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Készült:

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2013.
június 12-i, 11 órakor kezdődő rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos
helyiségében.

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen: dr. Mödlingerné Kovács Éva, Lenkei György tagok,
nem jelezték távolmaradásukat)
Kovacsik Tamás, a bizottság elnöke üdvözli a megjelenteket és megállapítja, hogy a bizottság
határozatképes, 5 tag jelen van. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendjeit: Penta Kft. tevékenységével
kapcsolatos lakossági petíció, GSE elnökének kérelme, felsőgödi vasútállomásnál gyalogátkelőhely
létesítése.
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott napirendek tárgyalásáról.
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták az alábbi napirendi pontok tárgyalását:
1. Penta Kft. tevékenységével kapcsolatos petíció
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
2. Gödi Sportegyesület elnökének kérelme
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VKB elnök
3. Felsőgödi vasútállomásnál gyalogátkelőhely létesítése
Előterjesztő: Kenessey Zoltán
Napirendi pontok tárgyalása

1. napirendi pont: Penta Kft. tevékenységével kapcsolatos petíció
Kovacsik Tamás: Lakossági tiltakozást nyújtottak be 95 aláírással, mert a környékbeli
lakosságnak tudomására jutott, hogy a Penta Kft. aszfalt és betonzúzó tevékenységet kíván
folytatni.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva tag megérkezett.
Javasolatot kér, hogy hogyan lehet ezt a tevékenységet törvényesen meggátolni. Korábbi
bizottsági ülésen tárgyaltuk a tevékenységhez benyújtott hatástanulmányt, amit a Penta Kft.
nyújtott be. A bizottság részéről több kifogás merült fel, felkérte a környezetvédelmi
ügyintézőt, hogy mivel nem jelentek meg a Penta Kft. képviselői, ezért írásban reagáljanak a
bizottsági ülésen felmerült problémákra. Javasolja, hogy a jegyző a következő bizottsági
ülésre készítsen előterjesztést és erre az ülésre a Penta Kft. és a lakosság képviselőjét hívják
meg.
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
81/2013.(VI.12.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a címzetes főjegyzőt, hogy a Penta Kft. betontörő tevékenységével kapcsolatosan kérjen
jogi állásfoglalást és a bizottság következő ülésére a Penta Kft. képviselőjét és a lakossági
érdekeket képviselő személyeket hívják meg.
Határidő: következő bizottsági ülés
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök, dr. Szinay József címzetes főjegyző
2. napirendi pont: Gödi Sportegyesület elnökének kérelme
Kovacsik Tamás: A GSE elnöke azzal a kéréssel fordult hozzánk, hogy az alsó- és felsőgödi
pályák karbantartásában legyen segítségre az önkormányzat. A GSE elnökének álláspontja,
hogy a pályák belső részét megosztva GSE és az önkormányzat, a külső részét az
önkormányzat tartsa rendben. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Településellátó
Szervezetet arra, hogy a két sportpálya körüli részt a közterületfenntartási szerződés
bővítésével, vagy a TESZ saját hatáskörben végezze el a pályák körüli terület rendbentartását.
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja szerződés készítését, melyben pontosan rögzítik a
feladatokat és időpontokat. A GSE elnöke mindig igényli mind az anyagi, mind a
természetben dolgokat.
Kenessey Zoltán: Szeretné látni, hogy mi lesz majd a szerződésben. A kerítés kérdése is
fontos.
Kovacsik Tamás: Felkérjük a GSE elnökét, hogy hivatalos levélben írja meg az igényeit és ezt
dr. Hetényi Tamás TESZ igazgatójával egyeztesse.
Csányi József: A sportpályán kívüli területet már többször rendbe tetette, mert ez az ő körzete.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
82/2013.(VI.12.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a Gödi Sportegyesület elnökét, hogy írásban közölje milyen feladatok elvégzését kéri az
önkormányzattól a labdarúgópályák külső környezetével kapcsolatban. A bizottság
felkéri a GSE elnökét, hogy e tárgyban egyeztessen a TESZ-nél Balogh György műszaki
igazgatóval és Csányi József képviselővel.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
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3. napirendi pont: Felsőgödi vasútállomásnál gyalogátkelőhely létesítése

Kenessey Zoltán: A felsőgödi vasúti peronhoz épített lépcsőnél, vagyis a Vasút út, Árpád út
becsatlakozásánál javasol gyalogátkelőhely létesítését.
Itt sok a gyalogos, gyermekek járnak az iskolába, óvodába, biztonsági szempontból ez nagyon
szükséges lenne.
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az elhangzott javaslatról.
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
83/2013.(VI.12.) sz. VKB határozat
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága felkéri
a Beruházási Osztályt, hogy mérje fel a gyalogátkelő létesítésének lehetőségét a Vasút
utca – Árpád utca becsatlakozásánál és erről a következő ülésen számoljanak be.
Felkéri továbbá a bizottság arra is a Beruházási Osztályt, hogy a Lenkei utca, Árpád
utca közlekedésbiztonsági felmérést készítsék el.
Határidő: következő bizottsági ülés
Felelős: Kovacsik Tamás VKB elnök
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
Kmf.
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