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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2010. március 24-i 
ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint   (Rábai Zita tag nincs jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül 6 tag jelen 
van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” szavazattal elfogadják az ülés napirendjét. 
 
Napirendi pontok: 
Melegvízű strand fejlesztése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök              

 
Kovacsik Tamás: Az előbb véget ért Képviselő-testületi ülésen már szó volt a mai rendkívüli 
ülés napirendjéről. Az önkormányzat megkezdenénk a termálfürdő fejlesztését, ezért a mai 
ülésen egy ezzel kapcsolatos kivitelezési (tervezői) szerződés és egy hozzá kapcsolódó 
megbízási szerződésről kell dönteni. 
Bemutatja Fogarasi Antalt, aki már korábban is részt vett a strand építésében. Őt kérik fel a 
műszaki ellenőrzésre, az előterjesztett megbízási szerződés alapján.  
 
Kéri a jelenlévőket, hogy tegyék meg észrevételeiket. 
 
Markó József: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgatóval közösen végzi az önkormányzat ezt a 
munkát. A Városfejlesztési Bizottság minden fontosabb mozzanatot lát és tárgyal majd.  
Olyan megfelelő szakembert kellett keresni, aki mentes a politikai háttértől, befolyásoltságtól. 
Először Árva Kálmánnal, majd Gruber Péterrel vettük fel a kapcsolatot, de ők nem vállalták, 
ezért esett a választás Fogarasi Antalra. A határidőről annyit, hogy sok a teendő, de a nyáron 
szeretnék a strandot megfelelő állapotban a látogatók rendelkezésére bocsátani. A jövő évben 
megvalósításra kerülhet egy kiszolgáló létesítményt megépítése - helyi vállalkozó 
bevonásával -  ahol működik cukrászda, étterem, és egyéb wellness szolgáltatás. A medencék 
megújításával, új medencék létesítésével és az említett felépítménnyel a strand megfelelő 
színvonalon működhetne. Most is probléma, hogy kevés a vendég. Tavaly 6 mFt-ot fizettünk 
a egy cégnek, akik a tervezést vállalták és hozták a különböző banki ajánlatokat, de ezeket 
nem lehetet felvállalni. Most csak apró lépésekre van mód. Fontos, hogy  egy jó 
menedzseléssel, jó minőséggel olyan strandtervezést csináltassunk, ami a lehetőségekhez 
mérten minden igényt kielégít majd. Kisebb lépésekben a közbeszerzési határon alul kerülne 
megvalósításra a fejlesztés. 
Dr. Hetényi Tamás elmondta, hogy a kisebbik medencének a csempézete több helyen már 
felpattogzott, ezért szükséges a mielőbbi felújítása. A lakosság egy jó része hidegvizes 
tanmedencét szeretne, de ennek a megvalósítása és üzemeltetési költsége igen magas. A 
vendégszám a környező városok strandjain is igen alacsony. Támogatja a szerződés 
megkötését. 
 
Elmondja, hogy ritkán jött az elmúlt években a bizottság ülésére, de ennek az az oka, hogy a 
bizottság elnöke és tagjai hatékonyan végzik munkájukat. 
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Pinczelyi Tamás: Milyen medencéket tervezünk építeni? 
 
Markó József: Ülőmedencéket főként, de a részletes terveket meg lehet tekinteni. 
Költségbecslés is elkészült. A strandfejlesztés a TESZ kivitelezésében történik majd.  
 
Pincehelyi Tamás: Korrekt szerződéseket lát, bár semmi köze hozzá az önkormányzatnak. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Pontosítani szeretné, hogy nincs hozzá közünk: Van köze hozzá az 
önkormányzatnak, mivel a tulajdonosi hozzájárulást meg kell adni. 
 
Pincehelyi Tamás: Erről most ne vitatkoztunk, a két szerződésről kell szavazni. 
 
Fogarasi Antal: A megbízás előtt helyszíni szemlét tartott. Egy fél év áll rendelkezésre ahhoz, 
hogy az új medencét felépítsék. Korábban a zongora alakú medence építésénél részt vett, ez 
25 évvel ezelőtt volt. Azóta átnézte az anyagokat. A vízkivétellel kapcsolatban készült egy 
tanulmányterv. A polgármesternek már elmondta, hogy itt nem csak egy medence építéséről 
van szó, hanem szükséges egy koncepcióterv elkészítése. Ez nagyon fontos, azért, hogy 
tudjuk merre felé akarunk haladni, szeretne támaszkodni a Városfejlesztési Bizottság 
véleményére. Minden tervezőtől kért koncepció tervet. Az YBL Tervező Kft-hez is így jutott 
el. A referenciájukról annyit, hogy kb. 10 év alatt kb. 20 fürdő építetése készült el a terveik 
alapján az ország különböző területein. Az első megbeszélésen a tervezővel, - amin a 
főépítész is részt vett -  a tervező az árajánlat adása nélkül az alapadatokat bekérte. Az adatok 
alapján adta meg a tervezési ajánlatát és a koncepciótervvel együtt fogja elkészíttetni az 
engedélyezési terveket. Magas színvonalú kivitelezési munkát és medence megvalósítást 
szeretne. A jelenlegi állapot nem egy megragadó élmény volt. A gépészeti állapotot is 
felmérték a szemle alkalmával.  
 
Kovacsik Tamás: Milyen rendszerességgel tájékoztatják majd a bizottságot? 
 
Fogarasi Antal: Az engedélyezési terv elkészítésére van 25 nap. Ez idő alatt  2-szer 
tájékoztatják a bizottságot a tervről.  
 
Hantos László: A szerződések megfelelőek véleménye szerint. A központi forgatógépház 
rekonstrukciójával együtt értendő az új medence építés? Tehát a központi vízellátás és 
fertőtlenítő rendszer is felújításra kerül? 
 
Dr. Hetényi Tamás: A víz forgatott, nem pedig szűrt, külön gépházban történik a forgatás. A 
gyógymedencéket nem lehet szűrni. A tervezésről annyit, hogy a 80 mFt-ot megfelelően kell 
beosztani ebben a koncepcióban. Rendkívül fontos és még nem hangzott el, az az információ, 
hogy az álló, ülő medencét az ÁNTSZ betiltotta, továbbiakban nem üzemeltethető. A kút nem 
bírja el a téli sportmedence nyitvatartását. Nagy igény lenne a szabadban működtetett 
medencére, nem a fedettre. A gépház felújítás nem fog beleférni a két medence létesítése 
mellett ebbe a pénzügyi keretbe. Bizonyos vezetékek cseréje indokolt lenne, és az öltözőnek a 
melegvízellátási rendszerét is meg kellene újítani. Az új öltöző épületben vezetékes víz van,  
korábban termál víz volt, most gázkazán fűti a melegvizet és a fűtést. Ez igen költséges, ez is 
közrejátszik a veszteséges működtetésben.  
 
Fogarasi Antal: A tervezővel ezeket a dolgokat majd közölni fogjuk. Az öltőző fűtése valóban 
megdöbbentő egy termál víz közeli helyen, ezt is meg kell oldani. A koncepcióterv ezért is jó 
lesz, hogy milyen igények vannak, és ennek mennyi a pénzügyi fedezete.  
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Bertáné Tarjányi Judit: Egyetért azzal, hogy készüljön fejlesztési koncepció. Ne legyen 
átjáróház jelleg a medencéknél ez sem a gyermekeknek, sem az időseknek nem lenne jó. De 
ez tervezői feladat. Vannak olyan élmény elemek, amik nem kerülnek pénzbe, pld. fekvőrész, 
buborékfújó, stb. Szauna építését is javasolja, akár vállalkozásba adottan.  
 
Kovacsik Tamás: Felolvassa a határozati javaslatot. 
 
  A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

29/2010. (III.24.) sz. VfB határozat  
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága egyetért azzal, hogy a 
Településellátó Szervezet (székhely: 2132 Göd, Duna u. 5., képviseli: dr. Hetényi Tamás 
igazgató) és a KOMFORTEX Mérnöki és kereskedelmi Kft. (székhely: 2600 Vác, Déli út 
4., Képviseli: Fogarasi Antal ügyvezető) megbízási szerződést kössön a gödi termálfürdő 
gyógymedence megvalósításának lebonyolítására és műszaki ellenőrzésére. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: VfB elnök 
 
Forró Gábor: A hosszú távú tanulmányterv mindenképpen szükséges. Amennyiben komoly 
tapasztalatokkal rendező iroda biztosan tekintettel lesznek a gazdaságos működtetésre és a 
lakossági igényekre. Nem javasolja a drágán üzemeltethető élményparkot. A gépészet 
felújítása nem szükséges? 
 
Dr. Hetényi Tamás: Fontos dolog, hogy a tervezésnek a koncepcióját nézzük meg. Ezt még a  
megbízási szerződés aláírása előtt kellene látnunk.  
 
Pinczehelyi Tamás: A szerződésben benne van, hogy a tanulmányterv. 
 
Kovacsik Tamás: Ez azt jelenti, hogy tartalmazza majd a tanulmányterv a koncepciót is? 
A legközelebbi ülésen már találkozhatunk tanulmánytervvel? 
 
Dr. Hetényi Tamás: Elsősorban minden terv előtt, még az építési terv engedélyeztetése előtt a 
koncepcióra van szükség. 
 
Hantos László: Fontos, hogy mennyi pénzből, mennyit lehet megvalósítani.  
 
Fogarasi Antal: 25 nap áll rendelkezésre, hogy engedélyezésre a tervet beadják, és ezzel 
egyidejűleg a koncepciótervet is beillesszék. Amíg folyik ennek a tervnek az engedélyezése 
folyik, addig elkészülhetnek a kivitelezési tervek is. Kb. 60 mFt + ÁFA amivel lehet 
gazdálkodni. 
 
Dr. Hetényi Tamás: Akkor csak annyit kér, hogy jöjjön el a tervező egy előzetes egyeztetésre.  
 
Popele Julianna: Az egyeztetésen a feladat egyértelműen meg lett határozva. A bizottság a 
koncepció minden egyes lépéséről dönthet.  
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Dr. Hetényi Tamás: Javasolja, hogy a egy hét alatt készítsen a tervező egy konkrét adatokat, 
helymegjelölést tartalmazó tervet. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint párhuzamosan mehet a koncepcióval a felsorolt 
tervek.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A gyógymedence látványtervét szeretné látni.  
 
Pinczehelyi Tamás: A hosszútávú fejlesztési tanulmányterv jóváhagyása után lehet 
hozzáfogni a tanulmányterv elkészítéséhez.   

 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
30/2010. (III.24.) sz. VfB határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága egyetért a Településellátó 
Szervezet és az YBL Tervező Kft. tervezési szerződést kössön a beterjesztett szerződés-
tervezet alapján azzal a kiegészítéssel, hogy az engedélyezési terv elkészítése előtt a 
bizottsággal hagyassa jóvá a fejlesztési tervet.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: VfB elnök 
 

 
Fogarasi Antal: A tervezővel egy napot egyeztet majd a következő bizottsági ülés tárgyában. 
 
Kovacsik Tamás: A következő bizottsági ülés 2010. április 01. (csütörtök) 17 óra.   
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető      VfB elnök 

 
 


