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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2013.
április 15-i soron következő ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Lenkei György tag – jelezte távolmaradását ,
Nagy Károly tag - nem jelezte távolmaradását)
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 5 tag jelen van. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendeket és a meghívó kiküldése
óta beérkezett előterjesztéseket. Az ülés előtt kiosztott anyagban szerepelnek a 6. napirendi ponthoz
tartozó árajánlatok és a Duna-parti Nyaralóházak fáira vonatkozó árajánlatok, továbbá az Egyebek
napirend alatt tárgyalandók, mely a Bozóky tér rendezéséről és a Zöld Öböl Kft. kérelméről szólnak.
Felkéri a tagokat, hogy jelezzék, ha az Egyebek napirendi pontban szeretnének hozzászólni.
Kenessey Zoltán: A Kinizsi utca állapota és a vízelvezető árok kérdésében szeretne szót kapni.
Csányi József: Bem utcában lévő fa ügyében kér szót az Egyebek napirendi pontban.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják fenti javaslatokat és az alábbi
NAPIRENDI PONTOK tárgyalását:
1. Nemeskéri – K. M. úti temető helyzetének rendezése
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
2. A Duna gödi szakaszain lévő természetes fürdőhelyek megnyitásával
kapcsolatos tudnivalók
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
3. Kék-Duna Üdülő vagyonkezelői jogának átruházása
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
4. Gödi rovásírásos helyiségnévtáblák felújítása
Előterjesztő: Sipos Richárd képviselő
5. „Találd ki újra” című pályázat meghirdetése
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
6. Közterületi fapótlás
Előterjesztő: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
7. Zöldfelületi kérelmek
Előterjesztő: Jakab Júlia
8. „A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról” szóló
rendelet-tervezet
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
9. Dísz-sírhely tábla
Előterjesztő: Bajkó Ildikó Németh. L. Ált. Isk. és AMI igazgatója
10. Pont Reklám Kft. 2 db nagyméretű hirdetőtáblája
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök / Prohászka Imréné ügyintéző
11. Egyebek:
- A felsőgödi Bozóky tér közterület-rendezési és kivitelezési tervének elkészítése
Előterjesztő: dr. Pintér György képviselő, Veres Mihály (Bozóky Gyula Alapítvány) és Hubayné dr.
Horváth Nóra (kertépítész)
- Kinizsi utca problémái
Előterjesztő: Kenessey Zoltán
- Bem utcában lévő fa
Előterjesztő: Csányi József képviselő
- Széchenyi Csárda üzemeltetőjének kérelme
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
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Napirendi pontok tárgyalása
1. napirendi pont: Nemeskéri-Kiss Miklós úti temető helyzetének rendezése
Bertáné Tarjányi Judit: Előterjesztés nem készült, de a kivetítőn képeket mutat arról, hogy a Mayerffy
sír környékén temetkezés volt, holott korábbi bizottsági döntés volt arról, hogy ide már ne temessenek.
Javasolja, hogy nyissák meg a XIX. sz. parcellát és az O-III. jelű parcellába ne temessenek. A másik
javaslata, hogy a temető bejárati kapuját zárják le, hogy ne lehessen gépkocsival oda behajtani, így
megakadályoznák az illegális temetéseket és a lopásokat.
Kovacsik Tamás: Elhamarkodottnak tartja most ezekről a kérdésekről a döntést, javasolja, hogy a
következő ülésen, pontos előterjesztésekkel tárgyalják a védett sírok ügyét és a temetővel kapcsolatos
egyéb problémákat.
Levéve a napirendről.
2. napirendi pont: A Duna gödi szakaszain lévő természetes fürdőhelyek megnyitásával kapcsolatos
tudnivalók
Kovacsik Tamás: Ismerteti az előterjesztést, ami a kiküldött anyag első oldalán található. Jogszabályi
rendelkezés az, hogy ha a megnyitott gödi természetes fürdőhelyeken egyszerre 500 főnél többen
tartózkodnak, akkor mentőőr alkalmazására van szükség. Az előterjesztés tartalmazza, hogy ha például
csoportokat visznek le a felsőgödi Duna-parti Nyaralóházaktól, akkor nem az önkormányzat a felelős,
hanem az, aki a csoportot hozta. A határozati javaslat pontosan rögzíti a jogszabályokat és
nyilatkozatot tartalmaz, melyben megállapítja, hogy a vendéglétszám nem haladja meg az 500 főt.
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
43/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága:
a Duna alsó-gödi és felső-gödi szakaszán létesítendő természetes fürdőhely (strand)
üzemeltetésével kapcsolatosan a strand területe, valamint az előző évek forgalmi adatai, a
strandot igénybe vevő napi vendéglétszám alapján megállapítja, hogy a fürdési idényben 500 főt
az átlagos napi vendéglétszám egyik fürdőhelyen sem éri el.
Ezen nyilatkozat a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes
fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet 7. sz.
mellékletének 12. pontja, valamint a folyóvizekben, vízfolyásokban, valamint állóvizekben való
fürdés és a balatoni viharjelzés szabályozásáról szóló 1/1964.(IV.23.) BM. rendelet 4.§ (2)
bekezdése szerinti határozat kibocsátásához szükséges.
Felhívja a Gödi Nyaralóházak üzemeltetőjének figyelmét arra, hogy amennyiben
gyermekcsoport tartózkodik az üdülő területén, a gyermekcsoport vezetőjének írásban
nyilatkoznia kell arról, hogy a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a
természetes fürdőhelyek kijelöléséről és üzemeltetéséről szóló 78/2008.(IV.3.) Korm. rendelet 7.
sz. mellékletének 18. pontjában foglaltak szerint a csoport felügyeletére saját költségen és
szervezésben külön mentőőrt bíz meg és a gyermekek a fürdőhelyet csak a mentőőr felügyelete
mellett veszik igénybe.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
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3. napirendi pont: Kék-Duna Üdülő vagyonkezelői jogának átruházása
Jakab Júlia: Nem tartozik a bizottság hatáskörébe, de jegyzői kérés volt, hogy a bizottság elé
kerüljön. Az előterjesztés arról szól, hogy a környezet- és természetvédelemért felelős
helyettes államtitkár levélben kereste meg az önkormányzatot, hozzájárulást kérve a Kék
Duna Sport telep, Göd 3658. hrsz- terület vagyoni átruházásához. A bizottságnak a csatolt
válaszlevélről kell dönteni.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
44/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem emel

kifogást a Kék Duna Sport telep vagyoni átruházása ellen és javasolja a címzetes
főjegyzőnek az 1-124-2/2013. ügyszámú válaszlevél megküldését a Vidékfejlesztési
Minisztérium részére.
Felelős: Dr. Szinay József címzetes főjegyző, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Határidő: azonnal
4. napirendi pont: Gödi rovásírásos helyiségnév-táblák felújítása
Kovacsik Tamás: Sipos Richárd képviselő készített előterjesztést e témában, miszerint
korábbi bizottsági döntés volt a táblák felújításáról. Felkéri a Beruházási Osztályvezetőt, hogy
referáljon az előterjesztésben foglaltakról.
Popele Julianna: A határozatot ismerik, nem is feledkeztek meg róla. A munka be volt
tervezve, de a feladatot végző közhasznú munkás sajnálatos módon meghalt. Az időjárás
eddig nem engedte meg a táblák felújításának megkezdését, de már a Piarista iskola
növendékeivel felvették a kapcsolatot, akik vállalták a táblák felújítását még ebben a
tanévben.
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy 2013. május 30-ig a táblákat újítsák fel. Felkéri a tagokat a
szavazásra.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
45/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága ismételten
felkéri a Beruházási Osztályt, hogy intézkedjen a 3 db rovásírásos Göd tábla rendbetételéről,
felújításáról.
Határidő: 2013. május 30.
Felelős: dr. Szinay József címzetes főjegyző, Popele Julianna Beruházási Osztályvezető
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5. napirendi pont: „Találd ki újra” című pályázat meghirdetése
Jakab Júlia: Két éve került először meghirdetésre a hulladékokból készített tárgyak készítése.
Egyre több pályaművet készítenek a gyermekek, a kiállítás a „Madarak és Fák Napja”
rendezvényen lesz látható és a díjakat is ott vehetik át. A díjakra és a vetélkedőn részt vevők
jutalmazására szeretne támogatást kérni.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
46/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága „Találd ki

újra 2013” újrahasznosítási vetélkedőt hirdeti meg általános iskolás gyermekek részére.
A bizottság a pályázaton résztvevők díjazására 40.000 Ft keretet biztosít és felkéri a
környezetvédelmi előadót a díjak beszerzésére, valamint a pályázat lebonyolítására.
Forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2013
Felelős: Jakab Júlia
Határidő: azonnal
6. napirendi pont: Közterületi fapótlás
Jakab Júlia: Az árajánlatokat az ülés előtt osztottuk ki, most érkeztek. Hubayné dr. Horváth
Nóra kertészmérnököt kérte, hogy jó minőségű árukat szállító cégekkel vegye fel a
kapcsolatot, kérjen árajánlatot. A beérkezett ajánlatok között nagyon nagy, néhol milliós
nagyságrendű különbség szerepel. A 3. sz. árajánlat számunkra a megfelelő, akik adták
azoktól a megfelelő minőséget kaptuk már tavaly is. Mindenféle fafajta van, amire
szükségünk lehet, földlabdával a megfelelő méretben rendelhetők. A bizottság döntése után
megrendeli a fákat. A faültetésekre is kért be árajánlatokat. A legmegfelelőbbnek a gödi Bakó
Kert Kert(sz)építő Bt. bizonyult. Javasolja, hogy az árajánlatokból az alapdíjak kerüljenek
elfogadásra.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
47/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Jakab
Júlia környezetvédelmi előadót, hogy az előterjesztetésében szereplő 3. sz. ajánlatként megjelölt
árajánlat alapján rendelje meg a facsemetéket 1.103.730,-Ft + ÁFA-ért + 50.000,-Ft + ÁFA
szállítási költségért a Garden Depot Kft.-től (székhely: Szigetszentmiklós).

Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2013
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Határidő: április 30.
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
48/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Jakab
Júlia környezetvédelmi előadót, hogy a Garden Depot Kft-től megrendelt facsemeték szakszerű
elültetésével bízza meg a Bakó Kert Kert(sz)építő Bt.-t (székhely: 2132 Göd, Verseny út 30.) a
2013. április 12-én kelt árajánlatuk alapján, mely bruttó 973.455,-Ft.

Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2013
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Határidő: április 30.
Kovacsik Tamás: A bizottság nevében megköszöni Hubayné dr. Horváth Nóra segítségét, aki
javaslatot adott arra, hogy hová milyen fákat ültessünk és szakvéleményével támogatta a
bizottság munkáját.
7. napirendi pont: Zöldfelületi kérelmek
•

Duna-parti Nyaralóházak - balesetveszélyes fák

Jakab Júlia: Új árajánlatot kért a Duna-parti Nyaralóházaknál lévő fákra. Az önkormányzat
nevében megrendelt egy hangfrekvenciás vizsgálatot három jegenyefára. Erre azért volt
szükség, mert a terület nem az önkormányzat tulajdona és csak indokoltan lehet fát kivágni.
A szakértő a nyárfákra csak gallyazást javasolt, de egy kőrisfában un. „víz-zsákot” talált.
Ennek a kivágását javasolta, mert ketté fog nyílni és a képen látható épületet is veszélyezteti,
de főleg az oda látogatókat.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
49/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Jakab
Júlia környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg Duna-parti Nyaralóházak (volt BM üdülő)
területén lévő 3 db jegenyenyár fának a rádiófrekvenciás vizsgálatát 60.000,-Ft + ÁFA áron.

Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2013
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Határidő: április 30.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a balesetveszélyes fa kivágásáról a beérkezett
árajánlat alapján.
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
50/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri Jakab
Júlia környezetvédelmi előadót, hogy rendelje meg Duna-parti Nyaralóházak területén lévő –
szakértő által is megvizsgált – kőrisfa kivágását, a 3 db nyárfa gallyazását, 1 db nyárfa
kivágását, az elektromos vezetékekre lógó ágak levágását az önkormányzattal szerződött
vállalkozótól a 2013. április 12-én adott árajánlat alapján, melynek költsége bruttó 406.500,-Ft.

Pénzügyi forrás: Környezetvédelmi feladatok ellátása 2013
Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Határidő: 2013. április 30.
•

Makrai Istvánné (2132 Göd, Sződi u. 35/a.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlanától nem messze lévő nádasba dőlt fa tüzifaként való
felhasználását kérte.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
51/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi
Makrai Istvánné (2132 Göd, Sződi u. 35/a.) sz. alatti lakos kérelmében foglaltakat, vagyis a
nádasba dőlt fa tüzelőnek való felhasználását.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

•

Világosi Lajos (2132 Göd, Ady E. u. 18/a.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező 2 db elöregedett szilvafa kivágását és pótlását kéri az
önkormányzattól, tekintettel arra, hogy mozgássérült és nem tud részt venni az ilyen
munkákban.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
52/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi
Világosi Lajos (2132 Göd, Ady E. u. 18/a.) sz. alatti lakos fakivágási kérelmében foglaltakat, így
az önkormányzat végzi a fakivágást és a fapótlást.
Határidő: 2013. április 30.

Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
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•

Tamics Gyuláné (2131 Göd, Dália u. 3.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező 8 db gyümölcsfát akar kivágatni és helyette díszfákat ültetne.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy vagy április végéig végezzék el a
fakivágásokat, vagy ha addig nem akkor majd ősszel.
Jakab Júlia: Javasolja a közterületi pótlást, de más helyre, ne a kivágott fák helyére, mert
akkor a meglévő sövény nem teszi lehetővé az ültetést.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
53/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi
Tamics Gyuláné (2131 Göd, Dália u. 3.) sz. alatti lakos kérelmének megfelelően 8 db gyümölcsfa
kivágását 2013. április 30-ig, vagy ősszel. A fapótlást a környezetvédelmi előadóval egyeztetett
közterületen ősszel kell elvégezni.
Határidő: 2013. április 30. és 2013. ősz

Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

•

Tanyi Jánosné (2131 Göd, Zrínyi u. 2.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező 1 db akácfa kivágását kérte kiszáradás miatt. Helyszíni szemlén
részt vett, javasolja a kivágást.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
54/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága engedélyezi
Tanyi Jánosné (2131 Göd, Zrínyi u. 2.) sz. alatti lakos kérelmében foglalt fakivágást, melyet
2013. április 30-ig kell elvégezni. A fapótlást vagy a kivágáskor, vagy 2013. őszén őshonos
fafajtával kérjük elvégezni.
Határidő: 2013. április 30. és 2013. ősz

Felelős: Jakab Júlia környezetvédelmi előadó

•

Szűcs Árpád (2132 Göd, Pesti út 182/a.) kérelme

Jakab Júlia: A kérelmező az ingatlana előtti fa gallyazását kéri, de ez nem önkormányzati
feladat, ezért javasolja, hogy a kérelmet a közútkezelőhöz irányítsák.
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
55/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága nem tud forrást
biztosítani a kérelemben szereplő fa gallyazásához, mert a fa, a Nemzeti Közútkezelő hatóság
kezelésében levő területen található. Javasolja a kérelmezőnek a Nemzeti Közútkezelő hatóság
megkeresését a probléma megoldása érdekében.
Határidő: azonnal

Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi előadó
Jakab Júlia: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Feneketlen tónál lévő fák gallyazására
beérkezett árajánlatok még mindig nagyon magasak.
Kovacsik Tamás: Akkor erre a kérdésre ősszel vissza kell térnünk, most nincs fedezet a
munkák elvégzésére.
8. napirendi pont: „A reklámok, reklámberendezések és cégérek elhelyezésének,
alkalmazásának követelményeiről, feltételeiről és tilalmáról” szóló rendelet-tervezet
Kovacsik Tamás: Az előterjesztést visszaadta egyeztetésre, átdolgozásra. Javasolja, hogy a
bizottság a következő ülésen tárgyalja.
A bizottság levette napirendjéről ezt a témát.
9. napirendi pont: Dísz-sírhely tábla
Kovacsik Tamás: Bajkó Ildikó igazgató asszony telefonon kérte, hogy a bizottság a következő
ülésén tárgyalja ezt a napirendet, mert a héten találkozik Németh László rokonaival, akikkel a
tábla feliratát egyezteti.
A bizottság levette napirendjéről ezt a témát.
10. napirendi pont: Pont reklám Kft. 2 db nagyméretű hirdetőtáblája
Kovacsik Tamás: Szakvéleményt is tartalmaz az előterjesztés, részletes műszaki
dokumentációval, fényképekkel, határozati javaslattal. A Pont Reklám Kft. idén még szeretné
használni a hirdetőtáblákat, de felkínálták, hogy jövőre önkormányzati tulajdonba adnák.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Miután önkormányzati tulajdon lesz kérdés, mit hirdetünk
rajta? A másik kérdése, hogy miért nem az áthelyezés előtt kértek statikai szakvéleményt?
Popele Julianna: Maga a cég intézte a tábla áthelyezését a járdaépítés miatt, ők készítették a
statikai véleményt is.

40

A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „nem“ szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozták:
56/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
javasolja, a Pont Reklám Kft. 2. sz. főközlekedési út 24 + 712 km szelvényén, a
szelvényezés szerinti bal oldalon, 1 db 10 m2-es hirdetőtábla és 2 sz. főközlekedési út 26 +
532 km szelvényén, a szelvényezés szerinti jobb oldalon 1 db 10 m2-es hirdetőtábla
tulajdonjogának megszerzését a következő feltételek mellett:
Pont Reklám Kft. 2013. december 31-ig térítésmentesen használhatja a felületeket, 2014.
január 01-től térítésmentesen az önkormányzat tulajdonába kerül a két darab 10 m2-es
hirdetőtábla.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, Prohászka Imréné ügyintéző
11. napirendi pont: Egyebek
•

A felsögödi Bozóky tér közterület-rendezési és kivitelezési tervének elkészítése

Kovacsik Tamás: Ülés előtt került kiosztásra a részletes előterjesztés, melyet dr. Pintér
György alpolgármester, Veres Mihály a Bozóky Gyula alapítvány képviseletében és Hubayné
dr. Horváth Nóra kertépítész készített. Tájékoztatja a bizottságot, hogy a Bozóky tér felújítása
az idén elkezdődik. 2007-ben tette meg a bizottság a tér felújítására az első lépéseket. Az
akkor elkészült terveket a Képviselő-testület nem fogadta el. A tér felújításáról több
egyeztetés volt, de a munkálatok akadoztak, tervben volt a plébánia átalakítása, közműkorszerűsítés. Egyházi vonatkozásban is történt változás, a plébános személyét illetően. A
mostani javaslat, hogy új terveket készíttessünk, VI. szakaszra bontva történjen a
rekonstrukció. Információink vannak arról, hogy remélhetőleg az EU-s köztér-megújítási
pályázati lehetőségek ebben az évben is megnyílnak. Jelenleg a közterület-rendezési
engedélyezési terv, valamint a kiviteli terv készítésére van szükség. A tervezőtől kapott
információk szerint a tér megújítása ütemezhető, de fontos, hogy a tér egészére vonatkozó,
átfogó tervek alapján. Az első ütemben a templom körüli területrészre 470.000,-Ft + ÁFA
költség jelentkezik, ami a tér forgalomtechnikai-közlekedési koncepcióját és a templom körüli
térrész engedélyezési és kiviteli szintű tervezését foglalja magában. Erről kell most döntenie a
bizottságnak, a későbbiekben újabb egyeztetések után készülhetnek el a még szükséges
tervezések.
Popele Julianna: Fejlesztési célú pénzeszköz átadás volt betervezve a költségvetésbe 9 mFt
összegben, ez nem lett elköltve tavaly. Javasolja, hogy ez legyen a pénzügyi forrás. Az
önkormányzat átadja ezt az összeget a Bozóky Alapítványnak és így a tervezési díjat már
ebből fedeznék, az alapítvány rendelheti meg közvetlenül a tervezőtől a terveket.
Bertáné Tarjányi Judit: Felhívja a figyelmet arra, hogy a Bozóky teret érintően rendezetlen
területi viszonyok vannak, melyeket a jogilag rendezni kell.
Kovacsik Tamás: Elmondja a határozati javaslatot és felkéri a tagokat a szavazásra.

41

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
57/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat
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javasolja a Képviselő-testületnek a Bozóky tér ütemezett rekonstrukcióját, ennek
keretében a tér közterület-rendezési, engedélyezési és kivitelezési tervének elkészíttetését
a Press Ton Terv Bt.-vel, melynek költsége 470.000,-Ft + ÁFA.
A bizottság javasolja továbbá a költségvetésben szereplő „Felhalmozási célú pénzeszköz
átadásá”-ra betervezett 9, 5mFt-os keretből finanszírozzák a tervezési költséget.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Pintér György alpolgármester

•

Kinizsi utca problémái

Kenessey Zoltán: A Kinizsi utca nagyon rossz állapotban van, javasolja a felújítását. A
vízelvezetőben a vízelfolyás nem megfelelő, ezt is rendezni kellene.
Popele Julianna: Tájékoztatásul elmondja, hogy 2 héttel ezelőtt egyeztetésen vett részt a
DMRV-nél, ahol információkat kaptak a regionális vízvezeték-építésekről. A vezetékek
kiépítése érinti a Kinizsi utcát is, mert itt regionális vízvezeték épül majd, az út fel lesz
bontva.
Kovacsik Tamás: Köszöni a tájékoztatást.

•

Bem u. 8. sz. előtt lévő szivarfa

Csányi József: Lakossági bejelentés érkezett hozzá arról, hogy a Bem u. 6. és 8. sz. között
lévő szivarfa alatt gázvezeték van, ezért az ott lakók ki szeretnék vágatni a fát.
Jakab Júlia: Fakivágásra csak balesetveszély esetén adunk ki engedélyt. Legközelebb csak
ősszel kerülhet erre sor, írásbeli kérelem alapján.

•

Széchenyi Csárda üzemeltetőjének kérelme

Kovacsik Tamás: A Széchenyi Csárdát működtető Zöld Öböl Kft. ügyvezetője adott be
kérelmet zenés rendezvény megtartására, melynek időpontja április 30-án 19-24 óráig, majd
május 1-én reggeltől 21 óráig. A rendezvényt a strand területén szeretnék megtartani. Felkéri
a tagokat, hogy szavazzanak a kérelemről.
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
58/2013.(IV.15.) sz. VKB határozat

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága
átruházott hatáskörben tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Göd 525. hrsz-ú
területen (Széchenyi Csárda és szabad strand) a Zöld Öböl Kft. majálist szervezzen,
zenés rendezvényt és gyermekprogramokat tartson 2013. április 30-án 19 órától 24 óráig
és 2013. május 1-én reggel 9 órától 21 óráig.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
Kovacsik Tamás bizottsági elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
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