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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2010. május 18-i 
ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Forró Gábor, Rábai Zita tagok nincsenek jelen - jelezték) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen 
vannak. Ismerteti a meghívóban szereplő és az ülés előtt kiosztott anyagokat. Jelzi, hogy az 
„Egyebek”-ben a melegvízű strand terveiről, a Kastély Óvoda előtetőjéről, a 8-as körzet 
képviselőjétől kapott anyagok kerültek kiosztásra.  
Kenessey Zoltán jelzi, hogy az egyebek napirendi pontban a Kálmán utcáról és a belvízről 
szeretne beszélni. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal elfogadják az ülés előtt kiosztott és a meghívóban 
kiküldött napirendi pontokat: 
 
Napirendi pontok: 

1. TSZT, HÉSZ, SZT módosítás   
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
2. Nemeskéri K. M. út forgalomszabályozása   
    Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  

3. Göd Város Önkormányzat  ……../2010. (V. …) Ök. rendelete a magánszemélyek  
     kivitelezésében megvalósuló járdaépítések költségviseléséről 
     Előterjesztő:  Dr. Nagy Atilla aljegyző, Kovacsik Tamás VfB elnök 
4. Belterületbe vonás: 05/33 – hrsz-től  05/36 hrsz-ig 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főép., Popele Julianna Beruh. Ov.          
5. Közterület-fenntartás – közbeszerzési eljárás kiírása 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök, Popele Julianna Beruh. Ov.          
6. Göd Város kátyús  aszfalt/mart aszfalt burkolatú útjainak javítása - közbeszerzési eljárás  
     kiírása 
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök, Popele Julianna Beruh. Ov. 
7. Helytörténeti bemutatóterem létrehozása     (9-20. oldal) 
    Előterjesztő: dr. Bognár László alpolgármester 
8. Széchenyi Csárda úszóműve 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit     (21-23. oldal) 
9.Kosssuth téri cukrászda 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit     (24-27. oldal) 

10. Egyebek: 
      - Melegvízű strand tervei        
       - Kastély Óvoda (Béke u. 3.) előtető – főépítész előterjesztése 
       - Kálmán utca – 8. sz. körzet képviselőjének beadványa 
       - Belvíz – Kenessey Zoltán hozzászólása  
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1. napirendi pont: TSZT, HÉSZ, SZT módosítása 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a 7001-7008. hrsz. telkek tulajdonosainak levelét és a főépítész 
előterjesztését.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előterjesztés 2-es alpontja.  Az erdősávot megmutatja a kivetítőn, 
amit törölni lehetséges. Javaslat az, hogy maradnak az övezeti besorolások az erdősáv és a 
közbenső út törlődik. Ha ez megfelel a tulajdonosoknak, akkor ezt a módosítást most 
megtehetjük. Az adófizetési problémára felajánlotta az önkormányzat, hogy legkésőbb a 
HÉSZ módosításáig megteremtjük annak a lehetőségét, hogy a területeket elcseréljék. A 
javaslat ellen kifogás merül fel, akkor az egész területet ki kell venni és a Településszerkezeti 
Tervet módosítani, kivéve az egész területből és Ma1-be visszatenni. Ezt nem javasolja, az 
első variációt viszont igen. Legkésőbb az építési engedély beadásáig kell az utakat kialakítani, 
előtte lehetőség van a területcserékre. 
 
Deák József: Az építési engedély kiadásakor lesz az út kialakítva, előtte még cserélhetők 
lesznek a telkek, ezt jól értették? Az erdősáv és a belső út kikerül a tervből? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen ezekkel a módosításokkal javasolta. A Gödi Körképben majd a 
Szabályozási Terv módosításaira is felhívják a lakosság figyelmét, kéri, hogy ezt vegyék 
komolyan. 
 
Kenessey Zoltán: A helyrajzi szám nem változik, ha Ők a telkeket cserélik? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ezt egymás közt intézik majd, ehhez nincs köze az önkormányzatnak. 
TSZT módosításában: Javasolja, hogy a gyűjtő-utakat bővítsék. Az árokparti fasornál a 
kerékpárút rosszul van jelölve.  
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy külön is szavazzanak az előterjesztés 2-es alpontjáról. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

43/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a főépítész 2010. 05. 11-én kelt 
TSZT, HÉSZ és SZT módosításával kapcsolatos előterjesztésének 2. alpontját javasolja 
elfogadásra, miszerint: 
 
 „ 2.) A 7001-7008 sz. területek tulajdonosai kérték a területükön levő erdősáv és a 
területükön  keresztül vezető út törlését. Ez megoldható, azonban a terület sorsa nem 
rendeződik véglegesen valószínűleg. A változtatás TSZT módosítással jár. A terület szélén 
vezető út gyűjtőút, a terület mögött tervezett gazdasági területek megközelítése csak innen 
lehetséges, a gyűjtő-utak minimális szabályozási szélessége 22 m, nem csökkenthető.” 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész, polgármester 
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4-es alpont: Kerékpárút nyomvonala 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Bemutatja, hogy melyik nyomvonal módosítását javasolja. APetőfi 
Sándor utcán a balesetveszély miatt át kellene helyezni a kerékpár utat  a Jávorka S. u. – 
Vasvári u. – Vörösmarty u.  útvonalra, ezáltal a Petőfi utcát tehermentesítenénk, csökkentve 
ezzel a veszélyhelyzeteket. 
 
Nagy Károly: Petőfi utcából a Vasvári utcába átirányítani – a lakosságot erről megkérdezték? 
 
Kovacsik Tamás: A Vasvári utca aszfaltja kiváló, a forgalma lényegesen kisebb, mint a Petőfi 
utcának.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja, hogy a lakásuk előtt megy el a kerékpárút, egyáltalán nem 
zavaró, sőt még kialakításra került egy pihenőhely és az sem akadályoz senkit. 
 
Pinczehelyi Tamás: Az új kerékpárút nyomvonaláról egyszer már szavaztunk, most javasolja, 
hogy  először készüljön egy terv. Határozat van, a telkek kisajátítását tervezték akkor. Már 
ekkor kételyei voltak az építésről. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nincs szó kisajátításról, mert nyilatkozott a tulajdonos, hogy 
területcserével megegyezne az önkormányzattal. Helyszíni szemlét tartottak és az 
ingatlantulajdonos írásbeli nyilatkozatát is adta a területcseréhez Ez így megoldódhatna. 
 
Pinczehelyi Tamás: Az Ilka patak mindkét oldala magánterület, véleménye szerint itt nincs 
elég hely a kerékpár-úthoz. 
 
Popele Julianna: Térjünk vissza erre a napirendre külön, mert a teljes nyomvonal miatt kritika 
merült fel. Javasolja ezt a HÉSZ módosításakor pontosan előkészített anyagban újra tárgyalni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolta volna Ő is, csupán a TSZT miatt voltak gondolatébresztő 
pontok, hogy a TSZT és SZT hogyan módosuljon. Még az Építéshatóság is javaslatot fog 
tenni, készítik az anyagot.   
 
Lenkei György: A 3. pontot kéri értelmezni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Rossz a térkép nem egyezik a TSZT-vel. 
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslata, hogy a felsőgödi kerékpárút nyomvonalát a bizottság a 
következő ülésén tárgyalja.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

44/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a főépítész 2010. 05. 11-én kelt 
TSZT, HÉSZ és SZT módosításával kapcsolatos előterjesztésének alpontjait javasolja 
elfogadni, kivéve a 4. alpontot, mely a kerékpárút nyomvonaláról szól. A bizottság a 
következő ülésén tárgyalja a felsőgödi kerékpárút nyomvonalát. 
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A bizottság javasolja, hogy a kerékpárút nyomvonalát helyezzék át a Petőfi S. utcáról a 
Jávorka S. utca érintésével a Vasvári Pál utcán végig, a Sweidel utcán visszaterelve az 
eredeti útvonalra.  
 
Határidő: következő bizottsági ülés 
Felelős: Főépítész 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

45/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja hogy a 
Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv 
módosítására egy lépésben kerüljön sor. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész, polgármester  
 
 
2. napirendi pont: Melegvízű strand tervei 
 
Németh Márta (Ybl Tervező Iroda tervezője): Mai napon leszállította - többszöri átdolgozás 
után - az építési tervdokumentációt a szükséges mellékletekkel akusztikai, tűzvédelmi és az 
összes jogszabályban előírt fejezettel. Az épület átdolgozása többszöri bírálat után érte el a 
mai állapotát. Földszintes, pinceszintes épületről van szó. Két tűzcsapra lesz szükség az 
épülethez. Az épület elhelyezése is többször módosult, míg a jelenlegi helyzet kialakult. 
Tervezték a pincét, gépészetet, földszinti épületet, szellőzőt, medencéket. A tornamedence 
élményelemekkel tarkított. Nagy és egyterű földszinti rész üvegfelülete kötődik a nagystrand 
kertjéhez a másik felén pedig pihenőkerthez. Az összekötő folyosó szélvédett, szerkezete fa és 
ragasztott üveg. A metszeten látható, hogy megszűnt a középső oszlopsor, e helyett kettős 
függesztőműves fedélszék került kialakításra, mert a tűzvédelemi hatóság csak így fogadta el 
az épületet.  Az átjáró ajtó nyáron nyitható lesz. A fürdőépületnek két megnyitása van a strand 
felé. A tetőn minden főállás közt ablak van, mely távirányítású. A természetvédelmi terület 
felőli északi homlokzaton is átjáró található. A keleti homlokzat meg fog szűni a továbbépítés 
során. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nyugati van ráírva, de ez a keleti homlokzat.  
 
Németh Márta: Igen, ez tévesen lett írva, javításra kerül.  
 
Lenkei György tag kiment. 
 
A két épület 40 cm-es szintkülönbséggel van tervezve. Ez a természetes terep emelkedéséből 
és a medencék kiemeléséből,  a gravitációs elvezetésből adódik. A szauna-ház és a gyógyászat 
már szintben lesz, ha megépítésre kerül. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Tervtanács nagy viták közt kétszer is tárgyalta a terveket.  
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

46/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a 
„Fürdőház a gödi termálfürdő területén” tárgyú koncepció alapján elkészített építési 
engedélyezési tervet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: TESZ, VfB elnök 
 
Németh Márta: Elmondja, hogy vállalták azt, hogy a kiviteli terveket már a hatósági eljárás 
alatt készítik.  
 
Fogarasi Antal: A héten benyújtják Dunakeszi hatósághoz a terveket. Két hónap a 
közbeszerzéssel együtt legalább, amíg elkezdődhetnek a munkálatok. 
 
Lenkei György tag visszajött. 
 
Pinczehelyi Tamás: A közbeszerzési eljárás indításához nem kell megvárni az építési 
engedélyt. A költségbecslésre viszont szükség van. A költségbecslés a hozzátartozó 
munkákkal mennyi idő alatt készül el? 
 
Németh Márta: kb. 1 hónap. Köszöni a tervezők munkáját.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

47/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága tulajdonosi hozzájárulást ad 
„Fürdőház a gödi termálfürdő területén” tárgyú koncepció alapján elkészített építési 
engedélyezési tervekhez és felhatalmazza a polgármestert az aláírásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök, polgármester 
  
 
Kovacsik Tamás megköszöni a tervezőknek a munkát. 
 
 
3. napirendi pont: Kossuth téri cukrászda 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a bizottság a Képviselő-testülettől a tulajdonosi 
hozzájárulás hatáskörét kérje meg, ugyanúgy, mint a melegvízű strand tervezésénél. 
 
Az előterjesztésben szerepel a cukrászda szerződése és az új, megépítésre kerülő cukrászda 
tervei. Kéri az észrevételeket. 
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Dr. Kovács Balázs: Az önkormányzat saját tulajdonú területén engedélyezi új épület 
létrehozását, legfeljebb 100 m2 terasz használatával. A bérlő vállalja ennek a költségeit, 
továbbá kialakítja illemhelyet és a szeméttárolót a helyszínrajzon megjelölt területen. A 
rendeltetésszerű használathoz szükséges engedélyeket a bérlő beszerzi és az üzemeltetés során 
ezeket megtartja. Az épületet a felépítmény tulajdonosa  be tudja jegyeztetni a földhivatalnál. 
25 évre szól a szerződés, a bérleti díj évi 300 eFt, melyet egyösszegben fizet meg a bérlő. 
Felmondhatjuk a határozott idejű bérleti szerződést, amennyiben nem tesz eleget a bérlő a 
kötelezettségeinek. A szerződés egyes pontjait ismerteti.   
 
Pinczehelyi Tamás: A bérleti díj megfizetését előre szokták kérni, max. március 01-ig minden 
évben. Javasolja a módosítást. 
 
Nagy Károly: Javasolja, hogy a bérleti díj infláció-követő legyen. 
 
Csányi József: Eladhatja az építményt? 
 
Dr. Kovács Balázs: Igen. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Korábbi tapasztalatai alapján a mosogatólét a személyzet a 
bokrok alá önti. Egy állattartási telepen a tejtermékeket veszélyes hulladéknak tartják.  
 
Lenkei György: Ez a bérlő feladata, melyet az ÁNTSZ szabályoz. 
 
Kovacsik Tamás: Kész terméket hoz ide, ezért a veszélyes hulladék nem itt keletkezik.  
 
Popele Julianna: Véleménye szerint nem a szerződésben kell ezt rögzíteni. Az ÁNTSZ ezt 
előírja. Elővásárlási joga van az önkormányzatnak? 
 
Dr. Kovács Balázs: Ez nem szerepel a szerződésben, de betehető.  
 
Hantos László: A víziközmű hozzájárulást be kell kérni, szigorú előírások vannak.  Valóban 
fontos, hogy mi a gyakorlat, de a szerződésben erről nem kell írni. 
 
Dr. Kovács Balázs: Összegezve a bizottság eddig két módosító javaslatot tett, az egyik a 
bérleti díj esedékessége, a másik az elővásárlási jog. Az árat az elővásárlásnál meg kell 
határozni.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

48/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Vági 
Fagyizó Korlátolt Felelősség Társasággal (székhely: 2120 Dunakeszi, Garas u. 20. IV. 
em. 14., képviselő: Vági József Balduinné) bérleti szerződés megkötését a 2131 Göd, 
Kossuth tér 334. helyrajzi szám alatti, közterület használatára, azzal a módosítással, 
hogy a bérlő a bérleti díjat minden év március 31-ig fizesse meg és a szerződés 
tartalmazza az elővásárlási jogot. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Kovács Balázs ügyvéd 
 
Kovacsik Tamás: A főépítész előterjesztése tartalmazza a tulajdonosi jog átruházását. A 
javaslat azért jó, mert akkor nem kell minden egyes fázisnál testületi ülést összehívni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a bizottság kérje el a tulajdonosi jogosítványokat az 
épületre vonatkozóan. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy a Kossuth tér rendezésével kapcsolatos összes 
kérdésben kérje el a tulajdonosi hozzájárulást, hiszen az utakról és a belső elrendezésről még 
nincs konkrét döntés.  
 
Kenessey Zoltán: Milyen határidővel történik majd a térrendezés? 
 
Kovacsik Tamás: Ezt előre pontosan nem lehet még tudni, hogy az építési engedélyt a 
tulajdonos mikor kapja meg, erről nem lehet határidőt meghatározni. A tér rendezése 3 héten 
belül elkezdődik.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

49/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek, hogy a 2131 Göd, Kossuth tér (334. hrsz.) rendezésével kapcsolatos 
tulajdonosi hozzájárulás kiadásának jogát ruházza át a Városfejlesztési Bizottságra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök  
 
Robert Nikolett: A tervező képviseletében elmondja, hogy az előterjesztés mellékletében 
szereplő pavilont továbbtervezésre alkalmasnak nyilvánítják, akkor a jövő keddi tervtanácsi 
ülésre már bekerülhetne, és május végére kész lehetne a engedélyezési terv. A koncepció 
jóváhagyását kéri a bizottságtól.   
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

50/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 2131 Göd, Kossuth 
téren felépítendő Cukrászda épületéről készített látványterv alapján az engedélyezési 
terv elkészítését. A tervet a Tervtanácsnak is be kell mutatni.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész 
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4. napirendi pont: Nemeskéri Kiss Miklós út forgalomszabályozása   
 
Kovacsik Tamás: A vállalkozók kifogásokat emeltek a szabályozással kapcsolatban. 
Egyeztető tárgyalások folytak a polgármester, aljegyző és közlekedési szakemberek 
bevonásával. Az egyeztetések után került elkészítésre a rendelettervezet. A korábbi 
rendeletben korlátozni kívántuk a teherautó forgalmat. A Dunakeszin épülő új áruház 
építésekor a Nemeskéri utat vették igénybe, ezáltal a lakosságot erősen zavarták. Ennek 
alapján született meg lakossági kezdeményezésre a korlátozás. Viszont több vállalkozás is van 
Gödön, amely kifogást emelt a korlátozó rendelet ellen.  
 
Dr. Nagy Atilla: Elnézést kér, hogy csak most osztotta ki a rendelet-tervezetet. A határozati 
javaslatban a 7,4-et 7,5 tonnára kell javítani. Az egyeztetési tárgyalás a felekkel az volt, hogy 
a Nemeskéri útra 7,5 t-val behajtani tilos, kivéve engedéllyel. Az engedélyek kezelésénél 
minőségénél is történtek változtatások. A kedvezmények besorolás alapján vannak 
meghatározva. Ismerteti az előterjesztés pontjait.  
 
Lenkei György: Az engedélyt javasolja a gépkocsik ablakába tenni, ne legyen színes, de az 
ellenőrzés miatt szükségesnek véli.  
 
Popele Julianna: Ha a Képviselő-testület jóváhagyja a rendeletet, akkor a Közútkezelőhöz is 
be kell nyújtani és a táblákat be kell szerezni. Ez egy hosszabb procedúra.  
 
Pinczehelyi Tamás: Vagy célforgalom, vagy engedély – ez így kijátszható lesz. 
 
Nagy Károly: Csak a Pentáig mehetnének az autók, ez a koncepció miért nem volt jó? 
 
Pinczehelyi Tamás: A derékszögű kanyar után ki kellene rakni a 3,5 t táblát és akkor 
megoldódna a probléma. Az önkormányzatnál igényelhető a behajtási kártya. 
 
Nagy Károly: Azokra az autókra, akik itt fizetik a súlyadót, azok akár ingyen kapjanak 
engedélyt, aki nem, az nem hajthat be.  
 
Pinczehelyi Tamás: Határozati javaslata: Az egyik oldalról teljesen le legyen zárva 3,5 t 
táblával a többiek pedig behajtási engedéllyel közlekedhetnek. Az üzleti működése a 
vállalkozóknak nem lesz akadályozva. 
 
Csányi József: A nagyobb cégek ismerik a partnereiket, ezeket jelentsék be az 
önkormányzatnak.  
 
Hantos László: Nincsenek adatok, forgalomszámlást kellene tartani. 
 
Pinczehelyi Tamás: Mit szeretnénk elérni? Azt, hogy ne legyen átmenő forgalom. Tisztázni 
kellene, hogy  melyik tábla volna a legideálisabb. Az Alagút utcánál már kint van. A 
célforgalom kiegészítő táblával le lehetne szabályozni. Nem vagy/vagy alapra tenni, hanem 
csak célforgalom, vagy csak 3,5 t-nál nagyobb járművel behajtani tilos. Javasolja előjelző 
tábla kitételét.  
 
Dr. Nagy Atilla: Akkor ezzel csak a Nemeskéri út felső szakasza lenne levédve. 
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Popele Julianna: Erről szól az eredeti rendelet. Határozati javaslata a Nemeskéri utat a 
sorompó felől nem kell feloldani. A vállalkozásokat a 2/a-ról meg lehet közelíteni. 12,5 
tonnánál nagyobb autó ne hajthasson be a Nemeskéri útra.  
 
Kovacsik Tamás: Kéri, hogy a jelenlévők tegyék meg javaslatukat, mely alapján a vállalkozók 
kiválasztják a nekik leginkább megfelelőt. Az egyeztető tárgyalás után a bizottság újra 
tárgyalja. Ha most döntünk egyeztetés nélkül, akkor megint csak nem fogják elfogadni.  
 
Pinczehelyi Tamás: A 12,5 tonnás táblákat helyezzünk ki az Alagút utcához. 
 
Dr. Nagy Atilla: Javasolja, hogy a hatályban lévő rendelet 11. §. veszítse hatályát, és legyen 
felfüggesztve 2010. augusztus 01-ig.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

51/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 
a Göd város közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról 
szóló 29/2009. (IX.24.) Ök. sz. rendelet módosítását, miszerint az alaprendelet 2010. 
július 31-ig hatályában felfüggeszti és a rendelet 11. §-nak szövege hatályát veszti és 
helyébe a következő rendelkezés lép: „A rendelet 2010. augusztus 1-én lép hatályba.”  
 
A bizottság felkéri az aljegyzőt a módosító rendelet-tervezet elkészítésére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző, Jegyző, Polgármester 
 
 
5. napirendi pont: Göd Város Önkormányzat  ……../2010. (V. …) Ök. rendelete a 
magánszemélyek kivitelezésében megvalósuló járdaépítések költségviseléséről 
 
Kovacsik Tamás: A lakossági hozzájárulással épülő járdaépítések szabályozását foglalja 
magába a rendelet-tervezet. A magánszemélyek a lakóingatlanuk előtti közterületen kívánnak 
járdát építeni, akkor betonjárdaépítése esetén az anyagköltség 100 %-át, a térkőves megépítés 
esetén az anyagköltség 65 %-át téríti az önkormányzat. 
 
Nagy Károly: Csak a megfelelő paraméterek teljesítése után adjon támogatást az 
önkormányzat.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja az előterjesztés szerinti 100 % helyett az 50 %-ot, a 65 % helyett 
pedig a 70 %-ot. 
 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak külön az alábbi határozati javaslatokról: 
- a betonból épített járdák esetében a támogatottság 100 % helyett 50 %, a térkőnél 65 % 
helyett 70 % legyen:   4 „igen” egyhangú szavazat, 
- ugyanerre vonatkozóan 80 % és 50 % legyen: 4 „tartózkodás”. 
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

52/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a „Göd Város Önkormányzat  ……../2010. (V. …) Ök. rendelete a 
magánszemélyek kivitelezésében  megvalósuló járdaépítések költségviseléséről” szóló 
rendelet-tervezetet azzal a módosítással, hogy a 2. §.-ban megjelölt betonjárda anyagköltsége 
50 %-os, a térkőburkolat anyagköltsége 70 %-os támogatottságú legyen. 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a főépítészt, hogy a 
rendelethez függelékben határozzák meg azokat az utcákat, ahol csak térkőburkolattal 
lehet járdát építeni.  
 
 
6. napirendi pont: Belterülerületbe vonás: 05/33. hrsz-től 05/36. hrsz-ig 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Megmutatja a kivetítőn az érintett telkeket.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

53/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2010. május 18-i ülésén 
tárgyalta fenti napirendet és 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
 
Göd Város Önkormányzata a 46/2008.(IX.25.) Ök rendelettel  elfogadott Helyi Építési 
Szabályzat és Szabályozási Terv alapján hozzájárul az alábbi ingatlanok belterületbe 
vonásához: 
 

Változás előtt Változás után 
05/33 hrsz. gyep          500  m2 8250 hrsz. kivett 

beépítetlen terület 
500 m2 

05/34 hrsz. gyep          50  m2 8251 hrsz. kivett 
szennyvízátemelő 

50 m2 

05/35 hrsz. gyep          801 m2 8252 hrsz. kivett 
beépítetlen terület 

801 m2 

05/36 hrsz. gyep          600  m2 8253 hrsz. kivett 
beépítetlen terület 

600 m2 

 
Felkéri a Jegyzőt,  hogy  a módosítások a Földhivatali nyilvántartásban átvezetésre 
kerüljenek. 
Az önkormányzati tulajdonú 05/34 hrsz-ú ingatlan esetében a változás 
vagyonkataszterben is átvezetésre kerüljön. 
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7. napirendi pont:  Közterület-fenntartás – közbeszerzési eljárás kiírása  
 
Popele Julianna: Ismerteti a most kiírásra kerülő közbeszerzési eljárásokat, amelyeket most 
készítettek elő. A műszaki tartalom meghatározása miatt szükséges a Városfejlesztési 
Bizottság véleménye. Komoly anyag készült, nagyon alapos felmérés előzte meg., így 
kerültek a feladatok meghatározásra. A területek besorolást kaptak: e szerint terek, 
játszóterek, extenzív területek, buszmegállók, vasúti átjárók, gyalogoshíd karbantartására és 
hóeltakarítási munkákra készült a felmérés. A szöveges kimunkálás tartalmazza, hogy az 
egyes mennyiségekhez milyen munkák tartoznak. Van egy fő összesítő. A kiírásban található 
még a csapadékvíz elvezetésre, sövényfenntartásra, fák gondozására, utcabútorokra, 
öntözőrendszerekre meghatározott rész. Az évenkénti közbeszerzés nem ajánlott a 
szerződéskötés időtartamát ki lehet kötni egy vagy két évre is. Ez kiírás kérdése, melyről a 
testület dönt.  
 
Kovacsik Tamás: Az alsógödi strandon a vendéglátóegységekkel kötött szerződés tartalmazza 
a terület rendbentartását. A feneketlen tónál a sportpálya is benne van a kiírásban? 
 
Popele Julianna: Tudomásom szerint igen.  
 
 
8. napirendi pont: Göd város kátyús aszfalt/mart aszfalt burkolatú útjainak javítása- 
közbeszerzési eljárás kiírása  
 
Popele Julianna: Ismerteti az előterjesztést és a kiírás feltételeit. A felmérések pontosan 
megtörténtek.  
 
Lenkei György: Május közepe van és a téli kátyúk még ott vannak.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

54/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága jóváhagyja az 1. sz. 
mellékletben szereplő „Göd Város Önkormányzat tulajdonában és kezelésében álló 
helszíneken közterület-fenntartási, parkgondozási, hó-eltakarítási munkák” 
közbeszerzési eljárás műszaki tartalmát. 
 
Felelős: Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
9. napirendi pont: Helytörténeti bemutatóterem létrehozása 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja levenni napirendről. 
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10. napirendi pont: Széchenyi csárda úszóműve 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az úszóművet az új bérlő megörökölte, a Széchenyi csárda felirattal. 
A csatolt térképen be van jelölve a hely, ahol az ideiglenes tárolást engedélyezni lehetne.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

55/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága ideiglenes jelleggel 
engedélyezi a „Széchenyi csárda kikötője” feliratú úszómű tárolását az 525 helyrajzi 
számú ingatlanon, a GSE úszóműve alatt, a térképen megjelölt helyen. Az engedély 
visszavonásig érvényes, és hatósági engedélyezési eljáráshoz tulajdonosi hozzájárulásnak 
nem tekinthető.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
11. napirendi pont: Béke utca 3.  sz. alatti Kastély óvoda előtető 
 
Popele Julianna: A TESZ költségvetésében szerepel, kb. 496 eFt 1 db előtető megvalósítási 
költsége.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

56/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek a 2131 Göd, Béke utca 3. sz. alatti Kastély Óvoda előtetőinek megépítését a 
főépítész előterjesztésében foglaltak alapján. 
 
 
12. napirendi pont: EGYEBEK  
 

• Kálmán utca 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti dr. Pintér György képviselő levelét, mely a Kálmán utca 
forgalomcsillapításának problémáját veti fel. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A helyzetet súlyosbítja, hogy hamarosan lakópark épül Sződ-
Nevelekhez közel. 
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslata: 3,5 t súlykorlátozás táblát, és a 8-as körzet 
körzetfejlesztési hozzájárulásból forgalomlassítót készíttethet a körzeti képviselő.  
 
Popele Julianna: A korábbi tárgyalások során a fekvőrendőr létesítését elvetették. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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57/2010.(V.18.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Kálmán utcában a 40-
es sebességkorlátozó tábla és a 3,5 tonna súlykorlátozó tábla kihelyezését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a csomagolóüzemnél helyszíni bejárás 
lesz, pünkösd utáni kedden reggel 10 órakor. Jelen lesz  a körzeti képviselő, a Városfejlesztési 
Bizottság képviselője és a Környezetvédelmi Bizottság képviselője. 
 

• Kenessey Zoltán: Említi az esőzések miatti problémákat az Árpád utcában. 
 
Popele Julianna: A Lenkei és Révay utcákból jöttek bejelentések. Vasárnap egész nap a 
helyszínen voltak. Elindult a mentés. Estére már visszajelezték a lakók, hogy a veszély 
megszűnt. A Beruházási osztály folyamatosan intézkedik e tárgyban. 
 
 
Kovacsik Tamás VfB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 

Kmf. 
 
 
 
 
 
 
 

Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető      VfB elnök 

 
 

 


