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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2011. 
november 24-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen Nagy Károly, Balogh György  – távolmaradásukat 
jelezték.)  
Kovacsik Tamás üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság határozatképes,  5 tag jelen 
van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét. 

Ezt követően a bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontot: 

napirendi pont:  Állásfoglalás optikai kábel elhelyezéséről  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri az előterjesztőt, hogy ismertesse a napirendet. 

Kádár Zsuzsanna:  A  DIGI távközlési és Szolgáltató Kft. megkereste az önkormányzatot, miszerint 
2012. évben tervezik a hírközlési hálózatuk fejlesztését Göd területén, és ehhez az önkormányzat elvi 
hozzájárulásához lenne szükségük. A főépítésszel egyeztetett, aki jelezte, hogy a megvalósítás a 
HÉSZ-el ellentétes lenne, hiszen abban a belterületi részeken már a földkábeleket javasolták. Egy 
másik cégnek adtunk már elutasítást a hálózatfejlesztésére, mert a meglévő ELMŰ oszlopokra akarták 
közös oszlopsoron telepíteni a hálózatukat. A főépítésszel közös javaslatuk, hogy ne adjon az 
önkormányzat engedélyt. 

Bertáné Tarjányi Judit: Semmiképp sem javasolja, egyedül a földkábeles megoldást javasolná.   

Lenkei György: Javasolja, hogy nézzük meg, hogy mi az, amit sugározni akarnak, a városi TV ebben 
benne van, vagy sem. Tudni kellene, hogy mit akarnak szolgáltatni, még ha csak a föld alatti vezetést 
javasoljuk is. Amíg ez nem tisztázódik, addig nem javasolja a döntést az ügyben. 

Popele Julianna: Előkészítés alatt áll a helyi rendeletek módosítása, mely szerint fizetni kell annak, aki 
földkábelen akar vezetni. A korábbi kábelvezetések nagy nehézséget okoztak. Sok esetben már olyan 
helyen kell vezetni, ahol kiépült járdaszakaszok vannak, ezeket nem javasolhatjuk felbontani, más 
műszaki megoldást kell javasolni. Ez egy fontos kérdés. 

Kovacsik Tamás: Elmondja a határozati javaslatot, majd felkéri a tagokat a szavazásra. 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

160/2011.(XI.24.) sz.VKB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri a DIGI 
Távközlési és Szolgáltató Kft.-t, hogy nyilatkozzon arról milyen hírközlési tevékenységet kíván 
konkrétan folytatni Göd területén és pontosan melyik útvonalon. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Kádár Zsuzsanna beruh. ügyintéző 
Kovacsik Tamás VKB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
                                                                                    kmf. 

Kovacsik Tamás     Szokolainé Obermayer Éva 
VKB elnök      jegyzőkönyvvezető 
 


