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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2019. február 07-én 9:00-kor kezdődő 

rendes ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

Időpont: 2019. február 07. 09:00  

Jelen vannak: Jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József  

Tárgy: VFB rendes nyílt ülése 

 
Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, a Városfejlesztési Bizottság megkezdi munkáját. 
Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 4 jelen van, Simon Tamás jelezte távolmaradását, 
igazoltan van távol. Egyebekben a Közterület-felügyelet 2018. évi beszámolója kerül napirendre. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat: 

1. Göd Város Városfejlesztési Bizottsága 2019. évi munkatervének elfogadása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök.  

 
2. Göd Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz 

közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázat alapelvei 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök  

 
3. Utcanév adományozás (1934/3 és 1934/2 hrsz) 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VFB elnök 

 
4. Egyebek  

I. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 

1.) Göd Város Városfejlesztési Bizottsága 2019. évi munkatervének elfogadása 
 
Kovacsik Tamás: Elkészült a Képviselő-testület üléseihez igazítva a Városfejlesztési Bizottság 
munkaterve. Év közben bővülnek az aktuális napirendekkel. Igyekeztünk szerda délelőttre tenni az 
üléseket, májusi ülés csütörtökre került.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

10/2019. (II.07.) VFB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 2019. évre vonatkozó munkatervét az 
alábbiak szerint fogadja el:  
 
2019. február 7. (csütörtök) 09:00 órakor 
 Göd Város Városfejlesztési Bizottsága 2019. évi munkatervének elfogadása 
 Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról 
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2019. március 20. (szerda) 09:00 órakor 
 Beszámoló a Dunakeszi Rendőrkapitányság és a Gödi Rendőrőrs 2018. évi munkájáról 
 A Településellátó Szervezet alaptevékenységéről szóló beszámolója 
 
2019. április 17. (szerda) 09:00 órakor 
 - 
 
2019. május 16. (csütörtök) 09:00 órakor 
 - 
 
2019. június 19. (szerda) 09:00 órakor 
 Jegyzői beszámoló a hivatal tevékenységéről 
 A környezet állapotáról szóló tájékoztató  
 
           2019. július – augusztus – tanácskozási szünet 
 
2019. szeptember 18. (szerda) 09:00 órakor 
 A Közterület-felügyelet 2019. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló 
 
2019. október 16. (szerda) 09:00 órakor 
  A lakás- és helyiséggazdálkodás során alkalmazott bérletidíj-tételek felülvizsgálata 
  Köztemetői díjmértékek felülvizsgálata 
 
2019. november 20. (szerda) 09:00 órakor 
  - 
 
2019. december 11. (szerda) 10:30 órakor 
  A Képviselő-testület 2020. évi munkatervének véleményezése 
  Közterülethasználati díjtételek módosítása  
 
Határidő:  azonnal 
Felelős:  Kovacsik Tamás VFB elnök 

 
 
 

2.) Göd Város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi közforgalmú autóbusz 
közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázat alapelvei 

 
Kovacsik Tamás: Gyakorlatilag arról van szó, hogy alapelveket állapítunk meg, és ezek mentén készül 
el a buszközlekedés működtetése. Egyelőre csak az alapelveket fektetjük le. 
 
Mucsi László: Busz közszolgáltatás jó pár éve működik Gödön. A város növekedésével együtt, illetve 
a Samsung terjeszkedése miatt szükséges a buszjáratokat színvonalasabbá és több ember számára 
elérhetővé tenni. Tavaly vásárolt a város 5 buszt, amiből 3 van forgalomban. Ezekkel látja el a korábbi 
szolgáltató a szolgáltatást. Ez egy hibrid rendszer. Általában az önkormányzatoknak nem profilja, 
hogy buszt vásárol és fenntartja. Általában a szolgáltató hozza a buszt és tartja fent, illetve biztosít 
mindent a feladat ellátásához. Most az önkormányzatnak vannak buszai és ehhez keres üzemeltetőt. 
Jelenlegi rendszerben bonyolult pontrendszer alapján ment a pályázatok értékelése. A mostani 
leegyszerűsítené az eljárást. Ami az alapelvekben le van írva, az meghatározza mi lesz az 
önkormányzat feladata és mi a pályázó feladata. Olyan informatikai rendszert építenénk a buszokba, 
ami mérné a megtett kilométereket, kiállásokat, az üzemanyagszint kontrollálva lenne. Ezzel az 
applikációval bármikor ellenőrizhetőek lennének az üzemanyag fogyasztások. Ami a jelenlegi 
rendszerben hiányosság, hogy legyen visszajelzés az eladott jegyekről és bérletekről, mivel a 
kihasználtság ingadozó. Reggel és délután nagyobb, míg napközben szinte üresek a járatok. Próbáljuk 
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gazdaságossá tenni a buszközlekedést. Ha szűkítjük a járatokat mindig ellenérzéssel jár. Jól 
elhatároltan jelennek meg a szolgáltató és önkormányzati feladatkörök. A buszokat heti vagy kétheti 
rendszerességgel szervizelni kell. A buszok jótállása lejárt február 2-án, mostantól a javítások az 
önkormányzatot terhelik. Tervek szerint február végére elkészül a részletes pályázati kiírás, akkor a 
bizottságnak újra kell tárgyalni. 60 napos kiírás után kerülne elbírálásra. 
 
Kovacsik Tamás: Simon Tamás nem tudott eljönni, de megírta, hogy „Fontosnak tartja, hogy a 
járművek heti ellenőrzésekre-, és karbantartásokra eljuttatás és ezek folyamatok helyszíni ellenőrzése, 
valamint a járatokon kívüli autóbuszok rendszeres járatása a Szolgáltató feladatát képezze, mivel ők 
rendelkeznek a járművek vezetésére jogosult, a járműveket műszakilag is ismerő sofőrökkel.”  
 
Mucsi László: Most is így van. Nem az önkormányzat viszi, hanem az üzemeltető, viszont az 
önkormányzat igazolja le az óradíjat, vagy az elvégzett munkát. 
 
Kovacsik Tamás: Képviselő úr, a buszok rendszeres járatását is írja.  
 
Mucsi László: Meglehet  csinálni, de nincsenek forgalomba, nem tudnak közútra kimenni. Forgalomba 
helyezni nagy költségük van.  
 
Nagy Károly: Mi kombájnt üzemeltetünk, kiszedjük télen az aksit, de feleslegesen beindítani nincs 
értelme.  
 
Kovacsik Tamás: Akkor ezt nem tartjuk beépíteni szükségesnek. 
 
Popele Julianna: Most nem használt buszokat célszerű lenne hasznosítani bérbeadással vagy 
valamilyen más módon. Tárolni kell, biztosítást fizetni kell, célszerű lenne hasznosítani bérbeadással. 
Aggályos, hogy nincs hozzáértő szakemberünk. Ahogy Mucsi László is elmondta neki kell aláírni a 
teljesítésigazolást. Ilyen jellegű feladat nem volt az önkormányzatnál, erre ott a TESZ, ahol vannak 
szakemberek.  
 
Kovacsik Tamás: Célszerű volna, ha az üzemeltetőhöz kerülne ez a feladat. 
 
Mucsi László: Van néhány önkormányzat, aki csinál saját céget erre. Pályázati kiírásban feltétel lesz, 
hogy csak olyan jelentkezzen, akinek meg van a NAV engedélye jegyárusításhoz.  
 
Csányi József: A szervizelési munkák után a szerviznek kell vállalni a felelősséget. 
 
Mucsi László: Én azt igazolom le, hogy ezt a munkát elvégezte. 
 
Balogh György: Mindenképp bele kell tanulnia, de nem azt írja alá, hogy a fék jó, hanem azt, hogy a 
javítás megtörtént. Arra kell figyelni, hogy olyan írja alá a munkalapot, akinek jogosítványa van 
javításra. Átkerülhet a TESZ-hez, ahol van autóvillamossági szerelő és érti mit ír alá.  
 
Popele Julianna: Szerintem az egészet áttehetnénk a TESZ-hez, hiszen ez nem önkormányzati feladat, 
itt nincs meg a szakértelem hozzá.  
 
Mucsi László: Amennyiben a repülőgép-szerelői diplomám kevés hozzá, akkor mindenképp. Nem 
ragaszkodom hozzá, hisz ezen kívül is van épp elég feladat. Menetrend miatt is heti több levél érkezik, 
ezekkel is foglalkozni kell.  
 
Balogh György: Számtalan témában dolgozik együtt a TESZ az Önkormányzattal, bármikor fordulhat 
a TESZ-hez konzultálni.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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11/2019. (II.07.) VFB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság elfogadja a benyújtott közszolgáltatási 
szerződési alapelveket és felkéri Dobronyi Tamás szakértőt, hogy az elfogadott alapelvek 
figyelembevételével a végleges Göd város közigazgatási határain belül menetrend szerinti, helyi 
közforgalmú autóbusz közösségi közlekedési hálózat működtetésére vonatkozó pályázati kiírást 
készítse el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási és Városüzemeltetési Osztály 

 
Kovacsik Tamás: Köszönjük a munkát és reméljük zökkenőmentesen fog működni 
 
 

3.) Utcanév adományozás (1934/3 és 1934/2 hrsz) 
 

Kovacsik Tamás: Előző ülésen tárgyaltuk. Probléma merült fel a határozat kapcsán. A Képviselő-
testület visszaadta a Bizottságnak egyeztetésre. A GSE elnöke, dr. Horváth László nem fogadta el a 
javaslatainkat, a Sporttelep elnevezést szeretné. Az Erdész utca a Pálya utcáig nincs elnevezve így 
ennek célszerű lenne megadni az Erdész utca nevet, így az 1934/3 hrsz-ú kivett közút az Erdész utca 
elnevezést kapná, míg az 1934/2 hrsz-ú kivett közterület a Sporttelep közt.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

12/2019. (II.07.) VFB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi határozat elfogadását: 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gödi 
 

 1934/3 hrsz-ú kivett közút művelési ágú területnek az Erdész utca 
 1934/2 hrsz-ú kivett közterület művelési ágú területnek a Sporttelep köz  

 
elnevezést adományozza. 
 
Határidő:  folyamatos 
Felelős:   dr. Szinay József címzetes főjegyző 
  Sápi Katalin 
 
Egyebek 
 
Kovacsik Tamás: Elkészült a Pázmány Péter utca és többen megkerestek a Búzaszem Iskolából miért 
lett egyirányú egy szakasz. 
 
Popele Julianna: A tervezés során alakult ez ki, ha fordított irányból jönnének - mivel ott a kerékpárút 
- balesetveszélyes lenne. A másik irányból rálátni a kerékpárútra, mindenki látja a másikat.  
 
Kovacsik Tamás: Ez így logikus és ez is azt igazolja, hogy a Hét vezér utcát meg kell csinálni. A 
Búzaszem Iskola egy parkoló kialakítást szeretné kérni.   
 
Popele Julianna: Meg kell, hogy nézzük együtt a helyszínen, milyen lehetőség van. 
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Egyebek - I. Beszámoló a Közterület-felügyelet 2018. évi munkájáról 
 
dr. Nagy Atilla: Helyzet változatlan. 3 közterület-felügyelő közül egy kilépett a másik még pár 
hónapot marad. Több mint kellemetlen nekik a saját városukban eljárni. Kiírtunk álláshely pályázatot. 
Nehéz betölteni ezeket az álláshelyeket, ezért javasoltuk a vezetőségnek, hogy településőr státuszú 
kollégákat vegyünk fel.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

12/2019. (II.07.) VFB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja elfogadni a Képviselő-
testületnek az alábbi határozatot: 
  
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Közterület-felügyelet 2018-as évi 
munkájáról szóló beszámolóját. 
  
Határidő:       azonnal 
Felelős:           Markó József, polgármester 

 
 

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

 

 

 

 

K. m. f. 
 
 

Csányi József Kovacsik Tamás 
 Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök 
 
 


