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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának rendkívüli ülése, 2010. április 1-
én, 1700 órakor kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Kovacsik Tamás elnök köszönti a bizottság tagjait, a megjelent vendégeket, valamint a hivatal 
dolgozóit. Megállapítja, hogy a bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.  
  
A bizottság határozatképes - 4 - bizottsági tag jelen van.    
 
Az elnök kérdezi, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban van-e valakinek kérdése, felvetése a 
tárgyalás megkezdése előtt.  
 
 
Tervezett napirendi pont: 
 

1. Melegvízű strand fejlesztése  
 Előterjesztő: Kovacsik Tamás elnök 
 
 
A bizottság – 4 – igen, egyhangú szavazattal elfogadta a napirendi pontot.  
 
 
Napirendi pont tárgyalása:  
 

1. Melegvízű strand fejlesztése  
 
 
Németh Márta építésztervező és generáltervező. Részletesen ismerteti a bizottsággal a gödi meleg 
vizű strand tervezési koncepcióját. Elmondja, hogy az elkészült és bemutatott terv 
programegyeztető vázlatterv. Hozzáteszi, hogy amennyiben a bizottságnak tetszik a programterv 
úgy a következő lépés a terv megvalósítása lehet. A megbízatás kettős: a koncepció maga egy 
hosszútávú programot takar. A terv első ütemében szerepel a fürdőház megvalósításának 
engedélyezési és kivitelezési terve. Elmondja, hogy a közeljövőben a fürdőház leendő helyének 
kitűzése és az építkezés mielőbbi elkezdése a cél. Az elkészült programhoz két alternatívát biztosít. 
Jelzi a bizottságnak, hogy a két változat között (A és B változat) ugyan sok az átfedés, azonban két 
alapvető dologban eltér egymástól. Erről a későbbiek folyamán részletesen beszámol. 
Elmondja, hogy jelen terv nem készült el digitális változatban, a későbbiek folyamán készülő tervek 
azonban digitálisan is láthatóak lesznek.  
 
Kovacsik Tamás: Tervező asszony az előbbiekben azt mondta már van szerződése az 
önkormányzattal. Elnök úr elmondja, hogy az előző bizottsági ülés alkalmával eldöntésre került, 
hogy szerződést az önkormányzat csak akkor köt, ha elkészült a megfelelő koncepció.  
 
Németh Márta: Elmondja, hogy a cége már aláírta a szerződést. 
 
Kovacsik Tamás: Kérdése, hogy a szerződést a Tesz is aláírta. 
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Németh Márta: A Tesz nem írta alá a szerződést, így az még nem is hivatalos.  
 
Kovacsik Tamás: Az önkormányzatnak van korábban készült látványterve. Kérdése, hogy az 
önkormányzatnak korábban készített látványtervek egyes elemeit át lehetne-e emelni a jelenlegi 
tervbe? 
 
Németh Márta: Nem ismeri konkrétan az említett terveket, de véleménye szerint megoldható az 
átemelés.   
 
Kovacsik Tamás: A fürdőház épületének tervére gondol. Az önkormányzatnak az I. ütem 
végrehajtására nettó 64 millió Ft-os kerete van.  
 
Kovacsik Tamás: Felmerült a lehetősége annak is, hogy a rendelkezésre álló pénzből nem csak a 
most megépítésre kerülő medence készüljön el, hanem lehetőség szerint még egy medence 
kialakításra kerülne. 
 
Pinczehelyi Tamás bizottsági tag és Rábai Zita bizottsági tag  megjelent. 
 
Kovacsik Tamás: Az elnök elmondja a most érkezett bizottsági tagoknak, hogy a koncepciós tervek 
fénymásolása folyamatban van, ezért 3-4 perc szünetet tart a bizottság.  
 
Németh Márta: Legnagyobb problémát a parkolással kapcsolatos gondok megoldás jelenti. A strand 
vízjogi engedélye szerint a strand befogadó képessége 218 fő, a napozófelület azonban ennél sokkal 
nagyobb. Az ideális parkolószám megállapítása megállapítása nem könnyű feladat. Elmondja, hogy 
5 fő után kell egy parkolót létesíteni. Az általa készített tervekbe két változat szerepel a 
parkolószámra vonatkozóan. Az egyik változat szerint 328 db parkolót kellene létesíteni, amely így 
1640 fő befogadását jelentené. A másik változatban kevesebb, mint 1400 főre kellene a parkolót 
kialakítani.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az OTÉK lehetőséget ad a parkolószám 50%-nak csökkentésére. Javasolja, 
hogy ezzel a lehetőséggel éljen az önkormányzat.  
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy nyáron a strand terheltsége megnő. Megközelítőleg 3000 fő 
belépőt jelenti a strand területére. A parkoló személygépkocsik száma 1500 – 2000 között mozog.  
 
Pinczehelyi Tamás: Kérdése, hogy van-e bármiféle kimutatás havi lebontásban a strand 
vendégterheltségéről? 
 
dr. Hetényi Tamás: A strand látogatottságára 100.000 fő/ év jellemző, ez 3 éves átlagban igaz. 
 
Pinczehelyi Tamás: Havi bontásban nincs lebontva? 
 
dr. Hetényi Tamás: Az említett 100.000 főnek 75%-a  a májustól - szeptemberig terjedő időszakban 
veszi igénybe a strandot. A strand látogatottságának csúcsa az iskolaszünet idejére esik, napi szinten 
3000 főt számlál a strand. 
 
Pinczehelyi Tamás: Véleménye szerint a mostani medence megépítésével ez a szám emelkedni fog. 
 
Németh Márta: Tervező asszony szerint a fedett medence megépítésével a strand kihasználtsága 
nagyobb lesz, viszont kiegyenlítettebb is.   
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Pinczehelyi Tamás: Több helyet biztosítása esetén, több ember fog jönni. Akik eddig nem mentek 
most el fognak menni. Valószínűleg kiegyensúlyozottabb lesz, de többen lesznek. 
 
Németh Márta: A megépítésre kerülő fürdőházzal 230 nm2 alapterületű, a benne helyet foglaló 
medencével az összes vízfelület 80 nm2 megnő. Az épület a meghatározott költségvetésből 
elegánsan megvalósítható. Számszerűen a bővítés plusz 32 fő/nap jelent, az eddigi megengedett 282 
fő/nap helyett.  
 
Rábai Zita: Hetényi úr elmondta, hogy a strand látogatottsága 100.000 fő/év. Kérdése, hogy van-e  
számítás arra vonatkozóan, hogy hány fővel lenne gazdaságos a strand üzemeltetése? 
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy a gazdaságos üzemeltetés elérésére több elképzelés is született. 
Az energia felhasználása lenne a fő cél. A fürdő eddig nyereséges volt. A téli üzemeltetés és a téli 
forgalom növelése kedvezően befolyásolja a strand kihasználtságát. Az elmúlt 3 év alapján 3-5 
millió Ft volt az éves bevétel. 
 
Németh Márta: A hosszú távú beépítési koncepció A) és B) változatban készült el. Az A) és a B) 
változatban azonosak a medencék száma és a minőség. Elmondja, a két gyermekmedence felújításra 
szorul, játszóval együtt kerülne felújításra. Kiskorú gyermekeknek kerülne kialakításra 
gyermekmedence élmény elemekkel. Egy – egy játszótér is tartozna ezekhez a medencékhez. A 
jelenlegi hideg vizes medence átalakítását javasolja egy későbbi ütemben élményfürdővé való 
alakítását. Felnőttek és nagyobb gyermekek részére szolgálna a továbbiakban. A medencéhez 
tartozhatna csúszda és a későbbekben fedett medencévé lehetne alakítani. A strand út felőli oldalát 
pavilonsor zárná, lazán elhelyezve, hogy a pavilonok között látható legyen a Pilis. A meglévő 
öltöző épületét, megmaradó elemként kezelte a terv készítésekor. Az önkormányzat kérése volt az 
öltöző épületének megtartása. A pavilonok olyan szögben helyezkednek el, hogy a záró részénél 
nyári bejárat alakítható ki, így a nyári strandolok közvetlenül juthatnak be a strand területére. A 
pavilonok között étterem, külső – belső kiszolgálóval, valamint cukrászda és söröző kerülhet 
kialakításra. A strand területének erdő felőli része egy családok számára fenntartott területe lenne. 
A meglévő épület a téli bejáratot szolgálná. Az öltöző, a meleg medencével, valamint a hűtőházzal 
kötné össze. A hűtőház későbbi bővítésekor kerülne kiépítésre a szauna ház és a hozzá tartozó hideg 
vizes medence. A szauna ház hideg vizes medencéje nyáron is hasznos. Az A) változat abban tér el 
a B) változattól, hogy a gazdasági udvar az A) változatban megmarad. A B) változatban a közmű 
nem kerül átalakításra, a külső- és belső közmű vezetékeket kerülnék. Az A) változatban játékra is 
alkalmas medence, valamint egy 8,5*16-os tanmedence szerepel. Az A) változat lényege, hogy a 
mostani közüzemeket tiszteletben tartja. A fürdő területe 3 kijelölt fejlesztési területből áll: a keleti 
terület parkolásra lesz kihasználva, az északi részen a későbbi ütemben egy gyógyászati központ 
kiépítését szolgálná. A gyógyászati központban gyógymedence nem létesíthető, ugyanis a víz nincs 
orvosilag gyógyvízzé minősítve. A vízjogi engedélyben szerepel a gyógyvízzé minősítés javaslata, 
azonban a szükséges engedély még hiányzik. Ebben az esetben csak olyan medence építésére 
kaphat engedélyt az önkormányzat, amely szűrőforgatóval kerül kialakításra. Az igazi 
gyógymedencében nem szerepelnek élmény elemek és 100%-ban gyógyvizet tartalmazhatnak. A 
gyógyászati terület külső, teljesen önálló bejárattal rendelkezne. A hosszú távú koncepció végén 9 
medence kerülne kiépítésre, mintegy 5.3 hektárnyi területen. 
 
A B) változatban, mint az előbbiekben tervező asszony elmondta a közmű érintetlen marad. A 
fejlesztési terület egyik részében gyógyszertár kialakítása történne meg. A B) változatban az A) 
változathoz képest az élményfürdő helyett egy magasabb hőfokú medence épülne, így azonban a 
meglévő vízgépészethez hozzá kell nyúlni. Versenymedence és tanmedence szerepel a tervek 
között, melyekhez sportpályák is tartoznának. A B) változatban a nagy parkoló be lett vonva a fürdő 
területébe. A strand északi részén lenne a sport terület, a keletei oldalra 86 parkoló lett tervezve. A 
gyógyászati rész a fürdőházzal és a szaunaházzal összeköttetésben lenne.  
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Pinczehelyi Tamás: Kérdése, hogy miért a strand területéből kerül elvételre a parkoló kialakítása 
miatt? 
 
Németh Márta: A pakoló kialakítása nem a strand területéből kerül kialakításra, hanem a fejlesztési 
területen. 
 
Popele Julianna: Elmondja, hogy a két területe nem azonos.  
 
Pinczehelyi Tamás: Hozzáteszi, hogy a tervező az előbbiekben pontosan azt mondta, hogy a 
parkoló a strand területéből kerül kiépítésre. Kérdése, hogy a mostani parkolóval mi a teendő? 
Véleménye szerint a koncepció nem kellően átgondolt.  
 
Németh Márta: A jelenlegi parkolót nem érinti az építkezés. A golfpálya és a strand közötti úton új 
fasorok kerülnek telepítésre.  
 
Pinczehelyi Tamás: Arányaiban semmiképpen nem felel meg a terv. A telepítendő fasorok pontosan 
bekerülnek a parkoló területére. Véleménye szerint szükséges egy olyan tervrajz, amelyen pontosan 
látszik mi hova kerül. 
 
Németh Márta: Elmondja, hogy az Önkormányzat és közte még nincs élő szerződés, ennek ellenére 
a geodéta a teljes területen elvégezte a felméréseket. Hozzáteszi a következő bizottsági ülésre már 
részletesebb, jobban kidolgozott tervet tud készíteni. A tervrajz pontos, hiszen hivatalos térkép 
alapján készült.   
 
Pinczehelyi Tamás: Kérdése, hogy a tervrajzon szereplő lefedett rész a jelenlegi nagymedence 
területén helyezkedik-e el? Hol van a rajzon a mostani kerítés vonala? 
 
Németh Márta: Igen a lefedett rész a mostani nagymedence területén található. A jelenlegi kerítés 
vonala ott van, ahol a rajzon a fasor látszik.  
 
Popele Julianna: Véleménye szerint a jelenlegi kerítés vonala nem ott található. 
 
Márta: a keleti oldalról beszélünk. 
 
Pinczehelyi Tamás: nem a keleti oldalról. Hány méterre van a kerítés most. 
 
Németh Márta: Kérdése, hogy pontosan melyik irányba szeretnék tudni a kerítés vonalának 
távolságát? 
 
Pinczehelyi Tamás: Nyugati irányban nézve. 
 
Németh Márta: Nyugati irányból nézve a kerítés a lefedett területtől 25-30 méterre van.   
 
Pinczehelyi Tamás: A tervrajzon valóban 25-30 méter a távolság, azonban a valóságban az legalább 
100 méter.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy képviselő úr a meglévő kerítés vonaláról, míg a tervező a 
telekhatárról beszél.   
 
Pinczehelyi Tamás: A problémát az jelenti, hogy a tervező javasolja a meglévő parkoló 
meghagyását, hanem a tervezett fejlesztési területen szándékozik parkolót építeni. Javasolja, hogy a 
tervrajzon a jobb felső sarokba rajzolt parkoló maradjon meg, így a parkoló csak a fejlesztési terület 



42 

foglalja el. A többi pakolót javasolja kivenni a tervből és az így megmaradó terület is tartozzon a 
strandfejlesztési területhez.   
 
Rábai Zita: A tervekkel a strand kapacitása nem bővül. Kérdése, hogy a fejlesztés után a fürdő több 
látogatót képes majd fogadni.  
 
Németh Márta: Igen, a fürdő több látogatót lesz képes fogadni, hiszen a koncepció befejeztével a 
meglévő 4 medence helyett, 9 medence fog működni a fürdő területén. 
 
Rábai Zita: A fürdő most is több látogatót fogad, mint lehetne. Kérdése, hogy lehet-e 
engedélyeztetni, hogy a strand ennyi ember fogadjon? 
 
Németh Márta: A fürdő befogadóképességét a vízfelület határozza meg. Az így kiszámolt 
befogadóképességet lehet teljesíteni. 
 
Rábai Zita: Kérdése, hogy a jelenlegi fejlesztéssel, mennyivel nő a fürdő befogadóképessége? 
 
dr. Hetényi Tamás: A mostanihoz képest 38 fővel nő meg a befogadóképesség. Azonban a téli 
forgalom ezt megnégyszerezheti. 
 
Rábai Zita: Jelenleg mennyi a fürdő téli látogatóinak száma? 
 
dr. Hetényi Tamás: A strand télen most kb. 100 főt fogad, ez a szám azonban akár 400 főre is 
emelkedhetne. 
 
Rábai Zita: A létesítendő gyógyszertárat a Sirt Invest Kft. építtetné? 
 
Kovacsik Tamás: Igen. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A gyógyszertár nem foglalná el az egész területet. Rendelők is helyet 
kapnak majd a területen, emellett gyógymedence is szerepelhetne a tervek között. Javasolja 
orvosilag engedélyezett gyógyvizű medence létesítését. 
 
Kovacsik Tamás: Véleménye szerint pontos rajzot láthat a bizottság. A bizottsági ülés lényege, 
hogy megbeszéljék, milyen legyen a megépítésre kerülő fürdőház épülete. A fürdőház mindkét 
tervrajzon nagyjából ugyanott szerepel. Jelenleg arról a fejlesztésről kell beszélni, amit a 
közeljövőben kíván megvalósítani az önkormányzat. A későbbiekben kell eldönteni szüksége van-e 
a városnak egy 10 évre szóló koncepcióra. 
 
Rábai Zita: A 80 millió forintos kiadás csak erre az egy medencét szól? 
 
Németh Márta: A fürdőháznak a megépítése a cél. A koncepció maga hosszútávú. 
 
Kovacsik Tamás: A fürdőház épülete most kerül megépítésre, a későbbi fejlesztések a pontos rajz 
elkészülte után dőlnek el.  
 
Pinczehelyi Tamás: Mindenképpen szükséges koncepció, koncepció nélkül nem lehet dönteni.  
Javasolja, hogy készüljön léptékes helyszínrajz. A helyszínrajz után lehet javaslatokat tenni. 
Javasolja továbbá, hogy mindenképpen legyen a későbbiek során, a strandon gyógymedence. 
Véleménye szerint a gyógymedencének a legalkalmasabb hely a bejárati épülettől kelet felé eső 
sarok. Továbbá nem javasolja japánkert kialakítását. A tervet nem tartja kellően átgondoltnak.     
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Németh Márta: A B) változatban a szauna ház összeköttetésben áll a gépházzal, ez a tervrajz felső 
sarkában látható, 90 fokban elforgatva.  
 
Pincehelyi Tamás: Nem tartja megfelelőnek a terveket. Gazdaságosan és jól megépített fürdőre van 
szüksége a városnak. A gyógymedencét javasolja a tervrajz bal felső sarkában elhelyezni. 
 
Kovacsik Tamás: Kérdése, hogy a B) változatban nem ott szerepel a gépház? 
 
Németh Márta: Nem, ott a létesítendő épület szerepel. A gépházban kerülne beépítésre a vízforgató 
és a hőcserélő. A létesítendő épületbe az öltöző épületén keresztül lehet eljutni. Az öltőző felől 
akadálymentesített lábmosó vezet a medencéhez. Akadálymentesített férfi és nő mosdó is szerepel a 
terveken, valamint szintén akadálymentesített zuhanyzó. Vízi tornára alkalmas medence kialakítását 
javasolja, amely vonzó szolgáltatást nyújthatna a fürdőbe látogatóknak. Ez a fajta medence hasznos 
és népszerű is lenne egyben. Tornán kívül máskor is használható lenne. A terven szereplő hosszan 
elnyúló medencébe masszírozó elemeket lehet beépíteni, mint például derék-és nyakmasszírozót. A 
fürdőház bal felső sarkában helyezkedne el a jakuzzi. A jobb oldali részen a személyzeti kijárat 
kapna helyet. A fürdőház L alakú épületének elkészült után kerülhet sor a hideg vizes medence 
megépítésére. Az L alakú épület oldala üvegfal, amit a nyári időszakban el lehet húzni. Elmondja, 
hogy az összekötő téli folyosó Polgármester úr kérése volt.  
 
Kovacsik Tamás: A mindkét oldalon lévő vizesblokkot soknak találja. Javasolja, hogy csak az egyik 
oldalon legyen női, valamint férfi vizesblokk. Javaslata a mozgáskorlátozottak vizesblokkjára nem 
vonatkozik.  A vizesblokkok kialakítása megoldható bejárat melletti bal oldalon. 
 
Németh Márta: Elmondja, hogy szükséges még egy női vizesblokk kialakítása és egy takarítószer 
raktár. A vizesblokkok számához a ÁNTSZ ragaszkodik, hiszen az a vízminőség miatt szükséges.   
 
Kovacsik Tamás: Soknak tartja a vizesblokkok számát. Javasolja csak annyi kerüljön megépítésre, 
amely feltétlenül szükséges. 
 
Németh Márta: A terveken az OTÉK szerinti megengedett legkisebb számú mosdó szerepel. Új 
jogszabály értelmében annyi megengedett, hogy a vizesblokkok számába beleszámítható az 
akadálymentesített vizesblokk is.  
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy az öltöző épületében van akadálymentesített mosdó.  Javasolja, 
hogy a téli folyós legyen rövidebb.  
 
Pinczehelyi Tamás: Egyetért dr. Hetényi Tamás véleményével miszerint fölösleges 100-120 méter 
hosszú téli folyosót építeni egy meleg vizes medence miatt. Probléma továbbá, hogy a 
nagymedence megszüntetése komoly csökkenést eredményezne a strand forgalmában. 
 
Csányi József elmegy. 
 
Zahorán László: Kérése, hogy készüljön vízforgalmi diagram, melyen látható, hogy mekkora a 
fürdő vízfelhasználása. A diagram megmutatná, hogy a jelenlegi medence vízforgalma mennyit 
vesz el a rendelkezésre álló víz mennyiségéből. Fontos lenne látni, hogy mennyit vizet fogyaszt a 
fürdő. 
 
Kovacsik Tamás: Elmondja, hogy a múltkori megbeszélésen el lett döntve, hogy az új medence 
közel kerüljön az öltözőhöz azért, hogy az könnyen összeköthető legyen a téli folyosóval.  
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dr. Hetényi Tamás: A fürdőház alapterülete kb. 250 négyzetméter, amelyben egy 24*4 méteres 
medence épül. A medence, a tolóablak, valamint a jakuzzi bruttó 80 millió forintból 
megvalósítható.  
 
Forró Gábor: Javasolja olyan tervrajz elkészítését, ami egyértelműen. Javasolja továbbá, hogy 1 hét 
múlva legyen rendkívüli ülés, amin már a bizottság javaslata által kért változtatások szerepelnek.   
 
Pinczehelyi Tamás: Egyetért dr. Hetényi Tamással és Forró Gáborral. 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja a pihenő övezet elválasztását a családi övezettől. Kerüljön közelebb az 
új medence az öltöző épületéhez, hogy a folyosó rövidebb legyen. A vizesblokkok számának 
csökkentése valósuljon meg. Kéri továbbá, hogy következő ülésre méretarányos terv készüljön.  
 
Pinczehelyi Tamás: Javasolja széles téli folyosó megépítését.   
 
Németh Márta: Kiemeli a koncepciós terven, hogy északi-déli tengely kapcsolja össze a már 
meglévő medencéket és a megépítendő medencéket. A változtatásokkal a tengely megbomlik.  
 
Kovacsik Tamás: Kérdése, hogy mikorra tudja tervező asszony elkészíteni a méretarányos 
tervrajzot? 
 
Pinczehelyi Tamás: A jelenlegi medence is közelebb kerül, hogy majd a medence mögött lévő rész 
hasznosítható legyen. Csendes terület kerül kialakításra azon a területen, így valószínűsíthető, hogy 
a későbbiekben ülőmedence kerül ott kiépítésre. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kérdezi a tervezőt, hogy kb. a tenderek megvalósulása mennyibe kerül? A 
fürdőház épületének homlokzata faház jellegű? 
 
Németh Márta: A fürdőház homlokzata akár faház jellegű is lehet. A homlokzati rajzok ilyenek, de 
a számítógépes rajzon másképpen fog kinézni. Szükséges két záró rész kialakítása.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint nem szükséges, hogy a záróvonalak szimmetrikusok 
legyenek. Javasolja, hogy 86 parkoló kerüljön kialakításra. Kérdése, hogy tervező asszony tudna-e 
felvilágosítást adni a jelenlegi négyzetméter árakról? 
 
Németh Márta: A mostani árak alapján kb. 200-250 forint/négyzetméter áron építenek ki medencét. 
A környezetből ítélve a medencéket nem lehet besüllyeszteni. Kéri a bizottságot, hogy a programot 
készítsen, ami alapján elvégezheti a kért változtatásokat. 
 
Rábai Zita: Program alatt azt érti, hogy a bizottság írásos anyagban pontosan jelölje meg milyen 
változtatásokat szeretne látni a legközelebbi terveken?   
 
Németh Márta: Pontosan. Továbbá azt is jelölje meg, hogy a most elkészülésre kerülő fürdőház 
után, milyen fejlesztéssel szeretné folytatni a koncepció megvalósítását.   
 
dr. Hetényi Tamás: A koncepciót gyakorlatilag jónak találja. Nagyon fontos hogy az épület 
megvalósítása körülbelül mennyibe kerül. A fedett bejárót a fürdőházhoz semmiképpen sem szabad 
elhagyni. A megvalósítás fedett uszodát eredményezne, ehhez azonban a medence 
megközelítésének is fedettnek kell lennie.   
 
Kovacsik Tamás: Egyetért dr. Hetényi Tamással, miszerint a medence és az annak megközelítését 
szolgáló folyosónak fedettnek kell lennie. 
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Németh Márta: Elmondja, hogy a medence és a folyosó teljes lefedése esetén az erre elkülönített 
összeg nem elegendő.  
 
dr. Hetényi Tamás: A strand téli használhatósága a cél, amelyhez elengedhetetlen a medence és a  
hozzátartozó folyosó lefedése.  
 
Pinczehelyi Tamás: Kérdése, hogy a téli folyosó oldala is fedett lenne? 
 
dr. Hetényi Tamás: Igen. A medence megépítése bruttó 80 millió forintba kerül, de ez az összeg 
nem tartalmazza a téli folyosó megépítésének költségét.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kéri a tervezőt, hogy a következő ülésre előre adja le előterjesztését, hogy a 
bizottság ne az ülésen szembesüljön az anyaggal. 
 
Zahorán László: Az önkormányzat és a Képviselő-testület téliesített medencét szavazott meg, 
melyre 60-80 millió forintot különített el. Nincs több pénz a megépítésre, ebből az összegből kell 
fedezni a medence, a fürdőház, valamint a téliesített folyosó megépítését.  
 
Kovacsik Tamás: A szűkös pénzügyi fedezet miatt tartja fontosnak a fürdőház közelebb építését az 
öltőzőhöz, hiszen így a folyosó hossza csökken, amellyel pénzt tud spórolni az önkormányzat. 
 
dr. Hetényi Tamás: Véleménye szerint a gyógyfürdő jól lett megtervezve, azonban nem látja 
valószínűnek, hogy gyógyfürdő kerül kialakításra a strand területén.  
 
Kovacsik Tamás: Elmondja, hogy jelenleg nem gyógyfürdő építését tervezi a város, hanem egy 
téliesített medence kialakítását. Ez a strand forgalmát télen is nővelő beruházást jelent. A bizottság 
erre a beruházásra kér árajánlatott és koncepciót, az ismert költség tekintetében. Összefoglalva a 
bizottság kérése a következő: az új medence kerüljön közelebb az öltöző épületéhez, a vizesblokkok 
kerüljön ki a tervből, a medence és a folyosó legyen zárt. Elmondja, hogy a hosszútávú koncepción 
később kell vitatkozni.   
 
Németh Márta: A medence 100-150 négyzetméter. A kért változtatások teljesen feldöntik a tervet.  
 
Rábai Zita: Mennyi idő alatt fogja behozni a befektetendő összeget? Véleménye szerint bizonyos 
szempontból gazdaságos lehet a fejlesztés, azonban nem fogja behozni az árát.  
 
dr. Hetényi Tamás: A befektetett árat visszahozza,de csak a teljes koncepció elkészülte után, ami 10 
év alatt fog megvalósulni.  
 
Németh Márta: Hosszútávon kell gondolkodni. Nem szabad most olyan döntéseket meghozni, ami a 
hosszútávú terve megvalósíthatóságát veszélyezteti. 
 
dr. Hetényi Tamás: Elmondja, hogy pontosan nem tudja hány métert tud az önkormányzat 
megspórolni a rövidebb téli folyosó megépítésével, valamint azt sem hogy szükséges-e az északi-
déli tengely felborítása. Hozzáteszi azonban, hogy a gépészeti kiépítés elindulásakor a hő átadó és 
hőcserélő berendezés megvalósítása közelebb kerül, ami majd évente 10 millió forinttal kevesebb 
kiadást fog eredményezni.  
 
Rábai Zita: Kérdése, hogy kb. mikorra várható a hőátadó és hőcserélő berendezés kiépítése? 
 
dr. Hetényi Tamás: A gépészeti kiépítés befejezése után 1 év múlva. 
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Rábai Zita: A városnak nem lesz elegendő pénze a koncepció befejezésére. A strand koncepciója 
távlati koncepció, amelynek megvalósítása 15 év múlva várható.  
 
Pinczehelyi Tamás: A kapott helyszínrajzon a parkoló korrigálását kéri a tervezőtől. A 
rendelkezésre álló 80 millió forintból kellene megoldani a fejlesztést, de véleménye szerint nem 
mindenáron.   
 
Fogarasi Attila: Arra számított, hogy a strandfejlesztési koncepció sokkal konkrétabb. A koncepció 
gyakorlatilag jó, de tovább kell gondolni. Kérdése a tervező féle, hogy az elmondottak alapján 
tovább tud-e dolgozni? 
 
dr. Hetényi Tamás: Hangsúlyozza, hogy nagyon fontos az. Szeretné tudni pontosan mennyibe kerül 
a terv kivitelezése.  
 
Kovacsik Tamás: Kérdése, hogy a japánkert kb. mekkora területet foglal el? 
 
Németh Márta: A japánkert 10-12 méter. 
 
Fogarasi Attila: Polgármester úr kifejezett kérése volt, hogy a fürdőház elegáns legyen. Tervező 
asszony a beszélgetés elején elmondta, hogy elegáns épületet szeretne, valamint javasolta, hogy ne 
legyen a teljes felület lefedve. A medence méretét is javasolta kisebbre tervezni. Hozzáteszi más 
tervezőktől kapott becsléseket. Egy 24*24 méteres medence 225 négyzetméteres vízfelülettel, 
gépészeti kiépítéssel együtt kerül 80 millió forintba. Hozzáteszi ez tavalyi ár, véleménye szerint 
nettó 64 millió forintnak elegendőnek kell lennie a kiépítéshez.   
 
Németh Márta: Könnyűszerkezetből ez megépíthető, de a nettó 64 millió forintba a téli folyosónak 
is szerepelnie kell, ami már nem fér bele. 
 
Fogarasi Attila: Javasolja, hogy a medence és az épület mindenképpen az idén épüljön meg. 
Legrosszabb esetben a kb. 6-8 millió forintba kerülő összekötő folyosó megépítése ebben az évben 
elmarad. 
 
Kovacsik Tamás: Kérdése, hogy mitől kerül többe a megépítése, mint akkor mikor az épület 
távolabb volt az öltöző épületétől. Az épület maga ugyanaz csak közelebb kerül a már meglévő 
öltöző épületéhez.  
 
Németh Márta: A fürdőház megépítése magában nettó 64 millió forintba kerül a folyosó nélkül. 
 
Kovacsik Tamás: Véleménye szerint, azzal a változtatással, hogy a vizesblokk kikerül a tervből, a 
fürdőház épületet pedig közelebb kerül az öltöző épületéhez, a rendelkezésre álló összegből minden 
megvalósítható. Méretarányosan és a felsorolt változtatásokkal együtt szeretné látni a koncepciót. 
Az elnök javasolja, hogy a következő ülés a melegvizű strandon kerüljön megrendezésre.  
 
Németh Márta: Véleménye szerint a minőség számit, az egyszerű lehet szép és elegáns. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a két parkolósor elhagyását. Ezzel a változtatással az északi-déli 
tengely megmarad.  
 
Pinczehelyi Tamás: Elmondja, hogy a folyosó és a medence fontos, de a lefedése később is ráér. 
 



47 

Fogarasi Attila: Készüljön el az új terv, elkészülte után a bizottság újra tárgyalja és meghatározza a 
módosításokat.  
 
Kovacsik Tamás: A tervezőt kérdezi, mikorra tudja a módosításokkal együtt elkészíteni az új 
tervrajzot?  
 
Németh Márta: Az új tervet 2010. április 13-ra tudja elkészíteni.  
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy 2010. április 13-án (kedd) 17,00 órakor 
rendkívüli bizottsági ülést tartanak, aminek helyszíne a gödi melegvizű strand.   
 
 
Kovacsik Tamás elnök megköszöni a bizottság munkáját, és az ülést bezárja. 
 
 
 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
 
 
                  Kovacsik Tamás      Kádár Benigna 
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