
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságának 2016. 
február 22-i rendkívüli ülésén, a Feneketlen tónál tartott helyszíni bejárást követően.  

 

Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Csányi József tag nincs jelen, jelezte távol maradását.)  

                             

Szabó Csaba megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, 6 tag jelen van. Rendkívüli ülésről van 

szó, ezért nincs lehetőség új napirendi pont felvételére, de polgármester úr kérésére – az ügy 

sürgősségére való tekintettel – egy előterjesztést tárgyalni kell a bizottságnak, ami kötélpályák 

létesítésével kapcsolatos.   

 

Ezután felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a meghívó szerinti napirendi pontokról és az előbbiekben 

javasolt új napirendi pontról. 

 

A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontok tárgyalását: 

 

NAPIRENDI PONTOK: 
 

1.) Feneketlen-tó - rekultivációs tanulmánya  
     (A helyszíni szemlén tapasztaltak megtárgyalása)  
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök, Jakab Júlia környezetvédelmi ügyintéző 

                               

2.) Parkolási rendelet módosítására javaslat 
      Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök       

3.) Kötélpálya létesítése a Duna-part Nyaralóházak területén 
     Előterjesztő: Szabó Csaba VKB elnök       

 
Napirendi pontok tárgyalása 

 

1. napirendi pont: Feneketlen tó – rekultivációs tanulmánya 
                             (A helyszíni szemlén tapasztaltak megtárgyalása) 
 

Szabó Csaba: A bizottság a mai napon helyszíni bejárást tartott a Feneketlen tó 

rekultivációjával kapcsolatban felmerültek tárgyában. A helyszínen a szakértő, Szűcs J. 

László is megjelent, aki a tó állapotfelmérését elvégezte és az általa készített tanulmányt 

ismertette.  

 

Szűcs J. László (szakértő, tervező): A helyszíni szemlén igény mutatkozott a tanulmány 

kiegészítésére több tényezővel kapcsolatban is. A feliszaposodás és a tó növényzetének 

elburjánzása mellett fontosnak tartották a források feltárását, aminél megoldást jelentene egy 

kb. 10-20 méteres, dréncső kavicságyba történő beépítése, ami 15 ezer köbméter víz 

kicserélésére adna módot. A hidromechanizációs tókotráson kérték kiegészíteni a tanulmányt 

a parti növényzet kialakításával, a partélen egy rőzsefonatos rész kialakításával, továbbá a tó 

közepén elhelyezkedő sziget peremén található növényzet tisztításával, nyírásával. Ide egy 

külön megoldást lehetne találni, ami nem a kotrást érinti. A helyszíni szemlén ismertetett 

csapadék- és szennyvízelvezetési problémát – véleménye szerint – más pénzügyi forrásból 

kellene megoldani. A parkolási szabálytalanságok megakadályozása és a tó környezetének 

rendbetétele szintén nem függ össze a tóhoz tartozó rekultivációs munkálatokkal.  

 



Szabó Csaba: Részletes ütemezést és költségterv elkészítésére kéri fel a szakértőt.   

 

Jakab Júlia: A hidromechanizációs munkákat egyben kell végezni. A jelen állapotban az 

együtt tervezett munkák így is közel 7 mFt-os költséget jelentenek. A talajterhelési díjakból a 

„Környezetvédelmi Alap”-ba 20 mFt folyik be, ha ebből vennénk el a 7 mFt-ot, akkor még 

maradna 13 mFt. A költségvetési tervezéséből ne csússzunk ki, akkor ezt kellene a 

városvezetésnek mielőbb eldönteni, hogy így ez megoldható-e, hiszen a költségvetés 

tervezése a vége felé jár. Az újabb, kiegészített tanulmány is nyilván még plusz tervezési 

költséggel jár. Kérdés, hogy idén elkezdődjenek a rekultivációs munkálatok vagy sem. Ehhez 

a 7 mFt-os keret kell, ezt nem lehet olcsóbban megoldani.  

 

Szabó Csaba: A mai szemlén feltárt dolgok igénylik a többlet költségeket.  

 

Simon Tamás: Kérdésként merült fel a polgármester úr részéről, hogy idén van-e pályázati 

lehetősége ezzel kapcsolatban az önkormányzatnak?  

 

Jakab Júlia: 2018-as évet megelőzve sajnos nincsenek kiírva ilyen pályázatok. 

 

Simon Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a Neveleki településrészben – lakossági 

megkeresések kapcsán is – helyszíni szemlén vettek részt és vizsgálták a csapadékvíz 

gondokat, melyek megoldása igen nagy költséggel jár. A Feneketlen tóval kapcsolatban 

javaslata, hogy az engedélyezetést készítsék el, hogy a munkálatokat azok esedékessé 

válásakor el lehessen végezni. A közmunka program keretében az árkok és a tó környékének 

tisztítása, takarítása elvégezhető. A fák gallyazása is megtörténhet, így a tóba kevesebb levél 

hullana. Ezek kisebb munkálatok, de mégis haladna az ügy és a nagyobb költségű munkákat 1 

év múlva is el lehetne végeztetni. Kérdése, hogy ez az idő milyen romlást okozna a tónál? 

 

Szűcs J. László: Nagyságrendi romlás nem várható a tó állapotában. A külső tényezőket, amik 

befolyással bírhatnak, nem lehet előre tudni.   

 

Simon Tamás: A tervezést javasolja idén és a kisebb munkálatokat, mint a fák gallyazása és a 

környezet és a terület megtisztítása. A parkolásról a bizottságnak dönteni kell, ez is fontos 

dolog a környezet megóvása érdekében. 

 

Jakab Júlia: Ha úgy dönt az önkormányzat, hogy idén nem végezteti el a hidromechanizációs 

munkákat csak az engedélyeztetést és a tervezést, akkor is szüksége lenne egy 1,5 mFt-os 

keretösszegre, mert a „Környezetvédelmi alap” költségvetési sorából erre nem jut, mert ez a  

veszélyes fák kivágását, a viharkárok elhárítására betervezett összeg.  

 

Szűcs J. László: A terv 3 évig érvényes. Szeptembertől lehet a munkákat elvégezni, az ez idő 

utáni munkavégzés már a Duna vízállásától függ. Nyugalmi időszakban ajánlatos a 

hidromechanizációs munkák elvégzése.   

 

Simon Tamás: Ez akár 2017. februárjában is elvégezhető lenne.  

 

Mudri József: Lehet, hogy ami most 7 mFt-ból megvalósítható, az jövőre már csak 10 mFt-

ból.   

 

Jakab Júlia: Elmondja a határozati javaslatot.  

 



Szabó Csaba: Felkéri a bizottság tagjait, hogy szavazzanak az elhangzott határozati 

javaslatról. 

 

A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

14/2016.(II.22.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a Feneketlen tó rekultivációjához szükséges 
engedélyekre, a részletes tervezésre, valamint a tó körüli faápolási munkák elvégzéséhez  
a „Környezetvédelmi Alap”-ból különítsen el 1,5 mFt-os keretösszeget. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 

Bertáné Tarjányi Judit: Tavaly nyáron is gondot okozott a tó melletti parkolás, sok autós a 

labdarúgópályát használta parkolásra. Javasolja, hogy a Beruházási Osztály zárja le a 

területet.  

 

Szabó Csaba: Felkéri a főépítészt, hogy a következő bizottsági ülésre készítsen egy 

előterjesztést erről.  

 

Simon Tamás: A Duna felsőgödi szakaszánál fellépő iszapolódás kérdésével is foglalkozni 

kell. Javasolja, hogy a szakértővel e témáról is beszéljenek. 

 

Szűcs J. László: A felsőgödi vízbázis tervezésében részt vett, bármikor szívesen segít és 

foglalkozik a munkákkal.  

 

2. napirendi pont: Parkolási rendelet módosítására javaslat 
 

Szabó Csaba: Szándékában volt a Huzella Iskolánál lévő parkolás szabályozására javaslatot 

tenni, de a bizottsági ülés előtt egyeztetett a kérdésben Simon Tamás alpolgármesterrel és arra 

az álláspontra jutottak, hogy ezt a témát most ne tárgyalja a bizottság. Javasolja ezért a 2. 

napirendi pont levételét. 

 

3. napirendi pont: Kötélpálya létesítése a Duna-part Nyaralóházak területén 

 

Szabó Csaba: Az ülés előtt került kiosztásra az írásbeli előterjesztés, melyben egy kötélpálya 

kivitelezéséhez kéri az önkormányzat hozzájárulását Viola Albert a Funnycar Tréning Kft. 

képviselője. A kötélpályát a Duna-part Nyaralóházak területén szeretnék kiépíteni. 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A csatolt rajzon nem lát kerítést. Kérdése a vállalkozás vezetőjéhez, 

hogy szeretné körbekeríteni a pályát? 

 

Viola Albert: A gyermekpályát igen, a többit nem.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A szabad strand öltőzőt és a mosdóját hogyan lehet majd 

megközelíteni? 

 



Viola Albert: A rajz nem teljesen részletes, a platformok 3 és 6 méteres magasságban vannak. 

A gyermekpálya 1 méteres platformszinttel történne kivitelezésre. Ez a recepció és a Duna 

utca felőli részen, 3 oszlop építésével és az ott meglévő fákkal kerülne kialakításra. A 

gyermekpálya lenne csak elzárva, ez nem gátolja meg a környékbeli épületekhez való 

bejutást. A gyermekpálya védettsége biztosított lesz és a terület átjárhatósága megmarad.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Ha a szabad strandot nem lehet megnyitni, mert ott a mosdó, amit nem 

lehet megközelíteni, akkor az nagy gondot okozna, és ennek jelentős következményei 

lehetnek a strand megnyitásával kapcsolatban. Javasolja, hogy nyújtsanak be egy pontos 

helyszínrajzot.  Elviekben támogatja a kérelmet, de a pontos rajzra mindenképp szükség van. 

A Szakáts-kertben a kalandpark működött, de probléma volt, hogy a vendégek a szemetet 

otthagyták.  

 

Viola Albert: Sajnos nem volt működő képes az a pálya, az infrastruktúra hiánya érezhető 

volt. A Szakáts-kerti területről mindenképp levonulnak. 

 

Simon Tamás: A mászó létesítmény alatt háló lenne, ez egy nagyon fontos dolog. Erről a múlt 

heti helyszíni bejáráson egyeztettek. A városvezetés is és a Göd Városi Kommunikációs 

Nonprofit Kft. is szeretné a Duna-parti Nyaralóházak látogatottságát felfrissíteni és városi 

programokat szervezni. 

 

Szabó Csaba: Elmondja a határozati javaslatot és felkéri a bizottság tagjait a szavazásra. 

 

A bizottság tagjai 6 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 

 

15/2016.(II.22.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja kötélpályák kiépítését a Duna-part Nyaralóházak területén. Javasolja továbbá 
a Képviselő-testületnek az önkormányzati hozzájárulás megadását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Szabó Csaba VKB elnök 
 

 

Szabó Csaba, a bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

Kmf. 

 

 

Szabó Csaba       Szász-Vadász Endre 
VKB elnök       képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő 


