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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 2019. október 03-én 9:00-kor kezdődő 
soron következő ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2019. október 03. 09:00  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József  

Tárgy: VFB soron következő nyílt ülése 

Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, alpolgármester urat, a Városfejlesztési Bizottság 
megkezdi munkáját. Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 5 tag jelen van.  Egyebekben Simon 
Tamás Göd településrészeinek elnevezéséről, Csányi József az ároktisztításról szeretne kérdezni. 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 

1. Lakossági kezdeményezés korlátozott sebességű övezet kialakítására  
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök  

 

2. Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati felhívás és 
szerződéstervezetre érkezett pályázat elbírálása, döntéshozatal 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök  

 

3.  „Ötletpályázat az egykori golfpálya területének lehetséges használatára”  
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

 

4. Egyebek 
 

Napirendi pontok tárgyalása 

1. Lakossági kezdeményezés korlátozott sebességű övezet kialakítására  
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztésben van a Vasvári utca lakóinak petíciója aláírásokkal melyben 30 km/h 
sebességkorlátozó táblát kérnek. Itt van az idősek otthona lesz később járdaépítés, de addig az időseket az 
úton tolják. Az autósok nagyon gyorsak, ezért kérdezi a Beruházási osztályt, hogy optikai felfestés 
hatékonyabb lenne-e mint a tábla? 
 
Espár Zsolt: Indokolt ezen a szakaszon, de nem az egészen? 
 
Kovacsik Tamás: Az elejére és a végére is szeretnének táblát kérni. 
 
Espár Zsolt: Az útszakaszra be lehet rakni 30 km/h sebeségkorlátozó táblát. 
 
Kovacsik Tamás: Az aszfaltra fel lehet festeni a sebességcsökkentést, a Béke út és a Kossuth Lajos utcai 
szakaszon indokolt, mert jó a burkolat. 
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Espár Zsolt: Tábla és felfestés is megoldható. 
 
Simon Tamást: A járda nagyobb volumenű feladat, mert felfagyott a TESZ csak a beruházási osztállyal 
egyeztetve javíthatja. 
 
Kovacsik Tamás: A Városfejlesztési Bizottság határozati javaslata akkor a következő: 

A Városfejlesztési Bizottság „5 igen, egyhangú” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
 

56/2019. (X. 03.) VFB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Beruházási osztálynak, hogy 
a Vasvári utca- Béke utca- és Kossuth Lajos utca között lévő útszakasz két végére 30 km/ 
sebességkorlátozó táblát helyezzen ki és a korlátozott sebesség mertékét az úttestre fesse fel, és 
vizsgálja meg az optikai burkolati jel alkalmazásának lehetőségét a mellékelt térképvázlat szerint. 
 
Forrás: A forgalomtechnikai eszközök kihelyezéséhez szükséges fedezetet a 2019. évi  

önkormányzati költségvetésben szereplő dologi kiadások keret biztosítja 
Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő:  Értelemszerűen 
 

2. Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati felhívás és szerződéstervezetre 
érkezett pályázat elbírálása, döntéshozatal 

Kovacsik Tamás: Felkéri Mucsi Lászlót ismertesse a pályázatot 
 
Mucsi László: Nagyon hosszú előkészítő munka után, időben egy pályázó nyújtott be tényleges 
pályázatot. Az anyagot véleményeztettük a pályázatot készítő szakértővel, és jogásszal. Megfelel a 
pályázat és a pályázó a mi kiírásunknak. Az ajánlat 400Ft/km. Nagyon egyszerű elszámolást vezetünk be 
az előző pályázattal szemben, készítettünk egy táblázatot, melyet most mindenkinek átadok. A látható, 
hogy a díj ellenében minden költség a pályázót terheli. Az ajánlati ár közel van az általunk ismertekhez. A 
jegyárat is ő fogja beszedni, de ez is korlátokhoz kötött, mert még az államtól is kap támogatást. Október 
4-én eredményt hirdetünk és 8-án kötünk szerződét. November 1-én indul a szolgáltatás. Újdonság, hogy 
nagyon sok biztosítékot be tudtunk építeni pl. kötbér, elszámolás. A késések miatt korábban elindultak a 
sofőrök melyet ki akarunk küszöbölni. Etikai feltételeket is szabtunk. A lakossággal is a pályázónak kell 
kommunikálni, neki kell biztosítani erre egy adminisztrátort. Beraktunk egy olyan pontot is, hogy egy 
olyan rendszert kell majd beépíteni, amivel a km futást, üzemanyag fogyasztást, tudjuk hitelesen mérni, de 
erről később kell dönteni a bizottságnak. 
 
Kovacsik Tamás: Kérdése van a testületnek? 
 
Simon Tamás: Garantált a hitelessége a pályázatnak? 
 
Mucsi László: Igen a szakértő és az ügyvéd ellenőrizte. 
 
Nagy Károly: A nyomkövetés fontos. 
 
Mucsi László: Sok ilyen cég van, aki ezzel foglalkozik, buszra specializált rendszerek is vannak, ilyet 
készülünk beszerelni. 
 
 
A Városfejlesztési Bizottság „5 igen, egyhangú” szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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    57/2019. (X. 03.) VFB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Képviselő-
testületnek, a „Közszolgáltatási szerződés keretein belül közforgalmú autóbuszvonalak üzemeltetése 
a 2019. 10. 01. napjától 2020. 09. 31. napjáig terjedő időszakban” tárgyú pályázati felhívásra a 
Dunamenti 2011 Kft. (6000 Kecskemét, Nagy László u. 2. fsz 8 asz:23277256-2-03 képviseli: Rátz 
György Péter ügyvezető) által benyújtott pályázati anyagát és az abban szereplő 400 Ft/km 
működési támogatási igényt. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a közszolgáltatási szerződést kösse meg, hogy a 
pályázó a közszolgáltatást 2019. november 01. napjával meg tudja kezdeni. 
 
 
Felelős:  Markó József polgármester 
Határidő: Azonnal 

 

3. Ötletpályázat az egykori golfpálya területének lehetséges használatára”  

 

A bizottság tagjai egyhangú 5 „igen” szavazattal döntenek arról, hogy az ötletpályázatot zárt 

ülésen tárgyalják.  
 

4. Egyebek 

Kovacsik Tamás: Gödi városrészek elnevezése az egyebek naprendi pontban az első, átadja a szót Simon 
Tamásnak 
 
Simon Tamás.: Az eddig is közszájon forgó elnevezéseknek konkrét nevet kellene adnunk a lakosság 
bevonásával. 
 
Kovacsik Tamás: Előterjesztést kell készíteni a folyamat elindításához 
 
Dr. Nagy Atilla: Gödi körképet kellene bevonni.  
 
Kovacsik Tamás: Az ároktisztítással kapcsolatban átadta a szót Csányi Józsefnek. 
 
Csányi József: Az ároktisztítással kapcsolatban megkerestek a lakosok. Az Albakertben tegnap dolgoztak, 
egyeztettem a hiányosságokat a kivitelezővel, a körzetemben nincs elmaradás. 
 
Balogh György: Jakab Júlia kérése volt, hogy írásban keressék meg az osztályok, mert a szóbeli 
megkeresések követhetetlenek. 
 

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

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

Csányi József Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök  


