
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 2019. június 17-én 16:00-kor kezdődő 
rendkívüli ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2019. június 17. 16:00  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József  

Tárgy: VB soron következő nyílt ülése 

Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, a Városfejlesztési Bizottság megkezdi munkáját. 
Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 3 tag jelen van. Balogh György és Simon Tamás igazolatlanul 
van távol. Tájékoztatja az egybegyűlteket, hogy a napirendi pontokban változás lesz, a 2. pont a Gátőrház 
működése lesz. Az „Egyebek” napirendi pontban Bertáné Tarjányi Judit a piarista iskola kérelméről, Popele 
Judit a Dobó utcában sebességcsökkentő küszöbről kihelyezéséről, Kovacsik Tamás az ünnepi zászló 
kihelyezésről szóló határozat módosításáról fog beszélni. 

A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontot: 

1.  Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedési hálózat működtetésére pályázati felhívás és szerződéstervezet 
megtárgyalása  

      Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 
 

2. 2132 Göd Jósika u. 21. szám alatti Gátőrház vendéglátóhely működése  
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző     

 
3. Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Csalogány utcában 
      Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Osztályvezető 

 
4.      Emléktábla készíttetése a gróf Széchenyi Ödön parkba 

Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző     

  

5. Egyebek 

 
Napirendi pont tárgyalása 

1. Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedési hálózat működtetésére pályázati felhívás és szerződéstervezet 
megtárgyalása  

 
Kovacsik Tamás: felkéri Mucsi Lászlót a tájékoztatásra 

[KAK1] megjegyzést írt:  



Mucsi László: Tartalmában változatlan az előzőhöz képest, a Pénzügyi Bizottság nem fogadta el, mert ebben 
a tervezetben az üzembentartóé minden költség, a város a buszokat adja át ingyenesen. Az Önkormányzat 
csak a cascot fizeti. A pályázat időtartama csak 1 év lesz. Mivel a város adta az erőforrásokat eddig így az 
információk a költségekről ismertek. Egy bizonytalansági tényező van a buszok műszaki állapotával 
kapcsolatban a javítási költségek. Ezt a pályázó be fogja árazni, ezzel számolni kell. Az üzemeltetőnek kell 
tájékoztatni a lakosságot mindenről. Szeptember 1-től indulna a szolgáltatás 

Kovacsik Tamás: Köszönjük a kimerítő előterjesztést, tájékoztatást. 

A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
38/2019. (VI. 17.) VFB határozat 

 
 
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága elfogadja a „Közszolgáltatási szerződés 
keretein belük közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 2020.08.31. napáig terjedő időszakban” 
tárgyú pályázati felhívást és az ehhez kapcsolódó szerződés tervezetet. 
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívás meghirdetéséről a lehető leghamarabb gondoskodjon. 
 
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határidő: azonnal 
 

   2 .    2132 Göd Jósika u. 21. szám alatti Gátőrház vendéglátóhely működése  
 

Kovacsik Tamás: átadja Főjegyző Urnak a szót. 

dr. Szinay József: 2017 óta működik, kevés bejelentés érkezett ez évig. A hely népszerű ez jó, de a lakosság 
ellenállását is kiváltja. Az ellenőrzések a nyitott térben szóló zene zavarja a környéket. Viszont a dunaparti 
környezet hangosabb.  A bizottság feladata, hogy meghatározza az alábbi paramétereket: nyitva tartás, zene 
szolgáltatás stb. Kérem Sápi Katalint mondja el a részleteket. 

Sápi Katalin: 2017.augusztusban nyitottak, 2018-ban 16 alkalommal kértek alkalmi rendezvényre engedélyt 
a Polgármestertől. Nem volt panasz. 2019 év elején érkeztek az első panaszok. A szomszédok beadványt 
nyújtottak be a hivatalba. A rendőrség a nyitva tartást rendben találta, csendháborítás egyszer volt. A tetőn 
szóló zene miatt van a probléma. erre új beadvány érkezett, és a rendőrségtől kértünk új ellenőrzést. Nem 
találtak problémát. voltunk ki Jakab Júlia kolléganőmmel láttuk, hogy az északi oldalra zajvédő függönyt 
raktak fel. Az utolsó engedély a polgármestertől 24 óráig szólt, Hétvégén 23 óráig. A szomszédok bezárásai 
beadványát elutasította az önkormányzat. 

dr. Szinay József: Az önkormányzatnak  lehetősége van, hogy az éjszakai rendezvények miatt a nyitvatartást 
módosítani határozatban. 

Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a megjelent érdekelteket, hogy 2x5 percben felváltva kapnak szót, ha a 
bizottság tagjai már nem kívánnak hozzászólni. 

Stadler Dávid: Nem csak a nyári időszakban van zene, télen karácsonykor is. A zajvédő háló nem hatásos. 

Stadler Alexandra: A határozat megszabta a nyitva tartást, ennek ellenére nyitva voltak.  



Füle Attila: 22. óráig szól a zene, a rendőrök nem tapasztaltak hibát. Gyűjtöttünk aláírást, helyieket kb. 210 
darabot, nem gödi lakosok 200-an írták alá. Ezt átadom a jegyzőkönyv mellékletekét. 

Kovacsik Tamás: A nem gödi lakosok aláírásait nem tudjuk figyelembe venni, csak a gödieket . Az aláírási 
íveket átveszem. 

Füle Attila: Jótékonysági egyesületek is tartják rendezvényeiket. 

Stróbl Edit: 1987-1991 ig üzemeltetett fagyizóm megnyitásához a környékben lakók aláírásukkal igazolták 
engedélyüket. Az ingatlanom a Gátőrházzal szemben van. Nappal is szól a zene. 

Kovacsik Tamás: Nincs szükség már a szomszédok megkérdezésére, csak a hivatal engedélye kell. 

Farkas Andrea: A hang terjedését nem lehet megakadályozni. az üzemeltetéshez joga van, de nekünk is 
megélhetéshez. Melyik erősebb? 

Kovacsik Tamás: Azért vagyunk itt, hogy kompromisszumot kössünk. 

Farkas Andrea: Az aláírók messze laknak. A normális hangerővel működő hely jó lenne. 

Stróbl György: Az üzemeltetők szolgálatkészek, de a zene nagyon monoton. A wc használattal illetve nem 
használattal is gond van. 

Stadler Dávid: Hangfelvételt játszik le a telefonjáról. 

Orosz Péter: A vendég biciklisták zenéltek, nem a vendéglátóhely. 

Gúber Csaba: Tavaly rendszeresen kihívták a szomszédok a rendőrséget. Budapesti drogos vendégek is 
vannak. Az utca mind a két oldalán parkolnak autók ami szabálytalan. A közteresek büntethetnék az 
autósokat, akik otthagyják az autóikat. A vendégek ott fekszenek a kapuban. Rendszeresen kisbusszal 
hozzák a vendégeket, és egy kis buszból árulják a fröccsöt. Van engedélye? 

Füle Attila: A fecskendőket és az ott fekvő embereket a rendőrök is látták volna. 

Perhapi Károlyné: Kerítés szomszéd vagyok, megbotránkoztató viselkedésű emberek vannak. Rendőrt én is 
hívtam. 02-03 óráig megy a zene. 

Füle Attila: 11 órakor bezárunk. A Nyaralóházakból szól a zene. 

Stróbl György: A többi vendéglátónál csak havi egy engedélyezett. 

Sápi Katalin: A zeneszolgáltatásnak az országos jogszabályoknak kell megfelelni a nyitva tartás alatt. 

Orosz Péter: 23 órakor zárunk. 

Grúber Csaba: Nem értjük miért fontos ez az egy vendéglátóhely az önkormányzatnak? Parkolás 
elviselhetetlen az ingatlanosok nem fontosak? 

Stróbl Edit: Megállni tilos tábla volt régen. Szeretnénk újra. 



Kovacsik Tamás: Megbeszéljük a közteresekkel. Sokkal komolyabb a tetőn való zenélés. 
Kompromisszumos javaslatot tesz a z önkormányzat. A zene csak az alsó helységben szólhat, a teraszon 
nem, 18-22 óráig. 

Bodoky Dalma: Így bezárhatunk, a hely lényege a zene. 

Kovacsik Tamás: Módosítanánk a rendeletet, ami minden vendéglátóhelyre vonatkozna. 

Orosz Péter: DJ pénteken és szombaton had zenéljen. 

Füle Attila: Helyezzünk ki hangerő mérőt, hogy korrekt adatokat kapjunk. 

Csányi József: Véleményem szerint a hang erősségével van gond. Az önkormányzat javaslata elfogadható. 
Egyezségre kell jutni. 

Kovacsik Tamás: Kérdezem a lakókat a kompromisszum kedvéért a 17-21-ig tartó nyitva tartás megfelel? 

Stadler Gábor: A vasárnapot tartsuk meg csendes napnak. 

Stadler Alexandra: Csütörtök, péntek szombati napokon 17-21 óráig? 

Füle Attila: A decibel határokat állítsuk be. 

Stadler Dávid: Fél éve hallgatom a zenéteket, nem akarom tovább. 

Kovacsik Tamás: Akkor a legközelebb lakók elfogadták a 17-21 óráig tartó zenélést, de nem a tetőn, 
csütörtöktől szombatig. 

Orosz Péter: Nagyon kicsi a hely lent, nyáron sokkal több vendégünk van. 

Stadler Alexandra: Fogadjuk el a kompromisszumot, ne kelljen bíróságra menni. 

dr. Szinay József: A javaslat az, hogy általános szabályozás lesz Gödön, a zeneszolgáltatás zárt térben lehet 
17-21 óráig, rendezvényt lehet tartani külön engedéllyel havonta egyszer. Júniusi testületi ülésen döntünk a 
módosításról 

Markó József: Kérem a pontos szöveget. 

Kovacsik Tamás: Felolvassa a rendelet módosításának szövegét, miszerint a rendelet 1.§ (4) bekezdésében 
-17 és 21 óra- között legyen megjelölve a zeneszolgáltatás. 

Markó József: A vendéglátó egységek területére vonatkozik a korlátozás.  A romkocsma jelleg a KÖVIZIG 
területén nem méltó Gödhöz. Nehézkes lesz a csak zárt térben zenélni. Az évet be kell osztani, és a lakóknak 
is el kell fogadni, hogy hetente egyszer a környékbeli vendéglátóhelyek kérhetnek engedélyt alkalmi 
rendezvényre. 

Orosz Péter: Minden helyen? 

Markó József: Lesznek még rendezvények hangos zajjal, pl. augusztus 20-a, illetve esküvők rendezése. 
Tájékoztatjuk majd a lakókat ezekről. 

Kovacsik Tamás: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott módosító javaslatáról 



A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

39/2019. (VI.17.) VFB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi rendelet módosítás elfogadását: 

Göd Város Önkormányzata Képvisel-testületének 
…/2019. (VI.27.) önkormányzati rendelete 

az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 
23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 23/2015. (X.29.) önkormányzati rendelet 
1.§. a az alábbi bekezdéssel egészül ki: 

(4) Göd város közigazgatási területén az üzletetek zenét 17.00 és 21.00 óra között szolgáltathatnak. 
(5) A (4) bekezdés alól a Polgármester kérelemre felmentést adhat. 
 

3.    Sebességcsökkentő küszöb kihelyezése a Csalogány utcában 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy ennél a napirendi pontnál tárgyalják az Egyebek napirendi 
pontban bekerült -Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése a Dobó István utcában –előterjesztést 
is és Popele Juliannának átadja a szót. 

Popele Julianna: A Csalogány utca nagyon rövid, felesleges a két műtárgy kihelyezése, A Dobó 
utcában 2 darabot helyeznénk ki. A lakók beleegyeztek. 

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

     40/2019. (VI.17.) VFB határozat 

Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja, Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Csalogány utca 5. és 7., valamint 6. és 8. számú ingatlanok telekhatár vonalához egy 
darab sebességcsökkentő küszöb, valamint a küszöbhöz szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezését. 
 
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: 2019. július 31. 
Forrás: A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéseshez szükséges fedezetet a 2019. évi önkormányzati 
költségvetésben szereplő dologi kiadások keret biztosítja 
 

A bizottság 3 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta 

     41/2019. (VI.17.) VFB határozat 

Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja, Képviselő-testülete 
jóváhagyja a Dobó István utca 1/A. és az azzal szemközti Zrínyi Miklós utca 16., valamint a Dobó 
István utca 7. és 8, számú ingatlanok elé egy-egy darab sebességcsökkentő küszöb, valamint a 
küszöbhöz szükséges közúti jelzőtáblák kihelyezését. 
 
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
Határidő: 2019. július 31. 
Forrás: A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéseshez szükséges fedezetet a 2019. évi önkormányzati 
költségvetésben szereplő dologi kiadások keret biztosítja 
 

 



4. Emléktábla készíttetése a gróf Széchenyi Ödön parkba 

Kovacsik Tamás: az árajánlat 25.360.-Ft. amit a bizottság a saját keretéből biztosít, de ez csak a tábla!!! 
 

A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

42/2019. (VI. 17.) VFB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy saját pénzügyi keretéből 
hozzájárul a gróf Széchenyi Ödön emléktábla elkészítéséhez, melynek költsége a TAZO Kft 
PRINTPIX Nyomda és Grafikai Stúdió (1038 Budapest, Vörösvári út 119-121.) árajánlata alapján 
bruttó 25.360.-Ft (azaz Huszonötezer-háromszázhatvan forint). 
 
Forrás: 2019. évi költségvetés VFB pénzügyi kerete 
Felelős: Kovacsik Tamás VFB elnök 
Határidő: azonnal 
 

5. Egyebek 

1. Nemzeti ünnepeken az utcák felzászlózása 

Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Testületnek, hogy a nemzeti ünnepeken való 
felzászlózás utcáit a testületi ülésen elhangzott utcákkal egészítse ki. 

A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

43/2019. (VI. 17.) VFB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága 33/2019 (V. 16.) sz határozatát módosítja az 
alábbiak szerint: 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az alábbi 
határozat elfogadását 
  
Göd Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nemzeti ünnepeinken az alábbi utcákban kerüljenek 
kihelyezésre nemzeti és városi zászlók: 
  
-           Pesti út 
-           Duna út 
-           Ady Endre út 
-           Alagút utca (Nemeskéri Kiss Miklós utcáig) 
-           Munkácsy Mihály utca 
- Béke utca 
- Termálfürdő körút 
- Kálmán utca 
- Csíz utca 
-  Bozóky tár 
  
Határidő:       értelemszerűen 
Felelős:          Kovacsik Tamás VFB elnök 
           Településellátó Szervezet 



 
       2. Piarista szakmunkásképző iskola kérelme úszómű létesítéséről 

Kovacsik Tamás: Átadja szót Bertáné Tarjányi Juditnak 

Bertáné Tarjányi Judit: A Piarista Iskola a régi komp helyén a Jávorka utca végén szeretne létesíteni folyami 
úszóművet. Az iskolának van 8 db 3 személyes kenuja, kielbootja, és egy motorcsónak amit bólyán 
tartanának. Az úszómű helyét folyamkilóméterben adták meg, ezért kell egy helyszínrajt, valamint hogy hol 
mennyi hajót tartanának. Javasolom, hogy az önkormányzat csak feltételesen támogassa a sólyázást 
használatát, a vendégek fogadását. Határozati javaslatom , hogy a bizottság csak elviekben támogassa a a 
Piarista iskola úszóművet, de végleges döntést a pontosabb paraméterek ismeretében hozzon a Képviselő-
testület. 

A bizottság tagjai 3 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

44/2019. (VI. 17.) VFB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzata Városfejlesztési Bizottsága elviekben támogatja a Képviselő-testületnek 
a Piarista Szakközépiskola, Szakgimnázium és Kollégium tervezett úszóművének kihelyezését.  
 
Felelős:  Bertáné Tarjányi Judit 
Határidő: értelemszerűen 
 

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

 

 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi József Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyv-hitelesítő  VB elnök 

 

  


