JEGYZŐKÖNYV
Készült:
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2017. július 13-án 10:30-kor kezdődő
rendkívüli ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. július 13. 10:30
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Tárgy: VFB rendkívüli ülése
Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József, képviselő
Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 5 tag
jelen van. A Városfejlesztési Bizottság megkezdi ülését.
Kovacsik Tamás: Köszönöm, hogy ilyen gyorsan el tudtak jönni. Pénteken 18:00 órakor lesz egy
lakossági fórum az Oázis lakóparkban, emiatt van szükség a mai rendkívüli ülés megtartására. Egy
napirendi pontunk van „Göd, Oázis Lakópark forgalomtechnikai koncepció”.
Napirendi pont:
1.) Göd, Oázis Lakópark forgalomtechnikai koncepció
Előterjesztő: Kovacsik Tamás, VFB elnök

Kovacsik Tamás: Sokat javított a tervező a kéréseinknek megfelelően. A V2-es az utolsó verzió, ami
megfelelőnek tűnik jelen pillanatban. Volt egy korábbi verzió, amiben sok volt az egyirányúsítás.
Polgármester úrnak az a kérése volt, hogy ezen módosítsanak. Ebben néhány utcát visszamódosítottak
kétirányúra. Az Inteligens Utak Mérnökiroda Kft készítette a tervet, figyelembe véve hol kell
lassúsításokat eszközölni. Egy-két helyen sebességcsökkentés céljából szűkítők kerülnének
kialakításra. Kékkel jelzett terület maradna lakópihenő övezet. Ez eddig is így volt, de nem volt
kellőképpen kitáblázva. Ahol nem lakóövezet, ott pirossal van jelölve. Ott 30km/h sebességkorlátozás
kerülne bevezetésre. Két vastag piros vonallal jelölt útszakasz még nincs meg, ez későbbiekben kerül
kialakításra. Kerekerdő utcában járdát építenénk, mivel 30-as övezetben kötelező előírás. Holnap este
18:00-kor lesz a fórum a lakosság számára. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Ez még
módosítható, amennyiben olyan javaslat érkezik, ami megoldható és elfogadásra kerül.
Lenkei György: Az Oltványos utcában van egy kisbolt, ami minden nap nyitva van. Most
egyirányúnak van tervezve, ez így nem lesz jó.
Bertáné Tarjányi Judit: Az Ojtványos utcára merőleges Jancsihegy utcát meg kell csinálni
kétirányúnak járdával, így ha valaki a Nemeskéri-Kis Miklós út felől érkezik, akkor a Jancsihegy
utcán menne be a bölcsödébe.
Kovacsik Tamás: Rendben erre javaslatot teszünk majd.
Nagy Károly: Miért van szükség egyirányú utcákra?
Kovacsik Tamás: A parkoló felületek megnövelése végett.

Bertáné Tarjányi Judit: Ha kétirányú az utca, akkor két oldalt parkolnak és mellette középen
babakocsit tolnak. Egyirányú utcában egy irányban lehet parkolni. Kint voltunk nemrég körülnézni
melyik oldalt legyen a járda. Az északi és keleti oldalon (belső oldalon) kisebb a beépítettség, célszerű
ezen az oldalon megvalósítani a járdaépítést.
Szász-Vadász Endre: Az Öregfutó utcában volt aláírásgyűjtés szerveztek forgalomlassítók
kihelyezésére. Ez mikor valósul meg?
Kovacsik Tamás: Erre már van hivatali ígéret.
5 igen támogatja a biztonság és javasolja testületnek elfogadni a … koncepciót.

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
31./2017. (VII. 13.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja és javasolja a
Képviselő-testületnek a Göd, Oázis Lakópark forgalomtechnikai koncepció 2017. július
12-én érkezett változatának (1. sz. melléklet) elfogadását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás, VFB elnök

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