. 58.) – közlekedési helyzete  

Kovacsik Tamás: E témában a jelenlegi bizottság már nem tud lépéseket tenni, az okt. 
3-i választások után létrehozott bizottsághoz továbbítjuk a kérelmet.  
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5. napirendi pont:  2010. évi határozatok végrehajtása 
 
Kovacsik Tamás: A határozatok végrehajtása folyamatban van, jelenleg fennakadás nincs.  
 
 
6. napirendi pont: EGYEBEK: 
 
- Duna-köz aszfaltozása 
 
Kovacsik Tamás: Lakossági megkeresés érkezett, miszerint a Duna közben lakók gyűjtést 
szerveztek az utca aszfaltburkolatának létrehozásához. Jelezték, hogy még 400 eFt hiányzik a 
költségekhez. Javasolja, hogy ezt az összeget a bizottság saját keretéből biztosítsa. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú határozattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

83/2010.(IX.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 400.000,-Ft támogatást nyújt 
saját pénzügyi keretéből a 2131 Göd,  Duna-köz aszfaltozásához. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
- Maros utca – közvilágítása 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tavaly nyáron lakossági megkeresést továbbított a bizottság 
felé, miszerint a Maros utca - Fürdő u. és Sajó u. közé lámpatest kihelyezését kérték. A 
Szamos közben egyáltalán nincs világítás.  
 
Kovacsik Tamás: A Beruházási Osztályt megkeresi e tárgyban. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a következő 
napirendet zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 

Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető      VfB elnök 

 
 

 
 


