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   J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2019. május 22-én 9:00-kor kezdődő 
rendkívüli ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 
 
Időpont: 2019. május 16. 09:00  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József  

Tárgy: VFB rendkívüli nyílt ülése 
 
Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, a Városfejlesztési Bizottság megkezdi munkáját. 
Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 4 tag jelen van. Simon Tamás jelezte távolmaradását, 
igazoltan van távol. Egyetlen napirendi pontot tárgyal a bizottság. 
 
Napirendi pont tárgyalása 
 
1.) Ötletpályázat kiírása az egykori golfpálya területének lehetséges használatára 
 
Kovacsik Tamás: Elnyerte végleges formáját golf pálya hasznosításáról szóló pályázati kiírás. Felkerülne 
a honlapra, a Gödi Körképben is megjelenne és elvinném egyetemekre, hogy diákok foglalkozhassanak 
vele. A Városfejlesztési Bizottság díjazni fogja a pályaműveket és a Környezetvédelmi Bizottság is 
hozzájárul egy különdíjjal. Több körös lenne. Első körben várjuk az ötleteket, milyen funkciók kerüljenek 
elhelyezésre. Legjobbakból tudunk a második körben dönteni. Valószínűleg a következő testület, mivel 
nem lenne jó, ha választások előtt döntenénk a terület felett.  
 
Jakab Júlia: Javaslom, vegyük bele, hogy azt szeretnénk, ha a terv szakaszolható is lenne. (7. pont: 
megvalósíthatóság, szakaszolhatóság) Díjazásnál a Környezetvédelmi Bizottság által felajánlott díj is 
bruttó.  
 
Balogh György: Javaslom még a 7. pontban a fenntarthatóságot 
 
dr. Pintér György: A pályázati anyag benyújtására javaslom a július 31. vagy augusztus 15. határidőt 
megjelölni, akkor van még egy bő hónap az értékelésre.  
 
Csányi József: A nyári időszakra tekintettel javaslom az augusztus 16. időpontot. 
 
dr. Pintér György: Még az összegeket meg kellene határozni. Javaslatom 250.000 – 175.000 – 100.000 
Forint az első három helyezésért. Nem láttam az 1. számú mellékletet. Vasúton túli terület miért van 
kizárva? Én például kutyafuttatót oda tenném, oda azt lehet? 
 
Kovacsik Tamás: Az én javaslatom kicsit más. 250.000 – 150.000 – 100.000. 
 
Jakab Júlia: Országos természetvédelmi terület, ott vannak jobban kiemelt területek.  
 
dr. Pintér György: De kutyafuttató lehet ott? Arra javaslatot sem tehetnek? Attól hogy funkciót adunk a 
területnek, nem jelenti automatikusan, hogy beépíthető. Ha ki van zárva, arra nem fog jönni ötlet.  
 
Jakab Júlia: Az volt a koncepció, hogy természetvédelmi területre ne tervezzünk semmilyen funkciót. 
Természetvédelmi területen a taposási kár ugyanolyan kár kutyafuttatónál is. Nagyon sokan járnak oda 
kutyát sétáltatni, ez több 100 embert jelent. Arra a területre, ha beengedjük ezt a tömeget, az le fogja 
taposni. 
 
dr. Pintér György: Most mindenhol lehet.  
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Jakab Júlia:Én például erre a déli területre tenném, a Rómaiak útja felé a kerékpár út mellett. A vasúton túl 
nádas terület van, lakók tartják rendben. Az a terület nem alkalmas erre. Vizes terület, cölöpökön lévő 
sétányt lehetne maximum odatenni. Az érintetlen területeket szeretnénk megtartani.  
 
dr. Pintér György: Félreértéseket szeretném elkerülni. A szóhasználattal is gondom van: „tervezésre 
kijelölt”?  
 
Jakab Júlia: Tervezhető terület?  
 
dr. Pintér György: Funkciókra alkalmas terület? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslattételre alkalmas terület? 
 
Kovacsik Tamás: Javaslattételre alkalmas területet javaslom. 
 
Csányi József: Kutyafuttatónál fontos, hogy megközelíthető legyen, mert kocsival is mennek kutyát 
sétáltani. Minden esetben be kell, hogy legyen kerítve.  
 
dr. Pintér György: Országos védettségi területet tartalmazó ingatlan? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Országos természeti oltalom alatt álló területet tartalmazó ingatlan?  
 
dr. Pintér György?: A teniszpálya, a rendelő, és a 6324/1 hrsz-ú terület legyen fehér, a többi legyen 
körbekerítve? Térkép feletti mondat legyen: „Természeti oltalom alatt álló területet tartalmazó 
ingatlanokat a mellékelt térkép szemlélteti”. 
 
Jakab Júlia: Díjazás tekintetében Kovacsik Tamás javaslatát támogatom. 
 
Kovacsik Tamás: Akkor a módosítások a fenntarthatóság, szakaszolhatóság, a térképes melléklet, a 
Környezetvédelmi Bizottság díja is bruttó, illetve a határidő augusztus 16. 
 
dr. Pintér György: Visszavonom a javaslatom a díjazásra. A meghirdetés dátuma legyen május 28, mivel a 
térképi módosítások időt igényelnek. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

37/2019. (V.22.) VFB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Ötletpályázatot ír ki az egykori golfpálya 
területének lehetséges használatára. A pályázat díjazására saját pénzügyi keretéből bruttó 500.000 
Ft-ot (azaz ötszázezer forintot) biztosít. 
 
Felkéri a jegyzőt intézkedjen, hogy a pályázat felkerüljön a www.god.hu oldalra, illetve a Gödi 
Körkép következő számában jelenjen meg.  
 
Forrás:  2019. évi költségvetés VFB pénzügyi kerete 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kovacsik Tamás VFB elnök  

Dr. Szinay József címzetes főjegyző 
 
Kovacsik Tamás VFB elnök megköszöni mindenki munkáját és az ülést bezárja. 

 

K. m. f. 
 

 
Csányi József Kovacsik Tamás 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök 


