
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. február 18-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Kovacsik Tamás, Salamon Tamás, Szegedi Sándor, Pongó István nincs jelen. 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket. Ismerteti az ülés menetrendjét. Az első időszakban az 
SZMSZ-ben szereplő időkorlátokat nem kívánja alkalmazni, amennyiben a hozzászólók 
önmérsékletet tanúsítanak. Kéri, hogy a gondolatokat szedjék össze, és úgy szóljanak hozzá.  
 
A testület 12 igen szavazattal a napirendi pontot elfogadja.  
 
Dr. Horváth Viktor ügyrendi hozzászólása a 2-es körzet fórumán elhangzott a csatornabűzzel 
kapcsolatos észrevétel. A szaghatás az ígéretek ellenére még nem szűnt meg. Kérdése, hogy 
mikor szűnik meg véglegesen? 
 
Sándor István elmondja, hogy erre az ülés végén fog válaszolni. Először a tervező, utána a VB 
elnöke, ezt követően az Alpolgármester, majd a képviselők kapnak szót. A képviselők után 
kaphatnak szót a lakosok és a szervezetek képviselői. 
 
Gauder Péter ismerteti a tervezés jelenlegi állását. A tervezés során először a koncepció 
készült el, amibe a jövőkép került meghatározásra. Ezt követően készült el a szerkezeti terv, 
mely struktúrát próbál adni a településnek. Nagy rendszereket határoznak meg ebben a 
tervben. A következő fázisban finomításra kerülnek a területhasználatok. Utána lehet 
elkezdeni a hatósági munkát, mely az építési engedélyek kiadását jelenti. Jelenleg a második 
fázisban tartanak. Meg kell határozni, hogyan működhet sikeresebben a település. Ha ez 
eldőlt, akkor kezdődik a finomító munka.  
 
Kovacsik Tamás megérkezik. 
 
Markó József ismerteti a Városfejlesztési Bizottság döntéseit.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, a 2/a út építésével kapcsolatosan most érkezett meg a PEMÁK-
tól levél, melyet ismertet. Véleménye szerint a dunakeszi által tervezett út későn fog 
megépülni, mivel igen költséges. A tervben szereplő átkötő út csökkentené az Újtelepet 
terhelő forgalmat.  
 
Bódiné Rábai Zita javasolja, hogy a Kékperjés lápréten tervezett belterületbe vonás kerüljön 
ki a tervek közül, addig, amíg nem érkezik olyan szakhatósági állásfoglalás, ami szerint 
kivehető a védettség alól az említett terület. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a belterületbe vonás és a lakóterületté minősítés két külön 
dolog. Vannak olyan területek a lápréten, melynél semmi nem indokolja a védettséget és a 
belterületbe vonást követően is megmaradna zöldterületi résznek.  
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Bódiné Rábai Zita kéri, hogy kerüljön pontosításra, mivel a terv szerint itt lakóterület van. 
 
Kovacsik Tamás tudomása szerint a lakóövezetté nyilvánítandó területeken volt szakhatósági 
véleményezés a víz és csatorna bekötésre vonatkozóan. 
 
Sándor István elmondja, hogy az egyeztetéseket Ő végezte el a DMRV vezetőjével. 
 
Dr. Horváth Viktor az út megépítésével kapcsolatban elmondja, már az egyeztető 
megbeszélésen is elhangzott, hogy ott az új út mellett ki fognak alakulni a beépülések. Ez 
viszont veszélyeztetné a Topolyás erdőt. Ezt az utat az önkormányzatnak saját erőből kellene 
megépíteni. Amennyiben regionális pályázatot is beadnak, akkor azok ütni fogják egymást és 
egyik sem fog nyerni. Az agglomerációs terv a dunakeszivel közösen megépítendő utat jelölte 
meg megépítendő útként.  
 
Sándor István a pályázatokkal kapcsolatosan elmondja, hogy a sportcsarnok határidőre meg 
fog épülni. A fürdőpályázat márciusban kerül elbírálásra. A működési költségeknél változás 
nem lesz. Fontos, hogy a lekötőutakkal kapcsolatban jól döntsenek.  
 
Hantos László a DMRV képviselője elmondja, hogy a szerkezeti terv írásos anyaga és a 
DMRV véleménye ellentétben vannak. A jelenlegi fejlesztési területek víz és csatorna ellátása 
nem megoldott. Kéri, hogy az eredeti tervbe épüljenek be a vízbázis védelmébe tett 
intézkedések. Kéri, hogy az elfogadott településszerkezeti tervből kapjanak egy példányt. 
 
Dr. Horváth Viktor szerint azért kell megépíteni az északi összekötő utat, hogy a Vácra 
menők vagy érkezők ott hajtsanak le.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy az informatikai pályázatot pénz hiányában utasították el. 
Fontos volna kihasználni az autópálya építését, mivel ezzel pénzt takaríthatnának meg. 
Dolgozni kell azon, hogy Újtelep forgalmát csökkentsék.  
 
Lenkei György kéri, hogy támogassák az Újteleppel kapcsolatos bizottsági javaslatot. 
Újtelepen van egy intézményi terület, mely a Fóti úttal párhuzamos és alatta nagynyomású 
gázvezeték megy. Ez nem szerepel egy dokumentációban sem. 
 
Sándor István kérdése, hogy van-e más vélemény a bizottsági anyaggal kapcsolatban? 
 
Dr. Horváth Viktor elmondja, hogy a Samsung beruházás kapcsán megmérték a gázokat a 
Nemeskéri úton és az eredmények szerint magas a sósavgáz koncentrációja. Javasolja, hogy a 
gazdasági terület kijelölését halasszák el addig, amíg kiderül, honnan származik a gáz.  
 
Sándor István kéri, hogy a bizottság javaslatait szavazzák meg. 
 

1. Göd Újtelep jelenleg belterületbe vont részén a falusias lakóövezeti besorolás 
maradjon meg: 15 igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadja 

2. A hulladékudvar a Perico mögötti területen kerüljön kialakításra: 9 igen, 6 nem 
szavazattal a testület elfogadja a javaslatot 

3. A komposztáló a 2/a túloldalán kerüljön elhelyezésre: 15 igen szavazattal a testület 
elfogadja a javaslatot 

4. A Dunakeszi által tervezett átkötő utat figyelembe kell venni: 13 igen, 1 nem, 1 
tartózkodó szavazattal a testület elfogadja a javaslatot 
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5. A tervezett úthoz csatlakozó gyűjtőutak és a mellékutak kerüljenek bejelölésre és 
szerepeljenek a szöveges környezetben is: 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal a 
testület a javaslatot elfogadja 

6. A településszerkezeti tervben jelenleg lévő, a régi és az új 2-es utat átkötő út a 
mezőgazdasági lehajtó bevonásával együtt továbbra is szerepeljen a tervben: 11 igen, 
3 nem, 1 tartózkodó szavazattal a testület a javaslatot elfogadja 

7. Támogatja a település északi részén kialakítandó, a régi és az új 2-es utat összekötő út 
megépítését és a tervben történő feltüntetését. Felkéri a Polgármestert a tárgyalások 
lefolytatására: 15 igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadja 

8. A településközpoti vegyes beépítésnél javasolja az 1,2-es szintterület sűrűségi érték 
megtartását: 14 igen, 1 nem szavazattal a javaslatot a testület elfogadja 

 
Salamon Tamás megérkezik 
 
9. Támogatja, hogy a gödi 1648/4 hrsz-ú terület közpark minősítést kapjon és a rendezés 

ennek megfelelően készüljön el: 16 igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadja 
10. Az ipari területeken a szintterület sűrűsége a településszerkezeti tervben 2-re legyen 

módosítva: 11 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazattal a testület a javaslatot elfogadja. 
 

3/2004. (II. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A településszerkezeti terv egyeztetése során felmerült javaslatok közül az alábbiakat fogadja 
el: 

Göd Újtelep jelenleg belterületbe vont részén a falusias lakóövezeti besorolás maradjon 
meg 
A hulladékudvar a Perico mögötti területen kerüljön kialakításra 
A komposztáló a 2/a túloldalán kerüljön elhelyezésre 
A Dunakeszi által tervezett átkötő utat figyelembe kell venni 
A tervezett úthoz csatlakozó gyűjtőutak és a mellékutak kerüljenek bejelölésre és 
szerepeljenek a szöveges környezetben is 
A településszerkezeti tervben jelenleg lévő, a régi és az új 2-es utat átkötő út a 
mezőgazdasági lehajtó bevonásával együtt továbbra is szerepeljen a tervben 
Támogatja a település északi részén kialakítandó, a régi és az új 2-es utat összekötő út 
megépítését és a tervben történő feltüntetését. Felkéri a Polgármestert a tárgyalások 
lefolytatására 
A településközpoti vegyes beépítésnél javasolja az 1,2-es szintterület sűrűségi érték 
megtartását 
Támogatja, hogy a gödi 1648/4 hrsz-ú terület közpark minősítést kapjon és a rendezés 
ennek megfelelően készüljön el 
Az ipari területeken a szintterület sűrűsége a településszerkezeti tervben 2-re legyen 
módosítva 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
Sándor István javasolja, hogy az eddig érkezett képviselői javaslatokat is szavazzák meg. 
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Kékperjés Láprét teljes területe védetté nyilvánítása a szakhatósági vélemény megérkeztéig 
maradjon függőben: 16 igen 
 

4/2004. (II. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Javasolja, hogy a Kékperjés Láprét területe védetté nyilvánításának feloldása ne történjen meg 
addig, amíg nem érkezik olyan szakhatósági állásfoglalás, ami szerint kivehető a terület a 
védettség alól. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
Dr. Horváth Viktor nem tartja törvényszerűnek, hogy az egyeztető megbeszélésen a lakosság 
a szavazás után kap szót. Nem ért egyet azzal, hogy úgy szavaztak, hogy a megjelentek a 
véleményeiknek nem adhattak hangot. A Hivatalban megtekinthető a Samsung környezeti 
hatástanulmánya, mely szerint a sósavgáz sűrűsége túllépi a megengedett határértéket. 
 
 
Amíg nem tisztázódik a légszennyezés forrása, addig ne kerüljön újabb gazdasági terület 
kijelölése a tervben szereplő részre: 4 igen, 7 nem, 5 tartózkodó szavazattal a javaslatot nem 
fogadják el. 
 
 
Lengyel György kérdése, hogy miért nem hallatják a hangjukat a civilek? Kérdése, hogy a 
civil szervezetek javaslatai közül melyeket terjesztette be a bizottság? Horváth képviselő 
úrhoz észrevételezi, hogy a 2-es körzetet zavarná, ha a Perico mögé kerülne a szolgáltató 
övezet, ezért kerüljön Bócsa mellé. Kérdése, hogy a képviselő úr véleménye szerint a 
Bócsaiakat kevésbé zavarja a szolgáltató övezet? Javasolja, hogy a megvalósíthatatlan 
ötleteket ne szerepeltessék a tervben. Nem ért egyet a Civil Tanács véleményével, mely 
szerint az eddig összehívott lakossági fórumok törvénytelenek voltak. Javasolja, hogy az 
ésszerű véleményeket építsék be a tervbe és fogadják el. Véleménye szerint a terven a 
következő fázisban még lehet változtatni. 
 
Dr. Horváth Viktor elmondja, hogy a javaslata szerint a szolgáltató terület nem Bócsához 
kerülne, hanem csak a 2/a út mellé lenne felcsúsztatva. Tudomása szerint a testület még nem 
kötött együttműködési megállapodást a Civil Fórummal.  
 
Berta Sándor elmondja, hogy a Civil Tanács a civil szervezetek önálló csoportosulása és 
független az önkormányzattól. A tervhez azok szóltak hozzá, akiknek van környezetvédelmi 
és építészeti érdekeltségük. A tervben nincs egy szó sem az akadálymentesítésről és ezt 
kifogásolják. 
 
Gauder Péter szerint alapvetően két problémát kell elválasztani. Az egyik amelyek 
összefüggnek a szerkezeti tervvel és azokat amik a mikrorendszerekkel foglalkoznak. A 
szerkezeti tervnek nem része az akadálymentesítés. A terv része a 2-es út 
forgalomcsillapítása. A helyi szabályozási terv is csak általánosságban fog dolgokat 
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szabályozni és nem részletesen. A részletes szabályok a következő lépcsőben fognak 
bekerülni. Véleménye szerint a civileket bevonták a tervezési folyamatba, már a tervezés 
megkezdésekor is. A két összekötő út megépítését egyeztetni kell a szakhatóságokkal is, 
hiszen lehetnek makrótervek, melyek érinthetik a települést elkerülő utakat. A terveken 
szereplő mindkét csomópont kívül esik Göd területén. Olyan csomópontot kellene kialakítani, 
hogy ne csak Gödhöz, hanem az átkötő részhez is el lehessen jutni. Célszerű megfontolni, 
hogy a hiányzó infrastruktúrát létre kell hozni és kialakítani egy új központot. A tervezés arra 
épül, hogy a véletlen szerű tervezést fel kell cserélni egy tervszerű építésre és rendezésre. 
Ennek az a feltétele, hogy a helyszíneket megfelelően kell elhelyezni. A következő 
szakaszban a mikroelemek pontosítása fog megtörténni. A struktúrában az a helyes, ha minél 
több helyen hozzá fognak férni a településhez.  
 
Bertáné Tarjányi Judit azt kifogásolja, hogy a véleményük nem épül be a tervbe. Véleménye 
szerint ez a megbeszélés nem alkalmas az egyeztető tárgyalásra. Véleménye szerint a testület 
törvénysértően szavazott a szintterület sűrűség tekintetében, hiszen magasabb értéket 
határoztak meg, mint amit a törvény megenged. Elmondja, hogy addig, amíg a szennyeződési 
érték nem megy le a megengedett határérték alá, addig nem lehet gazdasági területet kijelölni. 
Véleménye szerint a gyalogutakkal kellene a tervnek foglalkoznia. Javasolja, hogy a testület 
valamelyik átkötőutat preferálja, hiszen valamennyi utat nem fogják támogatni és nem fogják 
tudni megépíteni. Kéri, hogy a településközpont szintterület sűrűségét vegyék le az OTÉK-
ban meghatározottakra. 
 
Gauder Péter elmondja, arról kell döntei, hogy a település hol tud olyan területet kijelölni, 
ahol a szolgáltató cégeket le tudják telepíteni. Ahhoz, hogy a lakóterület fejlődjön, ahhoz a 
közműveket is fejleszteni kell és ehhez szükséges összeget ki kell termelni. Amennyiben 
ingatlanfejlesztés történik, akkor az ingatlan árának tartalmaznia kell a fejlesztéshez 
szükséges összegeket is. A szabályozás fogja megállapítani a részletes szintterület sűrűséget.  
 
Lelkes Nóra a szerkezeti tervben szereplő szintterület sűrűségi értékek plafonértékek, 
melyeket részletezni fognak a szabályozási tervben. Korrigálni kell, hogy az ipari területeken 
csak 1,5 legyen a szintterület sűrűségi érték. 
 
Dr. Erdélyi István felhívja a figyelmet arra, hogy az autópálya építése alatt a településen meg 
fog növekedni a forgalom. Készült erre stratégiai terv? 
 
Pongó István megérkezik 
 
Barabás Róbert kifogásolja, hogy az Albakert északi részén katasztrófavédelmi telepet 
kívánnak létrehozni. Kéri, hogy a testület ettől határolódjon el. Kérdése, hogy mikorra 
tervezik a csatornázást, az utak megépítését? Mikorra várható ennek a területnek a rendezése? 
 
Lenkei György javasolja, hogy a kijelölt intézményi területnek, melyen a nagynyomású 
gázvezeték megy, változtassák meg a besorolását. Javasolja, hogy a Nemeskéri útra ne 
engedjenek rá teherforgalmat. Véleménye szerint az első lépcsőben kellene megépíteni a 
kerékpárutakat és Göd felsőt kellene összekötni Újteleppel.  
 
Salamon Tamás támogatja azt a kezdeményezést, mely a dunakeszivel közösen megépítendő 
útra vonatkozott.  
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Dr. Horváth Viktor kérdése, hogy mik azok a tendenciák, melyeket a tervező a tervben 
szerepeltet? Az Állami Erdészeti Szolgálat nem engedi az erdőterültek felhasználást. Hogyan 
fogják akkor a strandot fejleszteni? Javasolja, hogy a Béke út ne kerüljön egyirányusításra. 
Kéri, hogy térjenek ki a belterületbe vonásokra. 
 
Dr. László Domokos elmondja, hogy a regionális tervtanács megfelelőnek és jogszerűnek 
tartja a településszerkezeti tervet. Kéri, hogy megvalósíthatatlan elképzelések ne kerüljenek 
be a tervbe. Véleménye szerint szükséges a terv mielőbbi elfogadása, mivel ez nagyobb esélyt 
ad a pályázatokon való részvételre. Javasolja, hogy fogadják el a településszerkezeti tervet.  
 
Duna Ipoly Nemzeti Park állásfoglalása: a Gödi Láprét országos jelentőségű védett terület, 
mely helyi védettként szerepel, a határa is rosszul szerepel, és ezért belelóg a tervezett 
lakóterületbe. A kékperjés láprét behatárolása is rosszul szerepel. A kékperjés lápréten 
tervezett lakóterület betervezéséhez nem járulnak hozzá. A forrásokat is szerepeltetni kell a 
tervben és a szöveges részbe is. Az Ilka-patak mentén szereplő terület lehatárolása is rossz. 
Kéri, hogy az országos természetvédelmi hálózatot is szerepeltessék. 
 
Gauder Péter elmondja, hogy az út melletti részt javasolták lakóterületnek. Ezzel védenék a 
láprétet is, mivel a kertek felől nem lehetne megközelíteni.  
 
Guprod Dezső Állami Erdészeti Szolgálat: az erdőterületekkel kapcsolatban elmondja, hogy 
csak akkor lehet igénybe venni erdőterületet, ha arra más terület nincs. 
 
Varga Attila javasolja, hogy a végső településszerkezeti terven szerepeltessék a Nevelek dűlőt 
is. A terv a külterülettel nem nagyon foglalkozik. Véleménye szerint a városnak foglalkozni 
kell ezzel is, és meg kell határozni a külterületek használatát is. Kéri, hogy a lakóterület 
fejlesztéseket gondolják át.  
 
Sándor István elmondja, hogy a Nevelek átadásával kapcsolatban folynak a tárgyalások. 
Amennyiben nem tudnak megegyezni, akkor bírósághoz fordulnak. Ebben az esetben majd 
csak 2-3 év múlva lesz döntés a területátadásról. Ezért nem szerepel a tervben ez a rész.  
 
Lovász Béla elmondja, hogy többször kérték a 070-es terület belterületbe vonását. Ezért 
felajánlották az önkormányzatnak, hogy lemondanának a területük egy részéről közút 
fejlesztése céljából az önkormányzat javára. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a 070-es területen több tulajdonos állt össze, akikkel 
tárgyalást is folytattak. A Bizottság döntése alapján ez a terület belterületbe vonásra kerül. Az 
önkormányzat kérése az volt, hogy az ingatlanok értéknövekményéért 25%-ot átadjanak az 
önkormányzatnak, 10%-ot pedig a közút kialakítására. Kéri, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park 
írásban is adja le véleményét. Az Albakert csatornázásával kapcsolatban elmondja, hogy 
tavasszal kezdik meg az építési munkákat. 
 
Bódiné Rábai Zita elmondja, hogy a tervtanács véleménye is tartalmaz javaslatokat és nem 
csak dicséretet. Többször elhangzott, hogy a védett területeket jó lenne lehatárolni és 
pontosítani. Kéri, hogy a források kerüljenek be a tervbe.  
 
Dr. Horváth Viktor kifogásolja, hogy az ülés előtt kapták meg a szakhatósági véleményeket és 
ezért azokat nem tudták átolvasni. Ennek ellenére már az ülés elején szavaztattak.  
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Markó József kérdése, hogy van-e realitása egy felsőgödi emelt szintű vasúti átjárónak? 
Javasolja, hogy a Verseny utca legyen gyűjtőút, mivel nagy forgalmat bonyolít le. 
 
Gauder Péter elmondja, a Nevelek dűlő azért nem került még be a tervbe, mivel 
közigazgatásilag még nem tartozik Gödhöz. A neveleki résznél még kialakítható lenne az 
emelt vasúti átjáró. A tervezőknek azt az anyagot kell figyelembe venni, amit részére átadnak. 
 
Sándor István kérdése, hogy ki ragaszkodik az elhangzottak alapján a korábban feltett 
javaslatához? 
 
Dr. Horváth Viktor a Béke út egyirányusításának feloldásához ragaszkodik. 
 
A testület a javaslatot 13 igen, 2 nem, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 

5/2004. (II. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület 
 
Egyetért azzal a javaslattal, hogy a településszerkezeti tervben ne szerepeljen a Béke út 
egyirányusítása. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
Salamon Tamás visszavonja a felsőgödi leágazással kapcsolatos javaslatát. 
 
Lenkei György fenntartja, hogy a teherforgalmat ne tereljék a mellékutakra. Javasolja, hogy a 
bócsai leágazásnál is legyen forgalomlassítás. 
 
Gauder Péter ennek a tervnek a jóváhagyásához nem szükséges a javaslat szerepeltetése, de 
figyelembe kell venni. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a súlykorlátozás csak akkor lép életbe, ha az elkerülő út 
megépül.  
 
 
Ipari, kereskedelmi és szolgáltató övezetnél a szintterületi sűrűségi érték 1,5 legyen: 16 igen, 
1 tartózkodó szavazattal a testület a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2004. (II. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület 
 
Javasolja, hogy a településszerkezeti tervben az ipari, kereskedelmi és szolgáltató övezeteknél 
a szintterület sűrűségi érték 1,5-re legyen módosítva. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
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A munkaközi állapotban lévő településszerkezeti tervet a módosításokkal együtt: 17 igen 
szavazattal a testület elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2004. (II. 18.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület 
 
A munkaközi állapotban lévő településszerkezeti tervet a korábban meghatározott 
módosításokkal együtt elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
Sándor István megköszöni a szakhatóságoknak, a civil szervezeteknek és a lakosságnak, hogy 
segítséget nyújtottak a településszerkezeti terv készítéséhez. Dr. Horváth Viktor kérdésére 
elmondja, hogy a bűzmentesítésre elkészült a műtárgy. A héten köti be az elektromos művek 
és a jövő héten már működni fog.  
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Sándor István megköszöni a részvételt és az ülést 
bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Sándor István       Dr. Szinay József 
         polgármester              jegyző 
 
 
 
 

Pinczehelyi Tamás      Jónásné Héder Hedvig 
jkv. hitelesítő        jkv. vezető 


