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   J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2019. augusztus 21-én 9:00-kor kezdődő 

rendkívüli ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

 
Időpont: 2019. augusztus 21. 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. Nagy Károly nem jelezte távolmaradását, 

igazolatlan van távol.  

 

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 
 
1. Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése a Mária és az Új élet utcákban 

Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási és Városüzemeltetési Ov 

 

2. Forgalomtechnikai tükör kihelyezése a Puskin közben 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  

   

3. A gróf Széchenyi Ödön parkban lévő Széchenyi forrás felújítása  
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  

   

4. A gróf Széchenyi Ödön emléktábla helyének kialakítása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás  

 
Napirendi pont tárgyalása 
 
1.) Sebességcsökkentő küszöbök kihelyezése a Mária és az Új élet utcákban 
 
Popele Julianna: Lakossági kérésre indult az előkészítés. Egyeztettük a helyszíneket. Javasoljuk a 
bizottságnak elfogadásra.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  

46/2019. (VIII.21.) VFB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi határozat elfogadását. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja: 
 
a Mária utcában az Erzsébet utca 19. és 21. számú ingatlanok elé, és 
 
az Új élet utcában az 5-7. és 8. számú ingatlanok elé, valamint a 23-25. és 24-26. számú ingatlanok 
elé egy-egy darab sebességcsökkentő küszöb kihelyezését, továbbá a küszöbökhöz szükséges közúti 
jelzőtáblák telepítését.  
 
A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges összeget a 2019. évi önkormányzati 
költségvetésben szereplő dologi kiadások keret terhére biztosítja. 
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Forrás: 2019. évi költségvetés dologi kiadások 
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 
Határidő:  2019. szeptember 30. 
 
 
2.) Forgalomtechnikai tükör kihelyezése a Puskin közben 

Kovacsik Tamás: rendkívül keskeny zsákutca a Puskin köz, az autók egymás kikerülésére nincs lehetőség. 
Javaslom forgalomtechnikai tükör kihelyezését. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  

47/2019. (VIII.21.) VFB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja forgalomtechnikai tükör 
kihelyezését a Puskin közben. 
 
Határidő:  értelemszerűen 
Felelős:  Kovacsik Tamás VFB elnök  
 
 
3.) A gróf Széchenyi Ödön parkban lévő Széchenyi forrás felújítása 

Kovacsik Tamás: Gróf Széchenyi Ödön születésének 180. évfordulója lesz december 14-én és ennek 
kapcsán kerülne sor emléktábla elhelyezésre. Ehhez a forrást fel kellene újítani és a tetejére kerülne egy 
oda való tábla, aminek az alapját szintén el kell készíteni. Eredetihez képest annyiban módosul, hogy a 
török nagykövetség bejelentkezett erre a projektre. Törökországban is Széchenyi Ödön alapította a 
tűzoltóságot. Sokat tett a török népért és ezért a török hatóság is megemlékezne, és egy táblát helyeznének 
el. Egyéb projektben is részt vennének a területen. Katasztrófavédelem is szeretne és a sakkszövetség is 
bejelentkezett, hogy szeretnének részt venni. Első lépésként a forrást tegyük rendbe, ami rendkívül 
elhanyagolt. Következő lépésben a Hableány nevű gőzhajó sziluettjét venné fel a Duna-parton a korlát. A 
hajókikötő és a kajakos stég között megfelelő távolságot kell kialakítani strandolásra. Ehhez még további 
egyeztetések szükségesek. Javaslom a Kő a Köbön Kft árajánlata alapján a bizottsági keret terhére a 
felújítást. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  

48/2019. (VIII.21.) VFB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a gróf Széchenyi Ödön 
parkban lévő Széchényi forrás felújításának költségét a Kő a Köbön Kft (2131 Göd Hétvezér u. 6. 
adószám: 14829006-2-13) árajánlata alapján bruttó 107.950- Ft (azaz Egyszázhétezer-
kilencszázötven forint) értékben saját pénzügyi keretéből kifizeti. 
 
Forrás:  2019. évi költségvetés VFB pénzügyi kerete 
Határidő:  2019. szeptember 30. 
Felelős:  Kovacsik Tamás VFB elnök  
 
 
4.) A gróf Széchenyi Ödön emléktábla helyének kialakítása  

Kovacsik Tamás: A forrás felújítása után szükséges egy kőtömb kifaragása, gránitlapokkal bevonása és 
erre kerülhet felhelyezésre az emléktábla. Az emléktábla helyének kialakítására 178.000 Ft-os árajánlat 
érkezett a Kő a Köbön Kft-től. Javaslom a bizottsági keret terhére elkészíteni. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
  
 



76 
 

49/2019. (VIII.21.) VFB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága úgy dönt, hogy a gróf Széchenyi Ödön 
emléktábla helyének kialakításával a Kő a Köbön Kft-t (2131 Göd Hétvezér u. 6. adószám: 
14829006-2-13) bízza meg. A költségeket az árajánlat alapján bruttó 178.000- Ft (azaz 
Százhetvennyolcezer forint) értékben saját pénzügyi keretéből kifizeti. 
 
Forrás:  2019. évi költségvetés VFB pénzügyi kerete 
Határidő:  2019. szeptember 30. 
Felelős:  Kovacsik Tamás VFB elnök  

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

 

 

 

K. m. f. 
 
 

 
Csányi József Kovacsik Tamás 

 Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök 


