JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2017. március 14-én 10:00-kor
kezdődő soron következő rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. március 14. 10:00
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: VFB rendes ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József, képviselő
Kovacsik Tamás: köszöntöm a Polgármester urat, a tisztelt tagokat és az ülésen
megjelenteket, megállapítom a határozatképességet, 5 tagból 4 tag jelen van, Lenkei György
igazoltan van távol, talán még visszaér az Őt érintő napirendi pontig. Főépítész asszony
kérésére a 2. és 1. napirendi pont helyet cserél és egyebekben több pont érkezett.
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és
azok sorrendjét:
1.) Településarculati kézikönyv megalkotásának feltételei
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit, Főépítész
2.) HÉSZ módosítási javaslatok
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit, Főépítész
3.) Közterületek elnevezése
Előterjesztő: Kovacsik Tamás
4.) Szent István utcai parkoló szabályozása
Előterjesztő: Popele Julianna, Városüzemeltetési és Beruházási Osztályvezető
5.) Városi takarítás finanszírozása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás
6.) Egyebek
I. Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi
működéséről
II. Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepció
III.Göd-Bócsáért Baráti Kör kérelme
IV. Széchenyi strandon útelzáró oszlop felállítása
V. Támogatási kérelem
VI. Közterület felügyelet beszámolója a gyalogos bejárásokról és intézkedésekről
(Simon Tamás alpolgármester megérkezik)
Bertáné Tarjányi Judit: Köszönöm a szót. 2016. évi LXXIV. törvény minden település
számára előírja Településképi Arculati Kézikönyv és településképi rendelet elkészítését.
Bárki készítheti ezt az arculati kézikönyvet. Vannak már minták, 4 db melyek a Lechner

tudásközpontnak a honlapján elérhetőek. Ennek a Településképi Arculati Kézikönyvnek az
elkészítési határideje szeptember 30. Az BME Urbanisztikai tanszéke megkeresett minket és
felajánlotta, hogy elkészítik. Horváthné Hubay Nóra, tájépítész jelezte, hogy az
előkészületekben részt vesz. Szükség lesz egy külön ülésre, ahol csak a Településképi
Arculati Kézikönyv kerül megtárgyalásra. BME Urbanisztikai tanszéke fotópályázat útján
végezné el a képek begyűjtését. Ezt a pályázatot mi is ki tudjuk írni. Javaslom, a
határozathozatallal induljon egy fotópályázat is.
Kovacsik Tamás: Házon belül esetleg megoldható?
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, már fontolgatjuk kinek, mi lenne a konkrét feladata. A Település
Arculati Kézikönyvet társadalmasítással kell elkészíteni. Lakosságot fel kell kérni, ha olyan
tulajdona van, jelezze. Tájépítészeti, növényzeti kérdésekben Horváthné Hubay Nóra már
jelentkezett is. Javasolta, hogy a Szent István Egyetemmel vegyük fel a kapcsolatot és kérjünk
tőlük ajánlatot. Kérdés, hogy elfogadjuk valamelyik egyetem ajánlatát (BME, SZE), vagy
magunk állunk neki elkészíteni. A Településképi rendelet - amit az arculati kézikönyv után el
kell fogadni – tartalmazza a kötelező elemeket. A HÉSZ-ből át kell emelni a településképi
követelményeket, a településképi véleményezési és bejelentésről szóló rendeletünk tartalmát
át kell emelni. Ha kicsúszunk a határidőből, akkor a HÉSZ-ből a települési követelményekre
vonatkozó előírásokat nem használhatjuk.
(Dr. Szinay József Címzetes Főjegyző megérkezik)
A bizottság tagjai egyhangú 4 „igen” szavazattal támogatják a javaslatot és az alábbi
határozatot hozzák:
8/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja a Településképi
Arculati Kézikönyv (TAK) és településképi rendelet előkészítését és jegyző útját felkéri a
főépítészt, hogy a településről szóló fotópályázatot írjon ki és bonyolítsa le.
Határidő:
Felelős:

2017. március 31.
Dr. Szinay József,
Bertáné Tarjányi Judit

2. HÉSZ módosítási javaslatok
Bertáné Tarjányi Judit: A javaslatok táblázatba vannak foglalva. Az első 5db a 7002-7008-as
hrsz-ú ingatlanokra vonatkozik. Valamennyien azt kérik, hogy Gksz2 övezeti besorolásba
kerüljön az ingatlan. Valamennyien azt is leírták, hogy a további jogi viták ezzel
megelőzhetők lennének, de egyidejűleg valamennyien bírósághoz fordultak a számukra

kedvezőtlen kormányhivatali döntés ellen. Szénásiné és Deák József vonatkozásában a
bíróság jóváhagyta az első fokú ítéletet. Megyünk tovább a kúriához természetesen, viszont a
Kormány Hivatal a második csoport kérelmét elutasította. Javaslom, egyelőre tartsuk a
javaslatok között a következő fordulóig a Gksz2-est.
(Lenkei György képviselő megérkezik)
Bertáné Tarjányi Judit: A teljességhez hiányoznak aláírások, Szénásiné tulajdonostársának,
Szilvásinénak és Bognár ügyvéd úrnak aláírását nem látom itt. Az Ő aláírásukra szükség van.
(Dr. Pintér György alpolgármester és Dr. Nagy Atilla aljegyző megérkezik)
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslom az ügy fontosságára való tekintettel új időpont kiírását a
módosítási javaslatok megtárgyalásához. VT8-as övezetre több egymásnak ellentmondó
javaslat is érkezett. Ezek megtárgyalását későbbi időpontra javaslom, miután összefésültük az
összes kérést. 8-as pontban Piarista iskola kérését elfogadásra javaslom a 30 cm-es
növénytakarónál kisebb zöldfelület beszámításának kivételével. 9-es pont MK1-es övezetben
az épület tiltása helyett azt kéri, hogy a természetvédelmi hatóság hozzájárulásához kössük az
engedélyezést. A terület a Nevelekre átmenő híd mellett van. Támogatom. A 6801/303-304
helyrajzi számokon az épületek két részre osztását kérik. Nem tudom, a vízelvezetést hogyan
tudják megoldani. Sűrű a beépítés, mivel eldöntendő a következő ülésig át lehet gondolni.
Szeder utcai lakóparknál azt állította a építéshatóság, hogy ez (térképen mutatja) nem közút.
Tulajdoni lapon beépítetlen terület van feltüntetve, ezért elutasította Dunakeszi Építési
Hatósága. Ezt közúttá átminősítéssel meg tudjuk oldani. 12-es pontban, azt kérik, hogy
Bócsán a nagyobb telkek legyenek 8 lakásos beépíthetőségiek. A magasság okozza a legtöbb
problémát, mivel az épület magasság fele az oldalkert. Megnöveljük az épületmagasságot
megnő a minimális oldalkert is.
(Dr. Szinay József Címzetes Főjegyző távozik)
Lenkei György: ez csak a Munkácsy utcára vonatkozik?
Bertáné Tarjányi Judit: Különösen nem javasolnám a Római Erőd területére. Megoldható, de
oda kell figyelni a Zrínyi u-i telkekre. 13. pontot visszavonták és új javaslatot adtak be, ami a
18. pontban van. Fenyves Teniszpark is beadott egy javaslatot, kisebb elő-telket és nagyobb
beépíthetőségi arányt kérnek. Nincs akadálya, ez is településszerkezeti-terv módosítás nélkül
megoldható. A 15. pontban a Magyar Közút véleményezte a HÉSZ-t, szerencsére nem emel
kifogást. A 16. pontban Lafi kft szintén a Vt 8-as besorolás módosítását kéri.
(Dr. Szinay József Címzetes Főjegyző visszaérkezik)
Bertáné Tarjányi Judit: 18. pontban a Dunakanyar Építő Kft tulajdona (mutatja térképen) jelen
pillanatban üdülőházas övezet, ami előző tulajdonos kérésére állt elő. Korábban különleges
strand besorolás alatt volt nyilván. Üdülő övezet szálloda építésére ad lehetőséget és lakásokat

szeretnének építeni. A külön övezet mindenképp támogatható. 1,5 gépkocsi/lakással számolva
alakítanának ki parkolót. Végig beszéltük az építtetőkkel a lehetőségeket. Kértük legyen
valami tároló, illetve a gépkocsik nagy részét garázsban helyezzék el. (Kovacsik Tamás körbe
küld látványterveket az épületről.)
Markó József: Nagy méretű épület, van is róla vélemény kinek ilyen kinek olyan. Javaslom
úgy értékelni, hogy nem az Oázis utolsó beépítetlen telke. A strand környezetében kicsit
városias jellegű övezet kerülne kialakításra. Az hogy a termálstrand családi házas övezetben
legyen nem ésszerű. Az épület jellege elüt az eddigiektől. Modern fiataloknak tervezett, sok
helyen van ilyen. Az építtetők nem építenek olyat , amire nincs kereslet. Azt gondolom, hogy
a városban alig van városszerű épület, hogy legyen valami központ, ami Gödre jellemző, ami
kiemelkedik. Javaslom a meglévő nagyobb telkekre hasonló épületeket kellene építeni. Sok
apró nem idevaló épületek épültek. Én ezt támogatnám, ez nem kockaház, ez a jövő. Hasonló
méreteket bír, mint a már meglévő tömbházak az Oázisban.
Bertáné Tarjányi Judit: Abban különbözik ez a javaslat a többihez képest, hogy
Településszerkezeti módosítás nélkül nem módosítható.
Markó József: Üdülő övezetben építhetnének oda egy szállodát? A 300 nm-nél kisebb
építkezések terveit nem is kapjuk meg.
Bertáné Tarjányi Judit: Igen szállodát építhetnének, de a lakóépületnek más a környezeti
terhelése. Valóban az egyszerűsített bejelentéssel épülő épületekről semmit nem látunk, de
előírhatjuk szeptembertől, hogy szükséges legyen előzetes főépítészi vélemény. 19. pontban a
szolgáltatási pont sok javaslatot tett. Javaslom elfogadásra, ezek elírások, kiegészítések, nem
jelentős változások. 20-21. pont (mutatja térképen a területet – Szálender) Má2-es övezet
(beépíthetetlen) helyett Má3 legyen, ami beépíthető, de kis mértékben és ezt elfogadhatónak
tartom.
Kovacsik Tamás: Akkor, amiről lehet, döntsünk most.
Bertáné Tarjányi Judit: Piaristák kéréséről tudunk dönteni. Elfogadásra javaslom a 30 cm-es
növénytakarónál kisebb zöldfelület beszámításának kivételével. A 120.§ (6) pont módosítását
javaslom: tiltás helyett előzetes engedély. A 10. pontot én nem támogattam, de elnök úr igen.
Kovacsik Tamás: Jelenleg két darab kocka épület építhető ide. Telekelosztás és jobb
környezet reményében ezen változtatva egy új igényeknek megfelelőbb terület kerülne
kialakításra. A telek kihasználtsága nekem szemrevalóbb, mint a két kocka.
Bertáné Tarjányi Judit: Amennyiben elfogadják, akkor javaslom a másfélszeres gépkocsi
elhelyezését és a lakásonkénti egy kötelező garázs építésének elrendelését. Falusias
lakóövezetre elfogadható, de azért javaslom következő ülésre, mert kérelmezők meginogtak
az épületmagasság és az oldalkertre vonatkozó szabályozás miatt. 14-es pontban a kérést a
rekreáció átkerülését sportterületbe támogatom 1 lakás elhelyezésével. 2 lakás elhelyezését

nem javaslom. Új övezet létrehozása szükséges. 17-es pontról jogszabályütközés miatt nem
kell szavazni. 18-as pontot átbeszéltük. 19-20-21-es pontok kérését támogatom.
Simon Tamás: Azon a területen hagyományosan lovas sport folyik. Sok lovarda van. Lovas és
kertészeti területek létrejöttét szeretnénk támogatni ezzel. Nem biztos, hogy Má3, de
mindenképp a jelenlegi helyzetet megváltoztató, Má3-hoz hasonló besorolás szükséges.
Bertáné Tarjányi Judit: Lényegében egyik mezőgazdasági területből soroljuk a másikba.
Esetleg új övezet besorolás is létrejöhet.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
9/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek elrendelni a Településszerkezeti Terv, a Helyi Építési Szabályzat és a
Szabályozási terv módosítását a beérkezett javaslatot alapján. Javasolja felkérni a
polgármestert a településrendezési tervező kiválasztására és az eljárás megindítására.
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Határidő: folyamatos
Felelős: Dr. Szinay József, Bertáné Tarjányi Judit
Simák Roland: Szeretném megkérdezni mi a végleges konklúzió 1-től 5-ig pontokra.
Bertáné Tarjányi Judit: Nyilvánvaló változatlan közös megállapodás kellene, hogy szülessen.
A hiányzó két aláírás is jöjjön be Szénásiné tulajdonostársának az aláírása (7003 hrsz) és az
ügyvéd úr aláírása gondolom nem beszerezhetetlen. Egységes kérés esetén támogatandó a
kérés.

Kovacsik Tamás: Jegyző úr kérésére előbbre vesszük az Egyebek IV. napirendi pontot.
Egyebek IV. - Széchenyi strandon útelzáró oszlop felállítása
Dr. Szinay József: Felmerült javaslat, hogy a Duna-parton a Széchenyi strandhoz fizikai
lezárás kerüljön elhelyezésre gépjárművek számára. Volt egy beszélgetés a sportegyesület
elnökével is a lehetőségekről. Közlekedésbiztonsági feltételeket figyelembe véve egy oszlop
kihelyezésére esett a választás. Felmerült az is, hogy a két csárda ne konténerbe gyűjtse a
hulladékot, hanem két nagyméretű gurítható kukával oldják meg a szemétszállítást. A
szemetelés nagyrészt a Piarista diákok okozzák, javaslom bevonni őket a takarításba.
Kovacsik Tamás: Beszéltem a Piarista Iskola igazgatónőjével, figyelmesen meghallgatott és
ígéretet tett, hogy az Arany László sétányt rendbe teszik. Városi szemétszedési akcióban is
részt vesznek. Még egyeztetünk, hogy milyen szemetest és pontosan hol helyezhetnek el,
aminek az ürítéséről ők gondoskodnak a jövőben. Nagy mennyiségű szemetet termelnek. Egy
megállapodást fog kezdeményezni, amiben rögzítésre kerülnek az általuk vállalt feladatok.
Markó József: Igazából jó az oszlop, de látszatmegoldás. A behajtani tilos tábla elegendő
lehet, de soha senki nem került még megbüntetésre. Ugyanúgy beengedik a szállítókat,
ismerősöket. A büntetés visszatartó erő lehetne.
Simon Tamás: Oszlopnak egy nagy előnye lesz, hogy mellette a gyalogos és kerékpár
forgalom megoldható. Javaslom, olyan oszlop legyen, ami tanúsított és megfelelő
fényvisszaverővel van ellátva, hogy ne legyen baleset. Önkormányzatnak, tűzoltóságnak, két
vendéglőnek, egyesületnek legyen kulcsa. Nem tudom mi volt a korábbi gyakorlat, de
regisztrálni kellene az ott tartózkodható autók rendszámát és meg kell bízni az illegálisan ott
parkolók büntetésére a közterület felügyeletet, természetesen a Jegyző úr által kiadott
engedélyeket figyelembe véve.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:

10/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága Jegyző útján felkéri a
Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezetőt, hogy a Széchenyi strandra vezető úton
helyezzenek el útelzáró oszlopot.
Továbbá felkéri a Címzetes Főjegyző urat, hogy a Piarisa Iskola igazgatójával
egyeztessen a diákok szabad idejének elköltésével kapcsolatos problémák ügyében.
Határidő: 2017. április 03.
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző
Popele Julianna, Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető

(Markó József polgármester és Dr. Szinay József Címzetes Főjegyző távoznak)
3. Közterületek elnevezése
Kovacsik Tamás: A város területén a jobb tájékozódást szolgálja a közterületek elnevezése. A
Kincsem Istálló átépítése hamarosan befejeződik. Az épület használata során szükséges lesz
az ingatlan címének megadása. Az ingatlan előtti 2690/7 hrsz-ú közterület földhivatali
nyilvántartásban nincs elnevezve, melyet a gödi lakosok Kincsem park néven ismernek. A
hely szelleméhez és a hagyományhoz híven a Kincsem park elnevezés javasolt.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
11/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek a gödi 2690/7 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú területnek a Kincsem
park elnevezés adományozását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Sápi Katalin
Kovacsik Tamás: Nevelek átcsatlakozásával az utcák új elnevezést kaptak. A területen van
egy összekötő utca, 8680 hrsz-on, a Füzike és az Őszapó utcák között, melynek nincs neve.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
12/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek a gödi 8680 hrsz-ú kivett közút művelési ágú területnek a Fecske utca
elnevezés adományozását.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Sápi Katalin
Kovacsik Tamás: A Samsung beruházás nagy ütemben folyik. Az üzem eddig is a címében az
Ipartelep elnevezést használta. A cím Központi Címregiszterbe történő bejegyzéséhez,
valamint a térképen történő jelöléshez szükséges az út elnevezése. A gödi 042/6 hrsz-ú közút
nevére javasolt az Ipartelep elnevezés.
Dr. Pintér György: Érdemes végig gondolni, hol szeretnénk iparterületeket, mert Ipartelep 12-3 lesz a vége.
Bertáné Tarjányi Judit: Samsung ezt az elnevezést használja.

Simon Tamás: Ezt az útszakaszt elnevezhetné az Önkormányzat Samsung utcának
gesztusként.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
13/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága felkéri Simon Tamás
alpolgármestert, hogy járjon utána a Samsung utca elnevezésnek, amennyiben nincs
erre lehetősége javasolja a Képviselő-testületnek a gödi 042/6 hrsz-ú kivett közút
művelési ágú területnek az Ipartelep utca elnevezést adományozza.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Sápi Katalin

4. Szent István utca parkoló szabályozása
Zábrádi Arnold: A Gödi Kastély Központi Óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy a Fácán 2 óvodaegység előtt 2014. évben kialakított térkő burkolatú
parkoló időkorlátos szabályozásának bevezetését vizsgája meg. Mindennapos problémát
jelent, hogy sokan otthagyják gépjárművüket egész napra, vonattal utaznak tovább és ezzel
akadályozzák az érkező/távozó forgalom folyamatos lefolyását. A szabályozás bevezetése
nem igényel további parkolóhely bővítést, mert a 2013. évben kialakított Rákóczi Ferenc utcai
zúzott köves P+R parkoló kapacitása kielégíti a tárgyi szabályozás általi gépjárművek
befogadását is.
Simon Tamás: A Kincsem óvodánál már bevezettük, de meg kell nézni, hogy az óvónők hova
parkoljanak.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
14/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek jóváhagyásra a Szent István utcai (Fácán 2 óvodaegység előtti) parkolóban
45 perces időtartamú várakozóhelyek bevezetését, munkanapokon 7:00-17:00 közötti
időszakban. Ez a szabályozás mindenkire vonatkozik, dolgozókra is.
Forrás:
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetés közúti jelzőtáblák keret
2017. április 15.
Dr. Szinay József címzetes főjegyző,
Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető

5. Városi takarítás finanszírozása
Kovacsik Tamás: Az országos rendezvényhez képest korábban lenne, mert addigra a
vegetáció már beindul. Ez nem kevés pénzbe kerül. A két bizottság a Környezetvédelmi
Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság megosztaná a költségeket, ebből ránk 300.000 Ft
jutna.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
15/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a 2017. évi keretének terhére
300.000 Ft-ot biztosít, a 2017. március 31-én és április 1-én megszervezésre kerülő
Városi Takarítás költségeinek finanszírozására.
Határidő: 2017. március 31.
Forrás: VFB 2017. évi keret
Felelős: Kovacsik Tamás VFB elnök
Egyebek I. - Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2016. évi
működéséről
Nagy Károly: Összességében statisztikák és tendenciák olvashatók a beszámolóban.
Kovacsik Tamás: Meglátásom szerint több rendőri jelenlét kellene a városban. Ebben a
napirendi pontban úgy vélem nem szükséges szavaznunk, nem hozunk határozatot.
Egyebek II. - Oázis lakópark forgalomtechnikai koncepció
Kovacsik Tamás: Felvettem a műszaki egyetemmel a kapcsolatot, kijöttek és körüljártuk az
érintett képviselővel, Szász-Vadász Endrével. Kaptunk egy ajánlatot, amit pénzügyi osztállyal
és polgármester úrral leegyeztettük. Sebességcsökkentők kihelyezésével, egyirányúsítások
bevezetésével minden megoldódhatna. Beválik, akkor a város többi részén is létrejöhetne.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
16/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselőtestületnek támogatásra az Intelligens Utak Mérnöki Iroda ajánlatát az Oázis lakópark
közlekedési koncepciójára vonatkozóan.
Határidő: 2017. április 03.
Felelős: Kovacsik Tamás VFB elnök

Egyebek III. - Göd-Bócsáért Baráti Kör kérelme
Kovacsik Tamás: A Göd-Bócsáért Baráti Kör elnöke Szelinger Tamás keresett meg a
Mayerffy József utcában tervezett útszakasz aszfaltozása kapcsán.
Lenkei György: Bócsának ez az egyetlen olyan utcája, ahol mindkét oldalon lakóingatlanok
vannak és nincs leaszfaltozva, ugyanakkor ez egy gyűjtő út így mindenképpen elsőbbséget
kellene élveznie.
Bertáné Tarjányi Judit: Igen megerősítem Képviselő úr szavait. Valóban, ez egy helyi
gyűjtőút, ami prioritást élvez.
Kovacsik Tamás: Itt a tervezet felülvizsgálatát kérik, mert amíg a Mayerffy József utcában, a
Munkácsy Mihály utca és az Öregkastély utca közötti részén nagyon is indokolt a szilárd
burkolatú közút, a helyiek véleménye szerint ez az ettől a résztől, a Fóti utca felé eső
szakaszra egyáltalán nem igaz.
Balogh György: Mi sokat járunk itt, mint TESZ. Fóti útnál nincs értelme kihagyni azt a
szakaszt, ami összeköti a Mayerffy utcát a Fóti úttal, mert az a szakasz összekötő út.
Simon Tamás: A beruházási osztály a tervezhetőséget is figyelembe vette. Azt az elvet
követik, hogy lehetőleg teljes/egész utcák kerüljenek megvalósításra.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal nem támogatja a kérést és az alábbi
határozatot hozzák:
17/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy nem
támogatja Szelinger Tamás kérését és a 7/2017. (I.17.) VFB határozat alapján továbbra
is támogatja a Mayerffy József utca útépítését a Munkácsy Mihály utca és Fóti utca
közötti szakaszon.
Határidő: azonnal
Forrás: VFB 2017. évi keret
Felelős: Kovacsik Tamás VFB elnök
Egyebek V. - Támogatási kérelem
Kovacsik Tamás: Tegnap a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsághoz nagy mennyiségű
kérelem érkezett be. Úgy érzik a Neveleki Szomszédok kérelme inkább városfejlesztési kérés.
490.000.- Ft-ot kér ez az egyesület. Komoly szervezés áll a munkájuk mögött. Ez az egyesület
tavaly is fordult a bizottsághoz, akkor 270.000.- Ft-ot kapott.

Balogh György: Van egy részletezés, de annyira általános. Minden évben javaslom behozni
az előző évekre adott támogatásból mi valósult meg.
Kovacsik Tamás: Kérdés, ha támogatjuk őket akkor milyen összegben.
Balogh György: Meghirdethetnénk egy meghatározott összegig, hogy lehet jelentkezni és
akkor egyformán jogosultak pályázók. Ha most megszavazzuk, akkor jogosan jön be további
ilyen irányú kérelem.
Bertáné Tarjányi Judit: Erre van kitalálva a Civil Tanács. Nevelekiek még nincsenek
bejegyezve, de ez megoldható. Civil Tanács azért jött létre, hogy egymás között osszák el a
cilvil szervezetek a keretet.
A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
18/2017. (III.14.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Neveleki
Szomszédok Egyesületet, hogy támogatási kérelmükkel a Civil Tanácshoz forduljanak.
Határidő: értelemszerűen
Felelős: Kovacsik Tamás
(Lenkei György távozik)
Egyebek VI. – Közterület-felügyelet beszámolója a gyalogos bejárásokról és
intézkedésekről
Kovacsik Tamás: Abban maradtunk, hogy minden ülésen a közterület-felügyelet minden
ülésen beszámol a gyalogos bejárásokról. Közben átszervezés volt, ami nagymértékben
akadályozza a munkát.
(Csányi József távozik)
Dr. Nagy Atilla: Nagyjából eltervezésre került hogyan lenne jó, azt hogy hogyan leszünk
képesek, nem tudom. A közterület-felügyeletnek szüksége van back office munkatársra.
Beérkezik a probléma, de ahhoz erőforrást kellene rendelni. Minden héten kedden két órát
gyalogjárőrséget végeznek Alsógödön és Felsőgödön. Utána kocsiba ülnek és a 2-es zónát
járják be. A 3-as zónát délután nézik át. Ennyi emberrel minden utcát nem tudnak bejárni.
Következő feladat, hogy melyik zónában milyen mélységig kell intézkedni.
Simon Tamás: Arról van szó, hogy heti 3 alkalommal a felsőgödi vasútállomás és iskola
környéke, az Ady Endre út, Bozóky tér, visszafelé pedig a Lenkey utca kerül gyalogos
bejárásra. Heti 2 alkalommal alsógödi iskola és vasútállomás gyalogos bejárása történik meg.
Ezt követően az adott városrész útjai, terei, Duna-partja kerül autós bejárásra a délelőtt

folyamán. Délután a mellékutcák területenkénti autós ellenőrzése történik. Minimális cél
minden utca/tér legalább havi egyszeri ellenőrzése.

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

Kmf.

Csányi József
Képviselő bizottsági tag
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovacsik Tamás
VFB elnök

