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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2010. május 06-i 
rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Forró Gábor, Rábai Zita , Pinczehelyi Tamás tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül négyen 
jelen vannak. 
 
Napirendi pont: Melegvízű strand fejlesztése 
 
 
Kovacsik Tamás: Amit a Tervtanács javasolt, az mind megvalósult a tervben.  
 
Németh Márta (tervező): Az első oldalon többször megvitatott terv, a fejlesztési terv első 
üteme. Az építési tervek a folyosóval hoznak majd újdonságot. Az épület megvalósítási értéke 
kétféle szempont szerint van megállapítva, az egyik a 80 mFt-os költség, a másik magasabb 
összegű.  
 
Kovacsik Tamás: A költségek mégis mennyivel térnek el? 
 
Németh Márta:  kb. 5-10 mFt különbség van a két változat között. A kiviteli becslés részletes 
költségbecslést tartalmaz majd. 
Bemutatja a kivetítőn a homlokzati rajzokat, férfi, női öltözőt, átjárót. A tolóajtók nyáron 
nyithatóak lennének. A másik rajzon a fedett folyosó becsatlakozása látható. Talajvíznyomás 
ellen kell szigetelni, ami megoldható. Függesztőműves fedélszék terveztek. A következő 
homlokzat a továbbépítésre vonatkozik. Ez a majdani szauna-házhoz csatlakoztatható.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A gépészetről is beszélnünk kell. 

 
Kovacsik Tamás: Ez valóban fontos kérdés még az öltöző fűthetősége és az energiaellátás. A 
folyosó padlófűtéssel van tervezve.  
 
Németh Márta: Résbefúvással és padlófűtéssel lesz megoldva. Az egész épület termikus 
energiával van tervezve. Ezt fokozná, ha a tetővilágító, ami napelemes üvegből lenne. 
 
Kovacsik Tamás: Ez majd a jövő kérdése lehet. Pályázati pénzből megvalósítható lenne. Ezt 
követő lépés lehetne a Szauna-ház megvalósítása. Jelenleg az öltöző gazdaságos fűtését kell 
megoldani.  
 
Fogarasi Antal: A gépésztervező szakvéleményét kérjük az öltözőépület hőellátásának 
biztosítására. 
 
Kovacsik Tamás: A tervekhez kérdés, esetleges javaslat van? 
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Bertáné Tarjányi Judit: A Tervtanács visszakéri az engedélyezési tervet. Az oszlop volt 
egyedül a problémás.  
 
Kovacsik Tamás: dr. Hetényi Tamással beszélt, elmondta a tervtanács döntéseit az ügyben, 
továbbá a polgármesterrel folytatott egyeztetést. A bizottságnak javaslattételi lehetősége van.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tulajdonosi hozzájárulást nem a TESZ, hanem az önkormányzat 
adja.  
 
Popele Julianna: Kérdés még, hogy az engedélyes tervek mikor kerülnek a Képviselő-testület  
elé.  
 
Lenkei György: A testület átruházta a bizottságra a döntést ebben a napirendben.  
 
Kovacsik Tamás: A polgármester a bizottság javaslata alapján aláírhatja a terveket.  
 
Németh Márta: Az önkormányzat logojára lenne szüksége. Kérése, hogy a hivataltól ezt kapja 
meg. Megrendelő és tulajdonosi rubrika is kell a terv fejrovatára. 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a pontos határozati javaslatot. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

42/2010.(V.06.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja az Ybl 
Tervező Kft. által készített koncepciót a gödi termálfürdő fejlesztésére.  
A bizottság felkéri a tervezőt, hogy az elfogadott „Fürdőház a gödi Termálfürdő 
területén” tárgyú koncepció alapján az engedélyezési terveket készítse el.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök, Ybl Tervező Kft., TESZ igazgató 
 
 
Kovacsik Tamás VfB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 
……………………………..    ………………………………….. 
Szokolainé Obermayer Éva    Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető     VfB elnök 
 


