JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2017. április 18-án 10:00-kor kezdődő
soron következő rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. április 18. 10:00
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: VFB rendes ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József, képviselő
Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5
tagból 4 tag jelen van, Lenkei György jelezte késését.
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és
azok sorrendjét:
1.) Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciója
Előterjesztő: Popele Julianna
2.) Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Balassi Bálint utcába
Előterjesztő: Popele Julianna
3.) Rákóczi úti labdarugó pálya bekerítése
Előterjesztő: Csányi József, képviselő
4.) Közterület felügyelet gyalogos bejárás beszámoló
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla, aljegyző
5.) Széchenyi strand behajtási engedély kiadása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás, VFB elnök
6.) Fotópályázat (Településképi Arculati Kézikönyv)
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit, főépítész
7.) 2016. évi VKB és VFB döntések végrehajtásának áttekintése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás, VFB elnök
8.) Egyebek
- „Kutyát a parkba vinni tilos” táblák kihelyezése
1. Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciója
Kovacsik Tamás: Az Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepciót egyszer elfogadtuk, de be
kellett kérni még két árajánlatot. Elkészült a képviselő testület elé kerülő végleges tervezet. A
legjobb árat és leggyorsabb időt az Inteligens Utak Mérnökiroda Kft. adta, aki 545.000 Ft +
Áfáért vállalta, ezért javaslom az Inteligens Utak Mérnökiroda Kft felkérését a feladatra
sürgős határidővel.

A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
19/2017. (IV.18.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy
-

Göd
Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd, Oázis lakópark
forgalomtechnikai koncepciójának elkészítésével a legalacsonyabb összegű ajánlatot
adó Intelligens Utak Mérnökiroda Kft-t (2030 Érd, Béga u. 11.) bízza meg. Ajánlati
ár: 545.000 Ft + Áfa

-

Képviselő-testület hatalmazza fel a Polgármestert a szerződés megkötésére.

-

Képviselő-testület a forgalomtechnikai koncepció elkészítéséhez szükséges forrást,
Bruttó 692.150.- Ft-ot a 2017. évi költségvetésben szereplő Beruházási feladatok Tervezési előirányzat keret terhére biztosítja.

Felelős: Kovacsik Tamás, VFB elnök
Határidő: azonnal
(Lenkei György megérkezik)
2. Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Balassi Bálint utcába
Kovacsik Tamás: Lenkei képviselő úr kérte egy sebességcsökkentő műtárgy kihelyezését a
Balassi Bálint utcában. Az utca teljes szakasza lakó-pihenő övezet besorolású, ezért az utak
forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM
rendelet melléklet 11.2. pontja alapján a törvény lehetőséget ad sebességcsökkentő eszköz
kihelyezésére. Az eszköz megközelítőleg 37.500Ft + áfa, a szükséges közúti jelzőtáblák díja
megközelítőleg 45.000 Ft + áfa. Kérdésem, hogy képviselő úr egyeztetett az ott lakókkal?
Lenkei György: A lakók kértek megoldást a járműforgalom számára megengedett sebesség
betartása érdekében. Az elhagyott munkásszállás most a Samsungosoké. Nagyon gyorsan
haladnak ezen a szakaszon, megnövekedett a forgalom. Lakossági kezdeményezés, kérem a
bizottság támogatását.
A bizottság tagjai támogatják a kezdeményezést és egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
20/2017. (IV.18.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a Balassi Bálint utca 7. és 16. sz. előtt 1 db sebességcsökkentő küszöb
kihelyezését, valamint a küszöbhöz szükséges közúti jelzőtáblákat.

A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2017. évi
költségvetésben szereplő közúti jelzőtáblák keret terhére biztosítja.
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály
Határidő: 2017. május 31.
3. Rákóczi úti labdarugó pálya bekerítése
Csányi József: Évek óta probléma, hogy van egy szakasz, ahol kimaradt a kerítés és a környék
lakói idehordják a szemetet. Kb. 35méter kerítéssel meg lehetne oldani. Egy részen az
oszlopok meg vannak. Annyival szeretném kiegészíteni az előterjesztést, hogy a meglévő
kerítést is át kell nézni.
(Popele Julianna és Zábrádi Arnold megérkezik)
Kovacsik Tamás: Épp ott tartottunk, hogy Csányi József képviselő úr a sportpálya Rákóczi úti
oldalára, szeretne kerítéspótlást és a meglévő javítását kérni, hogy a lakók ne oda hordják a
szemetet.
Popele Julianna: A labdarugó pálya GSE kezelésében van. Elvileg minden ilyen jellegű kérést
hozzájuk kell megfogalmazni.
Csányi József: Így soha nem készül el. Gyakorlatilag van egy darabon kerítés, de szerintem a
GSE soha nem fogja megcsinálni a hiányzó szakaszt. Pár éve kaptak oda egy faházat teljesen
tönkrement, nem beszélve arról, hogy van ott egy szivattyú, kérdéses annak az állapota.
Dr. Szinay József: Nagy valószínűséggel ránk fog maradni, aztán a beruházási osztály
egyeztet a GSE-vel.
Kovacsik Tamás: A határozati javaslatban az áll, meg kellene nézni és árajánlatot kérni. Utána
lehetne továbbítani GSE-nek, hogy mennyiben járulnak hozzá a munkához. Meg van az
árajánlat akkor újra tárgyaljuk ki mennyivel száll be. Határidő a következő VFB ülés.
A bizottság tagjai támogatják a kezdeményezést és egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
21/2017. (IV.18.) VFB határozat
Göd város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság felkéri a Beruházási és
Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy készíttessen felmérést a Rákóczi úton lévő
labdarugó pálya kerítéséről és kérjen árajánlatot annak megépítésére.
Felelős: Popele Julianna, Beruházási OV
Határidő: 2017. május 15.

4.Közterület felügyelet gyalogos bejárás beszámoló
Kovacsik Tamás: Dr. Nagy Atilla aljegyző szabadságon van, a közterület felügyelet vezető
felmondott, hirdetés fent van a honlapon. Napirendi pont levételre kerül.

5. Széchenyi strand behajtási engedély kiadása
Kovacsik Tamás: A behajtást gátló eszköz itt látható a teremben. Azt gondoljuk ez könnyen
kezelhető, könnyen észlelhető, anyagiakban megfizethető. GSE kajak-kenu szakosztály 2 db,
Széchenyi csárda 2 sb, strand büfé szintén 2 db kulcsot kap, amivel saját mozgásukat és az
áruszállítást tudják biztosítani. Személyesen megbeszéltem velük, megígérték, hogy
igyekeznek maximálisan figyelni a nyitásra és zárásra.
Dr. Szinay József: Gödi körkép májusi számában megjelenik egy felszólítás, hogy az eddig
kiadott behajtási engedélyek hatályukat vesztik és új szabályozás lép életbe.
(Dr. Pintér György megérkezik)
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslom, hogy legyen a hivatalban és a körzeti képviselő is kapjon
kulcsot.
Balogh György: Egy kulcsra a TESZ-nek is szüksége van és az összes autónkra kell behajtási
engedély.
(Dr. Szinay József, jegyző kimegy)
Dr. Pintér György: Korábban voltak mozgáskorlátozottak, akik kaptak lehajtási engedélyt. Ők
továbbra is lehajthatnak?
Kovacsik Tamás: A kajak-kenu szakosztálynál lesz egy kulcs és beengedik.
Dr. Pintér György: Van valaki az épületben, aki be tudja engedni, ha kell?
Popele Julianna: Azért kerül ilyen eszköz kihelyezésre, hogy emellett egy mozgáskorlátozott
autóval/járművel le lehet menni.
Kovacsik Tamás: Ezt majd a kajak-kenu szakosztállyal egyeztetjük, biztos mindig van ott
valaki. Megbeszéljük, hogy a csónakmester tartson ügyeletet.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

22/2017. (IV.18.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága egyetért azzal a javaslattal, hogy
a Széchenyi strand területére gépkocsival való behajtást a GSE kajak-kenu szakosztály,
a Széchenyi Csárda és a Strand büfé részére Göd Város Önkormányzata 2-2 kulccsal
tegye lehetővé; 1-1 db kulcs a körzeti képviselő, a Tesz és a közterület fenntartó cég
részére kerüljön átadásra, valamint a Polgármesteri Hivatalnál is legyen 2 db kulcs
elérhető.
Egyben felkéri a Jegyző urat, hogy az eddig kiadott behajtási engedélyeket vonja vissza.
Az új engedélyeket a TESZ gépjárművei, valamint a nevezett szakosztályvezető és a
vendéglátó egységek vezetői által leadott 2-2 rendszám alapján adja ki.
Határidő: 2017. május 02.
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Mucsi László beruházási ügyintéző

6. Fotópályázat (Településképi Arculati Kézikönyv)
Bertáné Tarjányi Judit: Volt már a bizottság előtt a fotópályázat, abban maradtunk az elnök
úrral, hogy meghitelezi a bizottság, amíg megérkezik a támogatás.
Kovacsik Tamás: Mikor lesz aktuális a támogatás?
Bertáné Tarjányi Judit: Nem tudjuk, addig is a fotópályázatot ki lehet írni.
7. 2016. évi VKB és VFB döntések végrehajtásának áttekintése
Kovacsik Tamás: Többnyire fakivágási engedélyek voltak, amivel a Városfejlesztési és
Környezetvédelmi bizottság foglalkozott. Továbbiakban a Városfejlesztési Bizottság döntéseit
nézzük át. A Képviselő-testület 2017. évi munkatervét elfogadtuk.
Popele Julianna: Kerékpárút nyomvonalán a táblák kihelyezését Képviselő-testület
jóváhagyta, táblák megrendelésre kerültek
Kovacsik Tamás: Feneketlen tó rekultivációs munkái folyamatban vannak.
Popele Julianna: Gyalogos átkelő létesítése a Rákóczi Ferenc úton engedélyezés alatt van,
utána tudjuk megépíteni. Nyári szünetre, óvoda szünetre ütemezzük a munkákat.
(Szabó Csaba megérkezik)
Kovacsik Tamás: Ezeknek a most folyamatban lévő munkáknak a befejezése mikorra
várható?

Popele Julianna: Ez az engedélyezéstől függ.
Kovacsik Tamás: Beck Ö. Fülöp téren a parkoló régi téma már.
Popele Julianna: Simon Tamás vette kézbe ezt az ügyet. Hozzám nem jutott semmi
információ, hogy milyen döntés született. Meg kell nézni, hogy mekkora helyre lenne szükség
és mekkora hely van.
Dr. Pintér György: Megoldás lehetne a megállni tilos tábla kiegészítése egy kivéve
áruszállítás táblával.
Bertáné Tarjányi Judit: A 15/2013 ÖK rendelet 1. sz. melléklet módosítása teljesítve.
Popele Julianna: Göd város infrastrukturális fejlesztése 2017-2018 folyamatban.
Bertáné Tarjányi Judit: HÉSZ módosítási javaslatok folyamatban vannak. Ma van bent a
tervező az állami főépítésznél egyeztetni.
(Lenkei György távozik.)
Kovacsik Tamás: Széchenyi strandon az útelzáró oszlop kihelyezése teljesül. Közterület
elnevezéseket megszavaztuk. Képviselő-testület döntése alapján Nevelekben Ökörszem utca
lett Fecske helyett és az Ipartelep helyett Fóti utca lett. Városi takarítás lezárult. Oázis
lakópark forgalomtechnikai koncepcióját ma tárgyaltuk. Göd-Bócsáért Baráti Kör kérelmét
megtárgyaltuk, Neveleki Szomszédok támogatási kérelmét átirányítottuk a Civil Tanácsnak.
8.Egyebek – „Kutyát a parkba bevinni tilos” táblák kihelyezése
Kovacsik Tamás: Mucsi László beruházási ügyintéző és Csányi József képviselő kérése, hogy
helyezzünk ki ilyen „Kutyát a parkba vinni tilos” táblákat a játszóterekre.
Dr. Pintér György: A játszótér nem park.
Csányi József: Legyen csak egy áthúzott kutya, hogy mindenhova lehessen kirakható a tábla.
Popele Julianna: Mivel lenne felhelyezve és hova? Egy-egy parknak van akár 5 bejárata is.
Szabó Csaba: Javaslom, hogy minden járdára kerüljön kihelyezésre, ami bevezet a parkba.
Kovacsik Tamás: Felmerül a kérdés, ha mindenhonnan kitiltjuk a kutyákat, hova viszik?
Pintér György: Legyenek a képviselők felkérve, hogy írják össze körzetükben milyen típusú
táblából hova hány darabot szeretnének kihelyezni.

Kovacsik Tamás: Felkérjük a beruházási osztályt, hogy szöveg nélkül kutyás táblákat
szereljen fel a játszóterekre és megközelítési helyekre. Parkokra vonatkozóan kutyás kukák
kerülnek kihelyezésre, ez folyamatban van, Jakab Júlia intézi.

A bizottság tagjai támogatják a kezdeményezést és egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:

23/2017. (IV.18.) VFB határozat
Göd város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság felkéri a Beruházási és
Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy a játszóterekre és azok megközelítési
útvonalában szereljenek fel „Kutyát bevinni tilos” táblákat.
Határidő: 2017. május 15.
Felelős: Popele Julianna, Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető

Kovacsik Tamás: Attila utcával kapcsolatos problémát kell még megbeszélnünk. A növényzet
benőtte az utat. Nagy a kerékpárforgalom, balesetveszélyes az útszakasz. A lakosokat kellene
felkérni, hogy nyírják vissza a sövényt.
Szabó Csaba: Már többször megkerestek lakosok, hogy irtsuk ki a bokrokat, de a környezetet
széppé teszik, elég lehetne, ha visszavágásra kerül a növényzet.
Kovacsik Tamás: A javaslat, hogy határozatban legyenek az ingatlantulajdonosok kötelezve a
növényzet visszavágására

A bizottság tagjai támogatják a kezdeményezést és egyhangú 4 „igen” szavazattal az alábbi
határozatot hozzák:
24/2017. (IV.18.) VFB határozat
Göd város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy
határozatban kötelezze az Új Élet utca – Attila utca sarkán, illetve az Attila és az V.
Körforgalmi út sarkán lévő ingatlantulajdonosokat, hogy az általuk ültetett növényzet
visszavágásával biztosítsák jogszabályban leírt beláthatóságot, a balesetmentes
közlekedés érdekében.
Határidő: 2017. április 30.
Felelős: Dr. Szinay József, címzetes főjegyző

Dr. Pintér György: A 3-as napirendhez szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a GSE és a
Kézilabda Szövetség jelezte, hogy csarnokot szeretnének építeni TAO-s támogatásból a
pályára. Vannak elképzelések, amik ideális esetben összehangolhatóak lehetnek. 2015-ben
kelt egy Képviselő-testületi határozat, hogy építhetnek oda, de nem szabtunk határidőt. Ennek
utána kell nézni.

Kovacsik Tamás VFB elnök megköszöni mindenki munkáját és az ülést bezárja.
Kmf.

Csányi József
Képviselő bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovacsik Tamás
VFB elnök

