JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2017. november 13-án 15:30kor kezdődő rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében.
Időpont: 2017. november 13. 15:30
Jelen vannak: Jelenléti ív szerint
Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József
Tárgy: VFB rendes nyílt ülése
Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, 5
tagból 4 tag jelen van. Nagy Károly hiányzik, igazoltan van távol. Egyebekben Kovacsik
Tamás, Csányi József, Balogh György és Popele Julianna szeretne hozzászólni.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok
tárgyalását és azok sorrendjét:
1. Alkotmány utca és Luther Márton utca egyirányúsítása
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök és Simon Tamás alpolgármester
2. Közterület használat – módosítási javaslat
Előterjesztő: Kovacsik Tamás, VFB elnök
3. Egyebek
I.
Műjégpálya létesítése a Kincsem udvarház területén – Popele Julianna
II.
Határozatok megvalósulása – Balogh György
III.
Karácsonyfa állítás – Csányi József
Napirendi pontok tárgyalása:
1.) Alkotmány utca és Luther Márton utca egyirányúsítása
Kovacsik Tamás: Az előterjesztés lényege, hogy valamilyen módon kitaláljuk, hogyan lehet a
Huzella iskola forgalmát úgy szabályozni, átszervezni, hogy ne legyen reggelente torlódás.
Ahhoz hogy érdemben tudjunk beszélni a témáról, felkérnénk egy szakértőt, és ezt a munkát a
bizottság saját keretéből fizetné. Sok ötlet van, de valódi megoldást nem hoz egyik sem.
Simon Tamás: Káosz van a reggelente a környező utcákban. Rengeteg az autó, nem tudnak
parkolni. Gondolkoztunk és arra jutottunk, hogy nagyon komplett a probléma. Mindenképpen
szakértő céget kellene felkérni, aki felméri a forgalmat. Szűkösek a lehetőségek. Mai felvetés,
amit lakók is kértek fórumon a járdaépítés, hogy a gyalogosok védve legyenek a Templom és

Alkotmány utcák között. 11 méternyi járda megépítésével a gyalogos forgalom számára
lehetne eredményt elérni. Jobb megoldás lenne a szennyvízátemelő oldalában, ami 120
méteres szakasz. A téli időjárás és a beruházás volumenére tekintettel javaslom, hogy a 11
méteres szakasszal kezdjük. Ezt a beruházási osztály tudja megnézni.
Kovacsik Tamás: Most arról kell szavaznunk, hogy 3 céget felkérünk, és az alapján tudunk
majd később dönteni.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
52/2017. (XI.13.) VFB határozat
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Beruházási és Városüzemeltetési
Osztályt, hogy a Huzella Tivadar Általános Iskola megközelítéséhez szükséges forgalomtechnika
átalakítási koncepció terv elkészítéséhez kérjen be árajánlatokat tervező cégektől és rendelje
meg a munkát.
Határidő:
Keret:
Felelős:

azonnal
2017. évi költségvetésben VFB pénzügyi kerete
Dr. Szinay József, címzetes főjegyző
Popele Julianna, Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető

Popele Julianna: Mire ajánlatot kérünk, már jön a hideg és a járdát nem tudjuk megcsinálni.
Simon Tamás: A 11 méteres egy nagyon rövid szakasz, ezt szerintem a hideg előtt meg lehet
csinálni. Betonjárdáról van szó, sokat jelentene a közlekedők számára.
Popele Julianna: Lakossági hozzájárulással megoldható, egyeztetni kell a lakóval.
Kovacsik Tamás felajánlja, hogy egyeztet a lakóval.

2.) Közterület használat – módosítási javaslat
Kovacsik Tamás: Azt a javaslatot tettem, hogy helyi rendeleteinket vizsgáljuk felül, mert
nagyon régi, nem illeszkedik a mosatni igényekhez. Konténer közterületen elhelyezéséhez
2000 Ft + 3000 Ft illeték kell kifizetni és erre jön még a konténer bérlés és elszállítás díja. A
javaslatom, hogy ezt az összeget ne kelljen befizetni, ezzel megköszönhetjük, hogy rendben
tartja az udvarát, környezetét.
Lenkei György: Támogatom. Mi van abban az esetben, ha 5 nap után hozat egy új konténert.
Kovacsik Tamás: Ha nem építkezik, hanem rendet csinál, akkor 5 nap elegendőnek kell lenni,
illetve a közterület felügyelet ellenőrzi.

3.) Egyebek - I. Műjégpálya létesítése a Kincsem udvarház területén
Popele Julianna: Szerződéskötés előtt állunk, előterjesztésben minden benne van. Az
udvarház területén kerülne elhelyezésre a műjégpálya.
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrzési és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta. Személy szerint
örültem neki, évek óta terveztük. Jó helyre fog kerülni, van mosdó, van hely
korcsolyabérlésre. Jó kezdeményezés, támogatásra javaslom.
Popele Julianna: A határozati javaslatban nincs forrás megjelölve, ez a fedezettel nem terhelt
működési tartalék lesz, kérem módosítani.
Simon Tamás: Sokáig mérlegelte a városvezetés, mivel nagy a költsége egy jégpálya
létesítésének. Nézzük meg és meglátjuk, hogyan működik.
Popele Julianna: A területet nem bérlik, hanem átadjuk a területet üzemeltetőnek. Cserébe az
iskolások és óvodások ingyen látogathatják délelőttönként a pályát.
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:
53/2017. (XI.13.) VFB határozat
Göd Város Városfejlesztési Bizottsága támogatja, a Képviselő-testület dönt arról, hogy
 közönségkorcsolyázásra alkalmas mobil jégpályát telepíttet 2017. december 1-től
2018. február 28-ig terjedő időszakban a Göd, Kincsem park 2. sz., 2690/11 hrsz.
ingatlan udvarán.
 a jégpálya üzemeltetéséhez, továbbá a mellékhelyiségek használatához szükséges
közüzemi használatot az Önkormányzat biztosítja, melynek költségét Vállalkozóra
nem terheli át, továbbá rendelkezésére bocsátja a Kincsem udvarház nyugati
épületszárnyát is melegedő, pihenőhely, korcsolya-kölcsönző céljából. Ugyanezen
épületszárnyban a mellékhelyiségek használatát biztosítja az Önkormányzat. Ennek
ellentételezése a lakosság részére nyújtott belépődíj kedvezményben jelentkezik.
 a jégpálya telepítését és üzemeltetését a legalacsonyabb ajánlati árat adó Eco Smart
Group Kft.-vel végezteti el 7.000.000.- Ft + ÁFA, összesen bruttó 8.890.000.- Ft
összegért, az fedezettel nem terhelt működési tartalék terhére. Elfogadja a mellékelt
szerződés tervezetet és felhatalmazza Polgármestert a szerződés megkötésére.
 A jégpálya üzemeltetéséhez szükséges villamos csatlakozást az Önkormányzat
kiépítteti az ajánlatot adó Két Mentor Kft-vel 659.300.- Ft+Áfa összesen bruttó
837.311.-Ft összegért, melyet a fedezettel nem terhelt működési tartalék terhére
biztosít. Felhatalmazza Polgármestert a szerződés megkötésére és a szükséges
nyilatkozatok megtételére.
Melléklet: szerződés tervezet jégpálya telepítésére és üzemeltetésére – Eco Smart Group
Kft.
Forrás:
Határidő:
Felelős:

2017. évi költségvetés „Fedezettel nem terhelt működési tartalék” sora
azonnal
Dr. Szinay József címzetes főjegyző

3.) Egyebek - II. Határozatok megvalósulása

Balogh György: A TESZ munkája során többször futunk olyanba, hogy bizottsági határozat
van és elakad a döntés végrehajtása. Be tudunk olyat vezetni, hogy a bizottság munkája során
hozott határozatokat gyakrabban ellenőrizzük? Megnézni, hogy megvalósult, elakadt, hol tart
egy-egy határozat?
Kovacsik Tamás: Van ilyen rendszer, év végén szoktuk, de megcsinálhatjuk akár 3 havonta.
A bizottság egyhangú 4 „igen” szavazattal úgy dönt, hogy 3 havonta külön napirendi pontban
tárgyalja a határozatok megvalósulásának ellenőrzését.

3.) Egyebek – III. Karácsonyfa állítás

Csányi József: Szeretnének lakók felállítani karácsonyfát Alsógödön a kínai boltnál. Elég
forgalmas helyen van, két fa közé helyeznék, ahol ki lehet kötni is.
Kovacsik Tamás: Az a terület magántulajdon a járda és az épület között, így ezt a
tulajdonossal kell egyeztetni.
Szász-Vadász Endre tájékoztatja a Bizottságot, hogy Felsőgödön idén is lesz adventi koszorú
állítva.

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

K. m. f.

Csányi József
jegyzőkönyv-hitelesítő

Kovacsik Tamás
VFB elnök

