
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2008. június 12-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében  
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a testület rendkívüli ülése 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
rendkívüli ülés összehívásának okát. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.  
 
Nógrádi Gergely a motoros találkozóval kapcsolatban szeretne hozzászólni. 
 
Dr. Bognár László nyári táborral kapcsolatban tájékoztatni szeretné a képviselőket. 
 
Lenkei György bejelenti, hogy a beiskolázási támogatásra július 31-ig lehet jelentkezni. A rendszeres 
gyermekvédelmi támogatásba részesülők számára az önkormányzat ingyenes nyári tábort szervez június 
hónapban. 
 
Dr. Pintér György az egyebekben a Révay utcai kihajtásról szeretne beszélni. 
 
Szegedi Sándor az elővásárlási jogról szóló napirendnél kiegészítést tenne. 
 
Csányi József köszönetet szeretne mondani Dr. Hetényi Tamásnak és Szegedi Sándornak a szikkasztó 
árkokért.  
 
A testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1./ Városközponti HÉSZ elfogadása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
2./ Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
3./ Óvodai csoport elhelyezés 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
4./ Művelődési Ház státuszigénylése 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
5./ Elővásárlási jogról való lemondás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
6./ Walch épület bérleti szerződése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
7./ Motoros találkozó engedélyezése 
Előterjesztő: Nógrádi Gergely  
 
8./ Nyári táboroztatás 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
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1./ Városközponti HÉSZ elfogadása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. Megérkezett a főépítészi nyilatkozat is, mely szerint a 
pályázat megfelel az érvényben lévő szabályozási terveknek. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2008 (VI. 13.) sz. rendelete  
Göd Város Köztársaság utca- Kincsem utca -Bajcsy-Zsilinszky utca- Török I. utca- Luther utca - 

Alkotmány utca - Petőfi utca- Jávorka utca-József Attila utca- Nagy Imre utca-Rákóczi út - Pesty 
Ferenc tér- Köztársaság utcák által határolt terület Helyi Építési Szabályzatáról 

 
GÖD VÁROS Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990. évi LXV törvény 16.§ (1) bekezdésében 
biztosított jogkörében, az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pont alapján megalkotja a GÖD 
VÁROS Köztársaság utca- Kincsem utca -Bajcsy-Zsilinszky utca- Török I. utca- Luther utca - Alkotmány 
utca - Petőfi utca- Jávorka utca-József Attila utca- Nagy Imre utca-Rákóczi út - Pesty Ferenc tér- 
Köztársaság utcák által határolt terület Helyi Építési Szabályzatát és elrendeli kötelező alkalmazását. 
 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
1.§ 

(1) Jelen rendelet hatálya Göd város Köztársaság utca- Kincsem utca -Bajcsy-Zsilinszky utca- Török I. utca- 
Luther utca - Alkotmány utca - Petőfi utca- Jávorka utca-József Attila utca- Nagy Imre utca-Rákóczi út- 
Köztársaság utcák által határolt területre terjed ki. 

(2) A rendelet az SZT-1 jelű, M=1:2000 szabályozási tervlappal együtt érvényes, mely az 1. sz. melléklet. 
 

A szabályozás kötelező elemei 
2.§ 

Az SZT kötelező elemei: 
a) különböző övezeteket elválasztó övezeti határvonal, 
b) övezeti jel,  
c) a védelemre kijelölt területek és objektumok. 

 
Védelmi előírások 

3. § 
(1) A rendelet hatálya alá tartozó terület (továbbiakban: terület) védett I. levegőtisztasági-védelmi övezetbe 

tartozik.  
(2) A levegőszennyezés megengedhető mértékét az MSZ 21.854.1990.sz.szabvány szerint kell 

meghatározni a védett I. övezetre a 21/1986.(VI.2.)MT rendeletben meghatározott értékek figyelembe 
vételével. 
A zajkibocsátás megengedhető mértéke a telekhatárokon 
nappal 6-22 óráig  LAeq= 50 dB, 
éjjel 22-6 óráig  LAeq= 40 dB.  
 

Régészeti lelőhelyek védelmének előírásai. 
4. § 

(1) A terület régészeti érdekűnek minősülő része a Köztársaság út - Kincsem utca - Bajcsy-Zsilinszky út - 
Szent István út - 2. sz. főút által határolt terület. 

(2) A területen földmunkával járó beruházások megkezdése előtt régészeti állapotfelmérést kell végezni a 
beruházó költségére. A feladat ellátására a Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága jogosult. A földmunka 
megkezdése előtt 8 nappal az építtető köteles a múzeummal a kapcsolatot felvenni. 

 
Helyi építészeti értékvédelem előírásai 

5. § 
(1) A helyi védelem alatt álló - a szabályozási terven jelölt - terület és épületek felsorolását a rendelet 2. 

számú melléklete tartalmazza. 
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(2) A helyi egyedi védelem alatt álló építmények bővítését, átalakítását, felújítását úgy kell megvalósítani, 
hogy az az építmény korhű megjelenését biztosítsa mind tömegalakításban, tetőformában, homlokzati 
jellegében - nyílásrend, tagozatok, osztások, díszek, stb. - belső kialakításában. 

 
BEÉPÍTÉSRE SZÁNT TERÜLETEK 

 
Általános előírások 

6. § 
(1) Az adott építési övezeti előírásokban - kivétel a Vt-3 jelű övezet - szereplő legkisebb telekméretnél 

kisebb területű kialakult és épülettel, vagy építési jogosultsággal már rendelkező építési telken is 
létesíthető épület az övezeti előírásban foglalt mértékig, ha az összes egyéb előírás betartható, valamint: 
a) Ha a meglévő telek nagysága (nyeles telek esetén nyél nélkül) eléri a 280 m2-es nagyságot, de az 550 

m2-t nem haladja meg, kizárólag egy rendeltetési egységből álló épület létesíthető rajta, övezeti 
besorolástól függetlenül. 

b) Ha a meglévő telek nagysága meghaladja (nyeles telek esetén nyél nélkül) az 550 m2-es nagyságot, 
de a 720 m2-t nem haladja meg, akkor két rendeltetési egységből álló épület helyezhető el rajta, 
övezeti besorolástól függetlenül. 

c) Amennyiben a telek területe meghaladja a 720 m2-t, de az 1000 m2-t nem haladja meg, akkor 
maximum 4 rendeltetési egységből álló épület helyezhető el, amennyiben az övezeti előírás másképp 
nem rendelkezik. 

d) Az 1000 m2-t meghaladó telken, 4 + az 1000 m2 feletti telekrész minden 200 négyzetmétere után 
további egy rendeltetési egység létesíthető, amennyiben az övezeti előírás másképp nem rendelkezik. 
(Egy rendeltetési egységnek az számít, aminek kereskedelmi, gazdasági rendeltetésű létesítmény 
esetén maximum kettő, lakás esetén maximum csak egy bejárata van.) 

(2) A területen nyúlványos telek nem alakítható ki.  
(3) Homlokvonali kerítést létesíteni azzal a megkötéssel lehet, hogy   

- saroktelkek esetén csak áttört, a kereszteződés beláthatóságát lehetővé tevő módon készülhet; 
- nem lehetnek tömörek, a Pesti út melletti kerítések kivételével. Az áttörtség legalább 50%-os legyen, a 

kerítés tömör szakasza az utcafront 50%-áig terjedhet ki.   
- A Pesti út melletti tömör kerítések homlokzati töréssel készülhetnek, vagy az 1,5 m hosszúságot 

meghaladó a tömör kerítésszakaszokban legyen egy minimum 0,5 m2-t meghaladó méretű összefüggő 
áttörés (pl. átlátható rácsos felület).  

(4) A nem homlokvonali kerítések magassága legfeljebb 2,0 m lehet, a kerítések legalább 50%-os 
áttörtséggel készülhetnek.   

(5) A területen antenna nem helyezhető el:  
a) az épületek utcai homlokzatán,   
b) műemléki épületen és a hozzá tartozó telek területén,   
c) műemléki környezet területén,  
d) helyi védelem alatt álló épületen, építményen.  
Egyéb területeken antenna az épület legmagasabb pontjától számított 3 méteres magasságig helyezhető el.   

(6) Antennatorony nem helyezhető el továbbá 
a) az állandó emberi tartózkodásra szolgáló épülettől 100 m-en belül,   
b) helyi természeti érték, helyi tájérték 100 méteres környezetében, valamint  
c) a természetvédelemi törvény meghatározása szerinti természeti területen és annak 200 méteres 

környezetében.  
 

Lakóterület általános előírásai 
7. § 

(1) A település lakóövezeteiben olyan kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági tevékenység folytatható, 
amelynek környezeti paraméterei a telekhatáron nem haladják meg a lakóterületi környezeti 
határértékeket.   

(2) A lakóövezetekben egy telken legfeljebb 2 lakás létesíthető, a lakásokat egy épületben, vagy két 
épületben, de a közterületről mindkettőt közvetlenül megközelíthető módon kell megvalósítani.  

(3) A lakóépületek magastetősek lehetnek, a tető hajlásszöge 20-45 fok lehet.  
(4) Az előkert mélysége:  

a) új beépítésű területek esetén minimum 6 m lehet,   
b) a már beépült változó méretű előkertes területeken új építés esetén az előkert meghatározása 
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tekintetében a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni.  
c) a Pesti út melletti területeken az előkert mérete minimum 6 m.   

(5) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az elhelyezendő új épületet az oldalhatártól legalább 0,8 m 
távolságra kell elhelyezni. 

(6) A lakóterület telkein az építési hely hossza 50 m-nél nem hosszabb telek esetén legfeljebb 25 m, 50 m-
nél hosszabb telek esetén legfeljebb 30 m lehet. Meglévő nyúlványos telek esetén ez a távolság a nyélnek 
a beépíthető telekrészhez való csatlakozásától számítandó.  

(7) A területen a haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.  
(8) A lakóterületen az alábbi melléképítmények helyezhetők el:  

- garázs, és fedett-nyitott gépkocsibeálló,  
- hulladéktartály-tároló (legfeljebb 2,0 m-es belmagassággal), csak a kerítéssel egybeépítve.   

(9) A következő létesítmények a telken belül bárhol elhelyezhetők:  
- közműbecsatlakozási műtárgy, 
- 80 cm magasságot meg nem haladó méretű kerti szabadlépcső (tereplépcső) és lejtő. 

 
8. § 

Az Lke jelű építési övezet 
(1) A létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat 

tartalmazza:  
 

Építési övezet jele  Lke  
Beépítési mód  oldalhatáron álló 
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
)  720 m2 

Minimális telekszélesség (m)  16 m 
Minimális telekmélység (m)  25 m 
Legnagyobb beépítettség (%)  30  
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m

2
/m

2
) 0,6  

Legnagyobb/legkisebb építménymagasság (m)  4,6/ 3,5m  
Szintszám F+TT 
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)  50  

 
(2) Az övezetben elhelyezhető, 

- lakóépület, 
- a helyi lakosság ellátását szolgáló kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, 
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
- a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület. 

(3) Ha az utcavonalban mért telekszélesség eléri a 17 métert, akkor legalább 3 méter oldalkertet kell 
biztosítani. 

 
Vegyes területek általános előírásai 

9. § 
(1) A településközpont vegyes terület elsődlegesen intézményi, kereskedelmi, szolgáltatási és egyéb, 

lakóterületet nem zavaró funkciók elhelyezésére szolgál.   
(2) A település vegyes területein olyan kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági tevékenység folytatható, 

amelynek környezeti paraméterei a telekhatáron nem haladják meg a lakóterületi környezeti 
határértékeket.   

(3) Az előkert mélysége:  
a) új beépítésű területek esetén minimum 6 m lehet,   
b) a már beépült változó méretű előkertes területeken új építés esetén az előkert meghatározása 

tekintetében a kialakult állapothoz kell alkalmazkodni.  
c) a Pesti út melletti területeken az előkert mérete legalább 6 méter.   

(4) A kertvárosias lakóövezet határától legalább 3 méter távolságot kell tartani. 
(5) Oldalhatáron álló beépítési mód esetén az elhelyezendő új épületet az oldalhatártól legalább 2 m 

távolságra kell elhelyezni. 
 

A Vt-1 jelű építési övezet 
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10.§ 
(1) A létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat 

tartalmazza:  
 

Építési övezet jele  Vt-1 
Beépítési mód  szabadonálló 
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
)  1100  

Minimális telekszélesség (m)  20  
Minimális telekmélység (m)  40  
Legnagyobb beépítettség (%)  40  
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m

2
/m

2
) 1,2  

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  60  
Legnagyobb építménymagasság (m)  7,5  
Kialakítható lakások száma: szövegben 
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)  25  

 
(2) Az építési övezetben telkenként az alábbi felsorolt funkciókkal rendelkező épület helyezhető el:  

- lakóépület, melyben a földszinten kizárólag nem lakás célú funkció helyezhető el.  
- igazgatási épület,  
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,  
- egyéb közösségi szórakoztató épület,  
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  
- szállásépület maximum 20 fő elhelyezésére 

(3) Az övezetben a lakások hasznos alapterülete nem lehet kisebb 50 m
2
-nél.  

 
A Vt-2-O jelű építési övezet 

11. § 
(1) A létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat 

tartalmazza:  
(2)  

Építési övezet jele  Vt-2-O 
Beépítési mód  oldalhatáron álló  
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
)  900  

Minimális telekszélesség (m)  20  
Minimális telekmélység (m)  40  
Legnagyobb beépítettség (%)  35  
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m

2
/m

2
)  1  

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  40  
Legnagyobb/ legkisebb építménymagasság (m)  6,0 m/ 3 m 
Kialakítható lakások száma: 4 
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)  30  

 
(3) Az építési övezetben telkenként egy épület helyezhető el az alábbi felsorolt funkciókkal:  

- lakóépület,  
- igazgatási épület,  
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,  
- egyéb közösségi szórakoztató épület,  
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
- szálláshely max. 20 főre. 

(4) Az övezetben a lakások hasznos alapterülete nem lehet kisebb 50 m
2
-nél.  

(5) Az övezetben a létesíthető rendeltetési egységek száma 6, amelyből maximum 4 lehet a lakás. 
 

A Vt-2-SZ jelű építési övezet 
12. § 
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(1) A létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat 
tartalmazza:  

 
Építési övezet jele  Vt-2-SZ 
Beépítési mód  szabadon álló 
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
)  900  

Minimális telekszélesség (m)  20  
Minimális telekmélység (m)  40  
Legnagyobb beépítettség (%)  35  
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m

2
/m

2
)  1  

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)  40  
Legnagyobb/ legkisebb építménymagasság (m)  6,0 m/ 3 m 
Kialakítható lakások száma: 4 
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)  30  

 
(2) Az építési övezetben telkenként egy épület helyezhető el az alábbi felsorolt funkciókkal:  

- lakóépület,  
- igazgatási épület,  
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,  
- egyéb közösségi szórakoztató épület,  
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület, 
- szálláshely max. 20 főre.  

(3) Az övezetben a lakások hasznos alapterülete nem lehet kisebb 50 m
2
-nél.  

(4) Az övezetben a létesíthető rendeltetési egységek száma 6, amelyből maximum 4 lehet a lakás. 
 

A Vt-3 jelű építési övezet 
13. § 

(1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi 
táblázat tartalmazza:  

 
Építési övezet jele  Vt-3 
Beépítési mód  zártsorú
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
)  800  

Minimális telekszélesség (m)  16  
Minimális telekmélység (m)  35  
Legnagyobb beépítettség (%)  35  
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 40 
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m

2
/m

2
) 0,9  

Legnagyobb építménymagasság (m)  7,5  
Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 30 

 
(2) Az építési övezetben az alábbi felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el: 

- lakóépület, 
- igazgatási épület,  
- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,  
- egyéb közösségi szórakoztató épület,  
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület. 

(3) Az övezetben a lakások hasznos alapterülete nem lehet kisebb 50 m
2
-nél.  

 
A Vt-4 jelű építési övezet 

14. § 
(1) A létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat 

tartalmazza:  
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Építési övezet jele  Vt-4 
Beépítési mód  szabadonálló 
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
)  800  

Minimális telekszélesség (m)  20  
Minimális telekmélység (m)  35  
Legnagyobb beépítettség (%)  35  
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m

2
/m

2
) 0,9  

Legnagyobb építménymagasság (m)  7,5  
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)  25  

 
(2) Az övezet telkein önálló lakóépület nem létesíthető. Telkenként egy szolgálati lakás megengedett. 
(3) Az építési övezetben az alábbi felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el:   

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,  
- egyéb közösségi szórakoztató épület,  
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  
- sportépítmény.  

 
A Vt-5 jelű építési övezet 

15. § 
(1) A létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telek méretét az alábbi táblázat 

tartalmazza:  
 

Építési övezet jele  Vt-5 
Beépítési mód  szabadonálló 
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
)  1000  

Minimális telekszélesség (m)  20  
Minimális telekmélység (m)  35  
Legnagyobb beépítettség (%)  35  
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m

2
/m

2
) 0,9  

Legnagyobb építménymagasság (m)  7,5  
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)  25  

 
(2) Az övezet telkein önálló lakóépület nem létesíthető. Telkenként egy szolgálati lakás megengedett. 
(3) Az építési övezetben az alábbi felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el:   

- kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,  
- egyéb közösségi szórakoztató épület,  
- egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület,  
- sportépítmény.  

 
BEÉPÍTÉSRE NEM SZÁNT TERÜLETEK 

 
Zöldfelületek 

16. § 
(1) Az egyes telken belül kötelezően létesítendő védőzöld sáv kialakítása és fenntartása a telektulajdonos 

feladata. A védőzöld sávok telepítésénél több szintű növényállományt (fák és cserjék) kell kialakítani. A 
telepítéshez elsősorban a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók. A telken belül 
létesítendő védőzöld sávon belül legfeljebb 5%-os területi arányban helyezhető el építmény és alakítható 
ki egyéb burkolt felület.  

(2) Az egyes ingatlanokon az övezetenként meghatározott zöldfelületeket -a lakóingatlanok kivételével- 
legkésőbb az épületek használatba vételéig ki kell alakítani. 

(3) Beépítésre nem szánt területen, a közlekedési és közműövezetek területét kivéve, az új zöldfelületek fás 
szárú növényállományának telepítésénél csak a tájra jellemző őshonos fa- és cserjefajok használhatók.  

(4) Növényzettel fedett területeken övezetváltozás esetén, az adott terület igénybevételéig biztosítani kell a 
jelenlegi növényi fedettség fenntartását.  

(5) A zöldterületi övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telkek egyesíthetők.  



 147

(6) Közparkot, közkertet, díszteret kertépítészeti terv alapján kell kialakítani.  
(7) Az övezetben, különösen a gyermek játszószerek esetén csak a használók testi épségét nem veszélyeztető 

létesítmények helyezhetők el. A park fenntartásáról és a park berendezési tárgyainak karbantartásáról 
folyamatosan gondoskodni kell.  

(8) A zöldterületi övezetekben haszonállattartás céljára szolgáló építmény nem helyezhető el.  
 

Zkp jelű övezet 
17. § 

(1) Az övezet paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza: 
 

Építési övezet jele  Zkp 
Beépítési mód  szabadonálló
Kialakítható legkisebb telekterület (m

2
) kialakult 

Legnagyobb beépítettség (%)  2  
Legnagyobb építménymagasság (m)  3,5  
Zöldfelület legkisebb mértéke (%)  75  

 
(2) Az övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telekkel egyesíthető.  
(3) Az övezetben a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, 

gyermekjátszótér stb.), vendéglátó épület, valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető 
el.  

(4) Az övezet telkein a közparkokat legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell kialakítani. Az építésnél, 
felújításnál alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány mértéke is 75%.  

(5) A közparkot kertészeti kiviteli tervek alapján kell kialakítani.  
 

KÖZLEKEDÉS 
18. § 

(1) A közlekedési övezetbe tartoznak a meglévő és tervezett közutak, a vasúti területek a hozzájuk 
csatlakozó közlekedésüzemi létesítmények területével és tartozékaival együtt.  

(2) A szabályozási terv által érintett területeken a közlekedési létesítmények szabályozási szélességét a 
szabályozási terv szerint kell kialakítani.  

(3) A közutak és vasutak építési (szabályozási) szélességén belül a közlekedési létesítmények, a közművek 
létesítményei és berendezései, környezetvédelmi létesítmények, utcabútorok helyezhetők el, illetve 
utcafásítás (növényzet) telepíthető.  

(4) Közutak tervezési osztályba sorolása a szabályozási terv által érintett területeken: 
Belterületi I. rendű főút: 
Pesti út átkelési szakasza (B.III.a.C.)  Szabályozási szélesség: kialakult 
Belterületi II. rendű főút: 
Alagút utca (B.IV.b.C.)   Szabályozási szélesség: kialakult 
Belterületi gyűjtőút: 
Köztársaság utca (B.V.c.C.)  Szabályozási szélesség: kialakult 
Belterületi kiszolgáló utak: 
A terület egyéb utcái (B:VI.d.C.)  Szabályozási szélesség: kialakult 

(5) Az út- és járdaburkolatok rekonstrukcióját – jogszabály eltérő előírása hiányában - a közművek 
rekonstrukciójával egyidejűleg kell elvégezni. 

 
KÖZMŰVEK 

19. § 
(1) Beépített és beépítésre szánt területen, a burkolt utakkal rendelkező területen, illetve utak szilárd 

burkolatának kiépítésekor új vezetékes hírközlési hálózatot létesíteni ill. meglevő rekonstrukcióját 
engedélyezni csak föld alatti (földkábel, alépítmény) elhelyezéssel szabad.  

(2) Beépítésre nem szánt területeken új oszlopsor nem létesíthető.  
 

KÖZTERÜLETEK ELŐÍRÁSAI 
20. § 
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(1) A település közterületein engedélyezhető eltérő használat, ezek: 
a) hirdető (reklám) berendezés, (melynek elhelyezése és működtetése nem zavarhatja a köz- és 

közlekedésbiztonságot),  
b) árusítópavilon, mozgó árusítóhely létesítése,  
c) közúti közlekedéssel kapcsolatos építmények (várakozóhelyek, töltőállomás),  
d) köztisztasággal kapcsolatos építmények (tárgyak),  
e) szobor, díszkút elhelyezése,  
f) távbeszélőfülke elhelyezése,  
g) építési munkával kapcsolatos létesítmények (állványok elhelyezése), építőanyag-tárolás.  
A közterületen végzett valamennyi munkához a tulajdonos engedélyét előzetesen be kell szerezni. 

(2) A közterületen elhelyezhető építményekre vonatkozó előírások: 
a) A megengedett legnagyobb építménymagasság árusító pavilon esetében: 3,5 m,   
b) legnagyobb alapterület: 6,0 m2. 
c) Az építményt magastetős kialakítással (35-45o ), épített és környezetébe illő módon kell elhelyezni.   
d) A közterületi építmény a gyalogos forgalmat nem zavarhatja, épület bejárata elé nem helyezhető, 

építménytől legalább 1,20 m-re, a tűzrendészeti előírásokat is figyelembe véve helyezhető el.  
e) A megállók várakozóhelyein csak áttört, illetve átlátszó anyagokból készített beállók alakíthatók ki.  

 
ZÁRÓ RENDELKEZÉS 

21. § 
(1) Ez a rendelet és a hozzátartozó szabályozási terv a kihirdetésével lép hatályba.   
(2) A rendelet előírásait a jóváhagyás után keletkezett ügyekben kell alkalmazni.   
 

 
 

Polgármester       Jegyző 
 

 
1 számú melléklet: 

 
Szabályozási terv  M=1:2000 
 

2 számú melléklet: 
 
Helyi védettségű épületek: 
 
1. Kincsem Közösségi Ház  hrsz: 2690/1 
 
2. Művelődési ház    Pesti út 74. hrsz:1 
 
3. Polgármesteri Hivatal (Pich-villa) Pesti út 84. hrsz: 205 
 
A fenti, helyi védelem alatt álló épületekkel kapcsolatos mindennemű beavatkozás során a Göd Város 
Önkormányzat 11/1999(IV.06.) sz. ÖK. rendeletét, az építészeti és természeti értékek helyi védelméről, 
figyelembe kell venni. 
 
 
 
 
2./ Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolódó ingatlanvásárlás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József bejelenti, hogy a napirend egy részét zárt ülésen kell tárgyalni. 
 
A testület 11 igen szavazattal elfogadja a zárt ülést, melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz. 
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Pályázati önrész 
 
Markó József elmondja, hogy a zárt ülés alatt a városközponthoz kapcsolódó ingatlanvásárlásról hoztak 
döntést. A részleteket akkor fogják közölni, ha az összes szerződést alá fogják írni. Szavaztak arról is, hogy 
milyen módon fognak helyet kapni a megvalósuló épületben. A pályázathoz kb 75%-os támogatást biztosít 
az állam. A pályázati önrészhez forrást kell biztosítani, mely a kötvénykibocsátás utáni lekötött összeg lehet.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy 235 millió Ft-os önrészt javasolt.  
 
Markó József elmondja, hogy a lekötött összegből 235 millió Ft-ot a beadandó pályázat önrészeként biztosít 
a testület. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

125/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
dönt arról, hogy KMOP-2007-5.2.1/B  „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázaton részt kíván venni. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt a lekötött szabad pénzeszköz terhére biztosítja. 
 

A pályázat összköltsége  1.165.788 eFt 
A pályázati önrész                     235.000 eFt 

 
Határidő: 2008. június 16. 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
Markó József elmondja, a nyertes pályázat esetén az ingatlanok vásárlásához 69 millió Ft-ot kell biztosítani. 
Forrásként a lekötött összeget javasolja. 
 
A testület a javaslatot 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

126/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
KMOP-2007-5.2.1/B  „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – 
Integrált településfejlesztés Pest megyében című pályázathoz az ingatlanok megvásárlásához 69.000.000 Ft-
ot biztosít a lekötött összeg terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
IVS és ATT elfogadása 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja. 
 

127/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A Göd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiát a 2008-2013 közötti időszakra és Göd Város Központi 
akcióterület fejlesztésére készült Akcióterületi Tervet elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
3./ Óvodai csoport elhelyezés 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést és a megoldási javaslatokat. A konténerek vásárlása végleges lenne 
és azért lenne célszerű, mert a későbbi problémákat is megoldaná. A bérlet 446.520 Ft +ÁFA. A vétel 
4.400.000 Ft + ÁFA lenne.  
 
Nógrádi Gergely elmondja, hogy megnézte a konténereket. Ismerteti az előnyöket és hátrányokat is. Akkor 
érdemes belevágni a vételbe, ha a városnak hosszú távú tervei vannak a konténer felhasználására. 
 
Szegedi Sándor elmondja, a Jávorka utcába az az elképzelés, hogy később pályázati lehetőség alkalmával az 
épületet önrészként használják fel. A harmadik variáció egy mobil óvoda felépítésének lehetősége a 
felsőgödi sportpályánál, ami később esetleg a pálya kiszolgáló épülete is lehetne. Amennyiben döntés 
születik, akkor január végére megépíthető az épület. Az üzemeltetést át lehetne adni alapítványnak.  
 
Mikesy György szerint már évek óta látható volt a létszámnövekedés és mégsem teremtették meg az 
infrastrukturális feltételeket. Látni szeretné a hosszú távú elképzeléseket. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, szeptembertől csak 30-40 gyereknek kell helyet biztosítani? 
 
Kovacsik Tamás kéri, hogy az óvónők is mondják el a véleményüket. 
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy a megbeszéléseken az intézményvezetők ott voltak és elmondhatták a 
véleményüket.  
 
Markó József szerint, egy olyan konstrukció, ahol a szülőnek fizetnie kell, legyen egy alapítvány gondja. 
Több variációt is meg kell tárgyalni, és keresni kell a megoldási lehetőségeket. Olyan konstrukciót kell 
találni, ami a városnak nem kerül nagy összegbe.  
 
Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata, hogy csak olyan helyszínről és lehetőségről beszéljenek, ami 
szeptember 1-től megoldja a problémát. 
 
Szegedi Sándor változatlanul azt mondja, az óvónők nyilatkozzanak arról, hogy hány gyereket kell 
szeptember 1-én leülteti az óvodába. Most azt kell előkészíteni, ami hosszabb távra is megoldhatja a 
problémát. 
 
Sellyei Noémi azért gondolkodtak a konténer bérlésébe, mert ezt tudná megoldani szeptember 1-től a 
problémákat.  
 
Lenkei György szerint konténerbe nem szabad gondolkodni. Azt javasolja, hogy a többi megoldást 
gyorsítsák meg.  
 
Mikesy György kérdése, hogy a PEKB tárgyalta a KOB határozati javaslatát?  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB most nem tárgyalta, de az együttes ülésen a KOB által javasolt 
megoldást támogatta. 
 
Nógrádi Gergely javaslata, hogy hozzanak ide olyan konténert, amit ki lehet próbálni és bérelni lehetne.  
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Dr. Nagy Atilla szerint a szeptember hónapot még ki tudnák húzni, de októbertől már két csoportnyi 
férőhelynek be kell lépni. 
 
Dr. Bognár László szerint ma döntést kell hozni. Javasolja, hogy a KOB javaslatát fogadják el és 
amennyiben valaki akar, akkor a sportpálya mellett építhet óvodát, amit működtethet is. 
 
Nógrádi Gergely kéri, hogy a hosszú távú tervekről és részletekről ne beszéljenek. 
 
Karaszek Ernőné elmondja, hogy a jelentkezések folyamatosan érkeznek. A születési éveket figyelembe 
véve valóban lehetne csúsztatni, de nem egyformán a két óvodában. A konténerrel kapcsolatban elmondja, 
hogy ő is érdeklődött. Kevés az a gyerek, akit még egy évig el lehet utasítani.  
 
Szabó Zsófia elmondja, a beiratkozott gyerekek 80 %-a szeptemberbe betölti a 3 évet. Az előző csoportokból 
is maradnak vissza gyerekek. Kéri, hogy ma ne csak az elhelyezésbe, hanem a személyi és tárgyi feltételekbe 
is döntsenek. 
 
Nógrádi Gergely elmondja, hogy a csoportbővítés nagyon komoly plusz költség. Véleménye szerint nincs 
más választása az önkormányzatnak mint, hogy a lehetőséget biztosítsa.  
 
Dr. Pintér György szerint a kiindulás az volt, hogy vagy nem vesznek fel mindenkit, vagy a gyerekek egy 
része kicsit sanyarúbb körülmények közé kerül. Szeptemberig nem lát más megoldást, mint a konténer 
bérlését.  
 
Markó József szerint megoldás lehetne a felsőgödi sportpályánál egy 100-150 fős épület megépítése. 
Javasolja, hogy a következő ülésre készítsék elő pontosan ennek a megvalósítási lehetőségét. Közben 
azonban el kell kezdeni a fácános épületében megvalósítandó nagy óvoda tervezését és amennyiben 
lehetőség van akkor pályázni kell.  
 
Dr. Pintér György ügyrendi javaslata, hogy szavazzák meg a bölcsőde tetőtér-beépítését, a konténert és hogy 
két hét múlva visszatérnek rá. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

128/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az óvodai gyermeklétszám elhelyezésének megoldására az új bölcsőde tetőterének beépítéséről és a Jávorka 
utcai óvodába konténer bérléséről dönt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Szünet 
 
Kruzslicz István elmegy. 
 
Markó József javasolja, hogy a négy óvodai csoporthoz biztosítsák a szükséges személyi és tárgyi 
feltételeket. Ezek pontos összegét a következő ülésen fogják tárgyalni. 
 
A testület kötelezettséget vállal a biztosításra: 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

129/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Az új óvodai csoportok indításának személyi és tárgyi feltételeit biztosítja, melynek részleteire a következő 
testületi ülésen visszatér. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
4./ Művelődési Ház státuszigénylése 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést. 
 
Mikesy György tudomása szerint a rendkívüli ülésen azokat a napirendi pontokat lehet tárgyalni, amik a 
meghívóba szerepelnek.  
 
Nógrádi Gergely elmondja, az érdekelte volna, hogy konkrétan mit fog csinálni az új munkatárs, de erre nem 
kapott választ. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy ez a téma már volt a testület előtt, de akkor visszautalták a bizottság elé. 
 
Markó József elmondja, hogy a forrás a kamatbevétel lenne. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

130/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A József Attila Művelődési Ház részére 1 fő – 3713 TEÁOR számú – közművelődési tevékenységet segítő  
fél állású státuszt biztosít. 
Forrása: kamatbevétel 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
5./ Elővásárlási jogról való lemondás 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Először a 05/17 hrsz-ről kell dönteni. 
 
Mikesy György kérdése, hogy az ingatlanon van valamilyen felépítmény? 
 
Markó József elmondja, hogy nincs. 
 
A testület az előterjesztést. 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

131/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi 05/17 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos, az 1996. évi LIII. Tv-ben biztosított elővásárlási jogával nem 
kíván élni. 
 
Határidő: azonnal 
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Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
2692 és 2694 hrsz-ú ingatlanok 
 
Markó József elmondja, hogy korábban a városközpont miatt tették rá a két ingatlanra az elővásárlási jogot 
Ez az indok azonban idő központ megszűnt, ezért meg kell szüntetni az elővásárlási jogot. 
 
A testület a javaslatot 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 37/2008. (VI. 13.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004. (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 25. 
§ (1) bekezdésében rögzített jogok érvényre jutása érdekében, élve a jogalkotásról szóló többször módosított 
1987. évi XI. törvény 10. § b) pontjában valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 
1990. évi LXV. törvény 16. § (1) pontjában biztosított jogával az alábbi rendeletet alkotja. 
 

1.§ 
 
Az 1.§ (2) bekezdésében szereplő alábbi hrsz-ú ingatlanok tekintetében az elővásárlási jogot hatályon kívül 
helyezi: 
 a) Göd belterület hrsz. 2692 Mihácsi utca 4. szám alatti lakóház, udvar és gazdasági épület, 
 b) Göd belterület hrsz. 2694 Mihácsi utca 8. szám alatti lakóház és udvar, 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
6./ Walch épület bérleti szerződése 
Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB is tárgyalta a bérleti szerződést. Az iskolának egyetlen kérése volt, 
hogy a 10. pontban a bérleti díj fizetési kötelezettség kezdő időpontja szeptember 1 legyen és június 30-ig 
legyen. Az összeg változatlan maradna, csak két hónap késéssel kezdenék fizetni. 
 
Nógrádi Gergely elmondja, hogy olyan bérleti díjat állapítottak meg, ami serkenti az iskolát, hogy saját 
épületet építsenek.  
 
Dr. Pintér György a PEKB megtárgyalta az előterjesztést és támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy nettó 
összeg szerepeljen. 
 
Markó József a költségvetés gyarapítása helyett pénzeszköz átadás szerepeljen a szerződésbe.  
 
A testület a bérleti szerződést a módosítással együtt 12 igen szavazattal elfogadja. 
 

132/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
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Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Verőcei Református Egyházközösség és az Önkormányzat között a Walch épület bérletére vonatkozó 
szerződés-tervezetet az alábbi módosítással együtt elfogadja: 
- a költségvetés gyarapítása helyett pénzeszköz átadás szerepel. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József elmondja, hogy az új bérlő átvehetne csoportot a városi önkormányzattól. 
 
Dr. Pintér György kéri, vizsgálják meg annak a lehetőségét, hogy egyházi óvodai csoportot indítsanak.  
 
 
 
7./ Motoros találkozó engedélyezése 
Előterjesztő: Nógrádi Gergely  
 
Nógrádi Gergely ismerteti az előterjesztést. Kifogásolja, hogy egy természetvédelmi terület határán, 
lakóövezet közepén rendeznék meg a motoros találkozót. Amennyiben úgy gondolják, akkor döntsön róla a 
testület.  
 
Markó József javasolja, hogy most már rendezzék meg a találkozót és utána vonják le a konzekvenciákat.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy tavaly megígérték a rendezőknek, ha minden rendbe megy, akkor lehet a 
motoros találkozóból hagyomány. A KOB azt döntötte, hogy ne a Feneketlen tónál tartsák meg a találkozót. 
Ezt vagy vissza kell vonni, vagy a testületnek meg kell változtatni.  
 
Kovacsik Tamás elmondja, tavaly megnézték a rendezvényt és egy zenekar kivételével a műsor is megfelelő 
volt. Idén azt kérte, hogy a döntés előtt láthassák a részletes programot és a kifogásolt zenekar ne lépjen fel.  
 
Szegedi Sándor elmondja, a közterület foglalási engedélyek kiadását a Polgármester átruházta rá. A 
kérelmező illetékbélyeggel ellátott kérelmet nyújt be, amit elbírálnak.  
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy egy ilyen találkozóból mi a város haszna? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy néhány 10 ezer forint. 
 
Lenkei György elmondja, hogy tavalyi találkozón a résztvevők pénzt gyűjtöttek a sérült gyerekeknek, amit 
Újtelepen az otthonba átadtak. 
 
Mikesy György szerint a bizottsági ülésen csak negatívumokat hallottak.  
 
Nógrádi Gergely a motoros-találkozóval egyetért, de nem a Feneketlen tónál, mivel nem ott van a helye.  
 
Markó József elmondja, két javaslat lesz. Az egyik Nógrádi úr javaslata, a másik pedig, hogy a rendezvény 
után levonják a konzekvenciákat.  
 
Lenkei György szerint a testületnek van joga bármibe dönteni.  
 
Dr. Szinay József elmondja, a hatáskört a testület a polgármesterre ruházta át ő pedig átadta ezt a hatáskört 
az alpolgármesternek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy a közterület-használati rendeletet gondolja át a testület.  
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Szegedi Sándor szerint ki kell térni arra is, hogy egy plakátra hogyan kerülhet fel az önkormányzat, mint 
támogató. 
 
Csányi József javasolja, szabályozzák le azt, hogy mekkora hangerővel és meddig tarthatnak a 
rendezvények. 
 
Most engedélyezik a találkozót és a rendezvény után pedig levonják a konzekvenciákat és amennyiben 
az negatív, akkor többet nem fogják engedélyezni: 9 igen, 2 tartózkodás, 1 nem 
 
Engedélyezik, de a Feneketlen tónál soha többé ne: 7 igen, 5 tartózkodás 
 

133/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy 2008. évben a Gödi Motoros Találkozó helyszíne a Feneketlen tónál legyen. A 
rendezvényt követően dönt a további hozzájárulás megadásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
8./ Nyári táboroztatás 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Mivel a júniusi időpontra kevés volt a jelentkező, ezért azt 
elhagyják és a júliusi és augusztusi időpontokat tartják meg. Az összeget még nem tudja megmondani. 
 
Sellyei Noémi elmondja, a költségvetést még el kell készíteni, addig az árat sem tudják megmondani. 
 
Mikesy György elmegy.  
 
Lenkei György elmondja, a kistérségi támogatás arra a nyári táborra lett kérve, ami június utolsó hetében 
kerül megrendezésre. 
 
Sellyei Noémi kérdése, amennyiben nem lesz meg a 40 fő, akkor beférnek-e a Kistérségi táborozásba? 
Tavaly a két iskola kinyitása két hétre napi 36 eFt-ba került. Ha legalább 20 fő megjelenik, akkor a városnak 
a tábor napi 10 eFt-ba kerül és a szülők pedig napi 1000 Ft-ot fizetnének. 
 
Dr. Bognár László javasolja, hogy az iskolák az évzárón tegyék ki a táborozási lehetőséget.  
 
A nyári táborozás három hetét a testület biztosítja, a részletes költségvetést a következő ülésen tárgyalja: 
egyhangú igen 
 

134/2008. (VI. 12.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A nyári táborozás három hetének költségeit a testület biztosítja, a részletes költségvetést a következő ülésen 
tárgyalja meg. 
 
Határidő: 2008. június 30. 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
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Dr. Pintér György felhívja a figyelmet arra, hogy a Révay utca és az Ady utca kereszteződésénél nagy a 
balesetveszély. A kihelyezett megállni tilos táblából egy már eltűnt. A Révay utcából történő kifordulás 
veszélyes. Kéri, hogy vizsgálják meg. 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Markó József megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
   polgármester       jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


