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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2010. április 13-i 
rendkívüli ülésén, a gödi melegvízű strandfürdő épületében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Forró Gábor (jelezte) Nagy Károly tag (nem jelezte), Rábai Zita (nem 
jelezte)   
   nincsenek jelen) 

 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül négyen 
jelen vannak. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontot. 
 
Napirendi pont: Melegvízű strand fejlesztése 
 
Kovacsik Tamás: A tervezők a legutóbbi ülésen kért változásokat az elhangzottak szerint 
javították.   
 
Németh Márta: Az első változatnál a kitűzési tervből dolgoztak. Az épület közelebbi 
elhelyezése, ezért nehezebb feladat volt. 
Ismerteti a javított koncepciót.  
A jelenlegi gyalogút szerepel a rajzon. A lakópark felőli út is a geodéziai tanulmány alapján 
került meghatározásra. 296 gépkocsi parkolók száma, mely az 1480 fős befogadóképességhez 
van megállapítva. Kiemelt vonallal láthatóak a kerítések. Keleti oldalon a gazdasági részek 
külön le vannak kerítve. A gyógyászati rész is elkülönül, a wellness lehetőség is kialakítható. 
Az északi oldalon természetvédelmi területet láthatunk, itt kialakításra kerülhet a rekreációs 
rész, és játszótér is. Az étterem és a cukrászda vonala lezárja a nyugati oldalát a strandnak. A 
déli oldalon nagyméretű fejlesztési terület marad. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tervet szimpatikus tartja. Valóban végrehajtottak minden javítást, 
viszont a keleti parkolók becsúsznak az útba. 
 
Németh Márta: Igen, de egy szervizút létesítése lenne a megoldás. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A 12 méter szabályozási szélességet be kell tartani. Ez a javaslata, és 
az, hogy a testület elé kerüljön be ezt a terv, mint koncepció. 
 
Kovacsik Tamás: A korábbiakban a Képviselő-testület átruházta a hatáskört, ezért nem ért 
egyet a javaslattal. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a terv elfogadását. 
 
Popele Julianna: A jövő héten rendkívüli testületi ülés lesz, esetleg be lehetne vinni a 
koncepciót. 
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Pinczehelyi Tamás: Kapott a bizottság felhatalmazást, de tényleg nincs szükség rá, hiszen 
egyébként is a TESZ a megbízó. Kérdése a tervezőhöz, hogy lejárat van elhelyezve? A 
medencék elhelyezéséről információt kér.  
 
Németh Márta: Megmutatja a rajzon a tervezett medencéket.  
Az eredeti elképzelése a fürdő-ház,  szauna-ház, gyógyászati-wellness rész kialakítása. 
Építési engedélyt csak akkor kapnak, ha a meglévő épülethez átjáró épül, ez feltétel. Ez 
viszont a 64 MFt-ba nem fog beleférni, - véleménye szerint.  
 
Pinczehelyi Tamás: Milyen szerkezetű épületet terveznek? 
 
Németh Márta: Fa-szerkezetű épületet tervez, de még a tűzvédelmi szabályzat nincs meg. Ez 
egy külön dolog lesz.  
 
Kovacsik Tamás: Burkolt, fedett folyosóról van szó? 
 
Németh Márta: Igen. A medence körüli zuhany kötelező, ezt blokkba tervezte, egyben a 
takarítószerek raktározására szolgáló helyiséggel együtt. Itt hideg ivó-víz is lesz. Ebben a 
helyiségben az úszómesternek az asztala, ital-automaták helyezhetők el pihenő helyiségként 
is szolgáló terület. Sokat gondolkodott a lábmosó létesítésén. Legalább három kellene, vagy 
egy közös lábmosó. 
 
Pinczehelyi Tamás: Máshová tenné a zuhanyt és máshová a takarítószer-raktárt, így 3 falat 
megspórolhatnak, bár tényszerűségből igaza van a tervezőnek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kilátást is vegyük figyelembe a minél tágasabb teret. Javaslata, 
hogy hátra kerüljön az úszómester asztala és a takarítószer-raktár. 
 
Kovacsik Tamás: A zuhanyozók előrébb is kerülhetnek? 
 
Németh Márta: Azért lett így tervezve, hogy ne fröcsköljön a víz a zuhanyozóból. 
 
Pinczehelyi Tamás: Javasolja a zuhanyt áttenni a korábbiakban felvázoltak szerint, továbbá 
azt, hogy a bizottság határozzon az építőanyagról. Javasolja a ragasztott fát. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy legyen hideg ivó-víz és gyógyvizes ivókút. Ennek 
nagy sikere van sok helyen.  
 
Kovacsik Tamás: Összegezve az eddigieket: A színesben kinyomtatott koncepciós tervet a 
bizottság támogatja az elhangzott kiegészítésekkel. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

31/2010.(IV.13.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja mai ülésen 
tárgyalt koncepciós tervet és javasolja a Településellátó Szervezet igazgatójának, hogy 
az az alábbi módosítási javaslatokat vegye figyelembe: 
- utak szélességére tett főépítészi javaslat, 
− a zuhanyzók az öltözőhöz legközelebbi kijáratnál legyenek, 
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− ezzel szemben kerüljön kialakításra a takarítószer-raktár. 
A bizottság az ivókút elhelyezését javasolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 

 
Németh Márta: A folyosót a gazdaságos üzemeltetés szempontjából tervezik. Javasolták, 
hogy legyenek bontható és fix falak. A bontható eltolható legyen,  ne kelljen leszerelni, 
raktározni. Kevés tolószerkezetet javasolnak, csak amennyi feltétlenül szükséges.  
 
Hantos László: A medencék milyen burkolatot kapnak? 
 
Németh: Márta:…. a 
 
Rábai Zita tag megérkezett. 
 
Pinczehelyi Tamás: Az ajtókra tesz javaslatot. Az üvegfalak nyitható szárnnyal 
rendelkezzenek, ez a javaslata.  
 
Németh Márta: Ez az üvegtáblák nagyságától is függ, ezt is figyelembe kell venni. Probléma 
a wc-k szellőzése, mert ez így a folyosóra vannak vezetve a szellőzők. Lényeges arról 
határozni, hogy fűtött folyosó legyen, vagy sem. A Dagály strandon úgy oldották meg, hogy a 
padlót fűtötték, ezáltal jött a meleg. Az átjárót is lehetne így tervezni. 
 
Fogarasi Antal: Itt is ezt kellene tenni.  
 
…. (másik tervező): Kérdéses az összekötő folyosó szerkezete.  
 
Dr. Hetényi Tamás: A fa-szerkezetnél a Piarista Szakiskola segítségét igénybe lehet venni.   
 
Kovacsik Tamás: A padlófűtés hogyan működik? 
 
Németh Márta: Ezt megvizsgáljuk. Használati melegvíz is szükséges. 
 
Wassné Jakab Júlia: Valóban kicsi a hőlépcső ezért nem lehet, csak a melegvízet használni a 
fűtésre, de valamilyen szinten a gázrásegítési lehetőséget meg kell hagyni a hidegebb 
időszakokban.  
 
Németh Márta: A víz hőmérséklete 52 fokos. Termikus energiával kifűthető az épület.  
 
Berténé Tarjányi Judit: Cél, hogy az üzemeltetés legyen olcsóbb. 
 
Fogarasi Antal: A szakhatóságokkal is le kell a terveket egyeztetni. Ez után , ha ezek 
megvannak is szükséges lenne egy bizottsági ülés. Május 04-én telik le a tervezési határidő.  
 
Kovacsik Tamás: A fedésre kell még kitérni.  
 
Németh Márta: Bitumenes zsindely a jelenlegi épület teteje. Ezt nem javasolják. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatja a tervezőket a következő Tervtanácsi ülés időpontjáról.    
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Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták: 
 

32/2010.(IV.13.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a melegvízű strand  
koncepciós tervének elfogadását a mai ülésen elhangzott módosító javaslatok figyelembe 
vételével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  VfB elnök 
 
  
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

33/2010.(IV.13.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Településellátó 
Szervezet igazgatójának, hogy az engedélyezési terveket készíttessék el és a 
szakhatóságokkal az egyeztetéseket végezzék el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  VfB elnök 
  
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a medencéket nézzék meg.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az un. tanmedence (meleg vizes 
medence) működtetése 2010. április 30-ig van engedélyezve. Az új medence építéséig kérni 
fogják az ÁNTSZ –t az engedély meghosszabbítására.  Nagyon sok csempe feljött, megsérült,  
ezért ezt a felújítást soron kívül el kell végezni, hogy a strand működhessen. Erre az árajánlat 
megérkezett, mely 6 mFt-ot jelöl. A strand működésének biztosításához erre nagy szükség 
lenne.  
 
      Kmf. 
 
 
 
 
……………………………..    ………………………………….. 
Szokolainé Obermayer Éva    Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető     VfB elnök 


