
napirendi pont**
Bizalmas: □

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Járdaépítés a Bodza utca és a Határ utca között

Az előterjesztés tartalma:
Göd, Bodza utca és a Határ utca (Jegenye utca vége) között, zúzottköves stabilizálással ellátott 
gyalogos járda megépítésére javaslat. A járda a Bodza utca végétől indul és a töltésre 
felkanyarodó útba köt be.

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Andrejka Zombor_

Az előterjesztést készítette:
Balogh Csaba Huszti Benjámin

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának , 
dátuma**: ‘ ’ 2022.09.19.

Sürgősség indoka: -

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság El
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság El
Képviselő-testület El

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: El IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: □

IGEN: El
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: 2022. évi költségvetési 
rendelet Beruházási feladatok előirányzat 37. Kolumbárium sora és a 4 . 
körzetes képviselői keret.
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: El IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
• • '. .. - ■ • •

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: □ NINCS: El

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: Jegyző, Polgármester

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): 2023.05.31.

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:..........................................................................

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

»yző
* nyílt vagy zárt \
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



.....napirendi pont** 
Bizalmas: □ 

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Lakossági kérelem alapján, javaslatot teszek a Göd, Bodza utca és a Határ utca (Jegenye utca vége) 
között, zúzottköves stabilizálással ellátott gyalogos járda megépítésére. A járda a Bodza utca végétől 
indul és a töltésre felkanyarodó útba köt be. Összesen 65 m hosszú- 1,5 m széles útszakaszról van szó. 
A fenti járda készítésére az alábbi műszaki követelmények mellett kért indikatív ajánlatot a 
Polgármesteri Hivatal Beruházási és Városüzemeltetési Osztálya.

Műszaki követelmények:

• terület kijelölése, tereprendezés (növények visszavágása szükség szerint) tükör készítés, altalaj 
tömörítés, geotextilia elhelyezése. - 100 m2

• 5x20x100 -as kerti szegély beépítése betonágyazatba.- 105 méter (65 méter egyik, 40 méter 
másik oldalt)

• 10 cm vastag zúzottkő alap készítése kézi és gépi tömörítéssel, A burkolat anyagaként több 
frakciós szemcseátmérőt (0-32) kell alkalmazni, a megfelelő mechanikai stabilizáció elérése 
érdekében.

• a kitermelt, fel nem használt föld elszállítása.
• a járda hosszesésének az ingatlan hosszában egyenletesnek kell lenni,
• a csapadékvíz elvezetése miatt, legalább 1,5 %-os lejtés javasolt
• a Bodza utca felöl érkező csapadékvíz elvezetéséhez .vízelvezető folyóka alkalmazása 

szükséges
• A járda két végénél tölcséralakúan ki kell szélesíteni, a meglévő beton és aszfalt csatlakozások 

szükség szerinti pótlásával

A beérkezett indikatív árajánlatok alapján az anyag és munkadíj bruttó 3.023.537 Ft-ba kerülne, amire 
a költségvetés tartalékai között a Kolumbáriumra szánt 3 millió forintból, és a maradék összeg a dologi 
kiadások 4. körzetes keret soraiból átcsoportosítható.

A munkálat célja, hogy az egyébként igen gyakran felmerülő karbantartást lehetne megspórolni, ha egy 
tartósabb megoldással a gyalogos közlekedést biztosítaná Göd Város Önkormányzata. A közlekedés a 
villámárvizek után kiemelten, de egyébként is a kézi rendbetétel után 1-2 héttel kifejezetten kockázatos. 
A környéket idősek és kisgyermekesek is lakják, és mivel a bicikliúthoz is ez az út vezet, 
könnyűjárművel is viszonylag gyakran mennek arra fiatalok. Sokat javítana a közlekedés biztonságán, 
ha a zúzottköves megoldással, egy ehhez illeszkedő vízelvezetéssel az út nem rongálódna a jövőben, és 
a kavics-kisodródásokat is megelőznénk a szegéllyel.

Kérem, hogy támogassák a kezdeményezést!

Határozati javaslat
.../2022. (...... ) Ök határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
támogatja a Göd, Bodza utca és a Határ utca (Jegenye utca vége) között, zúzottköves 
stabilizálással ellátott gyalogos járda megépítését.

Forrás: 2022. évi költségvetési rendelet Beruházási feladatok előirányzat 37. Kolumbárium 
soráról 3 M Ft, valamint a fennmaradó összeg a képviselői 4. körzetes keret terhére.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. szeptember 19.
Tisztelettel:

4. sz. körzet képviselője


