
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 2-i ülésén a Dunapart Nyaralóházak 
színháztermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület közmeghallgatása 
 
Mikesy György, Nógrádi Gergely, Sándor István, Detre László, Dr. Pintér György nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és a közmeghallgatást megnyitja. A mai 
ülésen két téma kerül előterjesztésre. Az egyik a szerkezeti tervvel kapcsolatos, a másik pedig a közbiztonsággal 
kapcsolatos kérdéskör. Javasolja, hogy először a közbiztonsági kérdéskört tárgyalják meg.  
 
A testület a napirendi pontokat egyhangú szavazással elfogadja. 
 
1./ Göd Város közbiztonsági helyzete 
2./ Göd Város Helyi Építési Szabályzata 
 
 
 
1./ Göd Város közbiztonsági helyzete 
 
Markó József kéri, hogy a lakosság és a képviselők is tartsák be a hozzászólási időket. Idén még tartanának egy 
közmeghallgatást, ami általános jellegű lenne. Ezért kéri, hogy most csak a napirendi ponthoz szóljanak hozzá. Először 
röviden a kapitány úr tartana egy beszámolót és utána jöhetnének a hozzászólások és a kérdések. 
 
Kovács László elmondja, hogy a tavaly évről a beszámolás megtörtént már. Most csak az első 8 hónapról tud mondani 
valamit. Nagy terület, ami a kapitányságot érinti, a közlekedési bűncselekmények. Örömteli, hogy ezek a 
bűncselekmények a város területén csökkennek. Minden bűncselekménynél elmondható, hogy csökkenés történt. 
Jelentős viszont az emelkedés a betöréses lopások számánál. Nem helyi betörőkről beszélnek, hanem vidékről érkeznek 
ide. Jellemző Gödre, hogy nyugodt és békés város. Általában olyan bűncselekmények történnek, amikor az ajtók és 
ablakok nyitva maradnak. Örül annak, hogy a rendőrség és a lakók között jó a viszony. Fokozni szeretnék a 
sebességmérés sűrűségét a városban. Az elsődleges cél azonban nem a büntetés, hanem a megelőzés. Ha bárkinek 
észrevétele van a rendőrséggel kapcsolatban, akkor kéri, hogy tegye meg.  
 
………Gorkij utca: elmondja, hogy a szomszédainál és nála is betörtek. Kérdése, milyen konkrét intézkedéseket 
tesznek, hogy nyugodtan élhessenek? Észrevétele, hogy a szomszédok már megkapták a nyomozást lezáró határozatot, 
Ő pedig még nem és addig nem tud a biztosítónál sem eljárni. Véleménye szerint a rendőrök nem is keresik az 
elkövetőket.  
 
Nógrádi Gergely megérkezik. 
 
Kovács László elmondja, hogy tud a bűncselekményekről, amik a Gorkij utcában történtek. Elmondja, hogy a 
településen egy pár járőr mozog, ami egy ekkora településen kevés. Nyomozni, csak adatokból és információkból 
tudnak. Ha egy környéken több bűncselekmény történik, akkor az ügy akkor kerül lezárásra, ha az utolsó esetet is 
lezárják, vagy megszüntetik a nyomozást.  
 
Farkas Márton kérdése, mit tesz a rendőrség a motoros gyorshajtókkal, akik éjszaka az utcákon randalíroznak és 
versenyeznek? 
 
Kovács László elmondja, ahol megfelelő a világítás, ott tudnak éjszaka is sebességet mérni. A motorosokkal az a 
legnagyobb baj, hogy nem tudják beazonosítani őket. Kéri, hogy amennyiben van visszatérő probléma, akkor azonnal 
jelezzék.  
 
Baán István szerint a rendőrök sem gyűjtenek be minden adatot.  
 
Marton Kinga szerint több helyen a problémát az is okozza, hogy nem megfelelő a közvilágítás.  
 
Kovács László elmondja, most érkezett egy új kollega a bűnügyi-technikai csoporthoz, aki összefogja a csapat 
munkáját. 
 
Marton Kinga szerint sok olyan eset van, amikor a lakók nem mennek el megtenni a feljelentést.  



 
Nógrádi Gergely: kérdése, mi a módja annak, hogy jövőre ne hasonló válaszokat kapjanak a kérdésekre? A lakók nem 
érzik megfelelőnek a rendőri jelenlétet. Mi lehet a megoldás? 
 
Markó József elmondja, a város tudna adni valamennyi pénzt a rendőrségnek, de nem tartja jónak, hogy a rendőrséget a 
város támogassa, hiszen ez az állam feladata és nem az önkormányzaté.  
 
Kovács László szerint a kapitányság ellátottsága nagyjából jó. Státusza lenne, de nincs rá fedezete. Ami segíthet az az, 
hogy a szabadidős rendőrök külön juttatásért a Közterület-felügyelet dolgozóival járőröznek. Ezzel növelik a rendőri 
jelenlétet.  
 
Regős u: kérdése, hogy milyen árért lehet sebességmérőt venni? Ha biztosítják a készüléket, akkor van rá ember, aki 
használja? Szabályozva van az, hogy a város területén hangosbeszélővel autóról áruljanak? 
 
Kovács László elmondja, a rendőrség csak akkor tud intézkedni, ha az önkormányzati rendeletet nem tartják be. Az 
esetet jelenteni kell.  
 
Markó József elmondja, hogy a hangosbemondó használata jelenleg nincs szabályozva a településen.  
 
Kovács László elmondja, hogy kapacitás van a sebességmérőre. A készülék ára kb. 2,7 millió Ft.  
 
Markó József kérdése, hogy a sebességet kijelző táblának van értelme? 
 
Kovács László szerint először van visszatartó ereje. Hosszabb távon akkor van értelme, ha a rendőrségi készüléket 
mögé teszik és rögzíteni tudja a mért sebességet. 
 
Debreczeni Péter kérdése, hogy reggel 6 és 8 között szoktak járőrözni a vasúti átjárókba?  
 
Kovács László elmondja, járnak ki a kollégák. A komolyabb gond a felsőin van. Meg fogja határozni, hogy sűrűbben 
menjenek ki az átjárókhoz.  
 
Markó József elmondja, a felsőgödi átjáró építése ügyében tavaly kezdtek el tárgyalni a MÁV-val. Most a MÁV a 
közbeszerzést bonyolítja, de a város fogja fizetni a beruházást. 
 
Kovacsik Tamás van tudomása arról a rendőrségnek, hogy Alsógöd közepére egy nagyobb létszámú roma család 
költözött, akik zavarják az ott lakókat? 
 
Kovács László elmondja, a beköltözésről tudnak, ellenőrizték őket, de bűncselekmény miatt nem kellett eljárni velük 
szembe.  
 
Gál János közlekedésbiztonsággal kapcsolatban szeretné felhívni a vezetőség figyelmét a Deák és a Kálmán utca 
kereszteződésére. Kéri, hogy tegyenek valamit, hogy jobban be lehessen látni a kereszteződést. 
 
Markó József kéri, hogy a lakók szedjék ki a házuk elé a kereszteződésekbe kiültetett és a kilátást eltakaró bokrokat és 
fákat, vagy nyírják meg őket. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy nincs intézkedés a Dunán közlekedőkkel szemben. Ez ügyben lehetne 
valamit tenni?  
 
Kovács László elmondja, hogy nincs illetékessége a Dunán, de szorosabb kapcsolatot fognak felvenni a 
vizirendészettel.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy kinek a feladata a vizirendészettel felvenni a kapcsolatot? 
 
Markó József a problémák megoldását a városnak kell koordinálni.  
 
Dr. Pintér György megérkezik. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, ebben a hónapban egy olyan ülést fognak tartani, ahová meghívják a dunai közlekedéssel 
érintett szerveket.  
 
Regős u.: tudnak kezdeni valamit a gáton közlekedő motorosokkal? 
 
Kovács László elmondja, hogy a motoros rendőröket mindig felküldi a gátra. Augusztus 20-án a kollégák energiáját 
elvette a biztonsági zóna fenntartása. Kéri, hogy jelezzék a problémákat, mert csak akkor tudnak fellépni ellene. 



Szünet 
 
 
2./ Göd Város Helyi Építési Szabályzata 
 
Településszerkezeti Terv módosítása 
 
Markó József elmondja, hogy a lakosság véleményére a Szabályzat elfogadásának végső fázisban van szükség. Ma 
végleges döntést nem hoznak, csak a változásokról szavaznak. Ezt követően kerül az Állami Főépítész elé 
jóváhagyásra. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a TSZT- csak módosítani kell, hiszen 2004-ben már elfogadták. Új beépítési terület az 
Oázis melletti akácos. A tulajdonosok eljártak az erdészeti hatóságnál és megszerezték a jóváhagyást, természetesen a 
megfelelő mértékű csereerdősítés fejében. A TSZT csak általában határozza meg a területen végezhető 
tevékenységeket. Négy hibát észleltek a kifüggesztett anyagban. Ismerteti a módosításokat.  
 
Markó József szerint azt kell elérni, hogy szép házak épüljenek a városba. A terv a szabályozottságról és a tervszerű 
fejlődésről szól. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy mikorra várható az összekötő út megépítése? A terv mennyire szabályozza le a város 
duzzaszthatóságát? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, építési jogosultságot a szerkezeti terv nem, csak a szabályozási terv eredményez. A 
településrendezésnek kettős célja van. Az egyik a rendezés a másik a fejlesztés. Most a rendezésnél tartanak. Északon 
az összekötő út megépítéséhez szükség lenne a szomszéd települések összefogására. A déli összekötő út szerepel a 
Nemzeti Közlekedési Hatóság tervében is, de hogy mikor, azt még nem tudják.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy már 4 éve felvetette a déli összekötő út megépítését. Volt egy nagyon fontos 
észrevételük, amit még mindig lát a tervben. Ez pedig az iparterület, aminek az egyik oldala a lakóövezetekkel 
szomszédos. Javasolja, hogy ezt tegyék át a 2/a mellé és helyére telepítsenek zöldsávot. Amennyiben sok területet 
vonnak belterületbe, akkor várhatóan meg fog növekedni a lakosságszám. Ezzel később sok probléma fog felmerülni, 
amit meg kell oldania az önkormányzatnak. Voltak olyan települések, ahol nem engedélyeztek belterületbe vonást 
addig, ameddig az intézményi szint nem éri el a szükséges mértéket. 
 
Pinczehelyi Tamás szomorúan látja, hogy az északi összekötő út nem szerepel a terven, pedig tudomása szerint már a 
tervek is elkészültek. Véleménye szerint a városnak soha nem lesz arra lehetősége, hogy intézményekben megelőzze a 
lakosságszám növekedést. Az egyik megoldási mód vállalkozók bevonása a fejlesztésbe.  
 
Markó József elmondja, hogy megjelent már egy igény az ipari területekre, de olyan üzemet szeretnének, ami nem 
terheli a környezetet.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az agglomerációs törvény beszűkítette a város mozgási lehetőségét. Az északi 
összekötő útnak a legnagyobb problémája, hogy csak külterületen haladhatna.  
 
Markó József elmondja, a városnak jelenleg nincs területe, amiről tárgyalnak, az mind magánterület.  
 
Dr. Szinay József ismerteti Sződ és Göd közötti per tárgyát.  
 
Rábai Zita véleménye szerint a Megyeri híd átadása jelentősen fogja befolyásolni a város életét. Kérdése, melyik az a 
terület, ahova az új szolgáltatások be tudnak települni? Számolnak a lakosságnövekedéssel? 
 
Bertáné Tarjányi Judit a szabályozási tervben láthatóak az új szolgáltatási területek. Arra törekednek, hogy a 
szolgáltatási területek ne terheljék a lakóövezetet. Ezeket a területeket azonban el kell választani erdősávval. Ismerteti a 
határozati javaslatokat. 
 
1. határozat javaslatot egyhangú igennel elfogadja a testület és az alábbi határozatot hozza: 
 

170/2008. (IX. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
az alábbi hibák kijavításával együtt visszakéri a Település Szerkezeti Tervet végleges jóváhagyásra: 

1. A felsőgödi gát előtt nincs erdő, törlendő, vízgazdálkodási területre javítandó. 
2. javítandó a jelmagyarázat 
3. a szintterület sűrűséget fel kell tüntetni 



 
Felelős főépítész  
Határidő 2008. szeptember 30. 
 
 
 
2. sz. javaslatot 11 igen 1 tartózkodással elfogadja a testület és az alábbi határozatot hozza: 
 

171/2008. (IX. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

a 100/2007-es határozatát az Oázis alatti erdő vonatkozásában hatályban tartja, és úgy rendelkezik, hogy a meglévő 
lakóövezetekkel határos hátsókertekre 8 méteres hátsókertet határoz meg, melyből, 5 métert többszintes 
növényzettel kell megvalósítani. 

 
Felelős főépítész  
Határidő 2008. szeptember 30. 
 
 
 
Szabályozási terv 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti a szabályozási tervet és a javításra váró hibákat. A VfB megvizsgálta a szabályozási 
tervet és számos hibát talált. 5 kertvárosias lakóövezet található a városban. Az 1. sz. övezet a Duna partra vonatkozik, 
melynek szabályozását ismerteti. A 2. sz. övezet az Alba-kert és a felsőgödi üdülőövezet. A 3. sz. lakóövezet a főút 
menti lakóövezet. A 4. sz. az általános övezet. Az 5. sz. övezet a felsőgödi vasúton túli övezet. A falusias övezet 
Újtelepre vonatkozik. A településközponti vegyes övezetek korlátozódtak. A nyeles telkek kialakítását a terv nem 
engedélyezi. Különleges oktatási terület besorolást kaptak az oktatási intézmények területei. Rendbe tették az Oázis 
szabályozási tervét is. Új szabályozásként az Oázis alatti terület jelentkezett. A Temető-tábla ebből a szabályozásból 
kimarad. Három mezőgazdasági terület van a településen, melyeket ismertet. A 3-as mezőgazdasági területre 3%-os 
beépítést tesz lehetővé a terv. Dönteni a VfB határozatairól, a tervtanács javaslatairól és a lakossági kérésről kell. Az 
időben beküldött észrevételek 90%-a bekerült a tervbe.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint közmeghallgatásnak indult az ülés. Véleménye szerint nem elegendő, hogy a 
bizottság az anyagot megvizsgálja, azt a testületnek is meg kell tenni. Ismerteti az észrevételeit. Véleménye szerint a 
bizottság ülése nem egyenrangú a testületével.  
 
Dér András, Jegenye utca: A Jegenye utcában az úton kinn van a kerítés. Mikor teszik rendbe? Kifogásolja, hogy a 
dunaparti sétányon nem lehet sétálni. Miért megy az erdőterületbe a telekhatár? Van olyan telek a tervben, ami a 
Földhivatalnál még erdő. Több olyan kerítés van, ami nem ott van, ahol a terven szerepel.  
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, a Kereszt utcában a lakó valóban kijjebb rakta a kerítést, mint a telekhatár. A térképen 
azonban csak most jelent meg a valós méret. A határozatot csak most hozta meg a földhivatal, amit a város 
megfellebbezett és meg is nyert. A bontási határozatot a lakó megfellebbezte, jelenleg a közigazgatási hivatalnál van. 
Abban a pillanatban, hogy jogerőssé válik a határozat, végre fogják hajtani. A kifogásolt utca egy per kapcsán került 
oda.  
 
Markó József elmondja, a konkrét választ néhány napon belül írásban meg fogja kapni a kérdező. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a Jegenye utcai telkek kialakítását az erdészet nem hagyta jóvá. Jelenleg bírósági 
szakaszban van az ügy.  
 
Dér András kérdése, van értelme elfogadni a szabályozási tervet, ha azt nem tudják betartani?  
 
Markó József kéri, hogy írásban adja be a felmerült kérdéseket és 8 napon belül írásban fogja megkapni a részletes 
választ, amit a Gödi Körképben is le fognak hozni. A szabályozási tervre szükség van.  
 
Nógrádi Gergely szerint most az egész településre vonatkozó szabályozást kell elfogadni, amit be kell tartatni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy a telekalakítás megmaradhat, akkor az engedély nélküli 
építkező fennmaradási engedélyt kérhet, de a büntetést ki kell fizetnie. Amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy a 
telekalakítás nem maradhat, akkor az épületet el kell bontani és az eredeti állapotot vissza kell állítani.  
 
Baán István kérdése, hogy a 2052-nél ,ha még alakítanak telkeket, akkor a szennyvízcsatorna hogyan fogja bírni? 



 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, nem fognak több telket kialakítani, mivel természetvédelmi terület.  
 
Markó József kérdése a VfB határozatait tudják egyben szavazni? 
 
A 3. sz. javaslatot testület 12 igen, 2 tartózkodással elfogadja 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti a tervtanács javaslatát. Az egyik javaslat ellentétes a VfB javaslatával és a bányákra 
vonatkozik. 
 
Markó József kérdése, a 144-es VfB határozatot most szavazzák meg? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy a szakhatósági véleményeket megismerhetik? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy 30 napra ki volt függesztve. 
 
VfB javaslatait a 144-es határozat nélkül 12 igen, 2 tartózkodással elfogadja a testület és az alábbi határozatot hozza: 
 

172/2008. (IX. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az alábbi hibák kijavításával együtt visszakéri a Szabályozási Tervet végleges jóváhagyásra: 
- a volt 50-es tábla szabályozása nem megfelelő, javítása a mellékelt rajz szerint történjen. 
- Az OVIT-tal szembeni gazdasági terület szabályozása nem megfelelő, javasolja a bizottság a terven feltüntetni az 
adatszolgáltatás szerint. 
- A város termálkútjai feltüntetendők. 
- az Ady Endre úton a szabályozási vonal törlését, helyette a nagyobb előkert előírását. (8 méter) 
- A 2475 helyrajzi számi terület a TSZT-n Vk1, a Szabályozási Terven LKe, a SZT-n javítandó - nem egyezik a 
településszerkezeti tervvel 
- A tervezett kerékpárút Bócsától a golfpályáig terjedő szakasza nem szerepel a terven, ezt fel kell tüntetni. 
- Az Örökségvédelmi Hatástanulmány épületei szerepelnek a HÉSZ mellékletében, mint helyi értékvédelmi vizsgálatra 
jelölt épülteket, azonban a SZT nem jelöli a G9, G11 G21, G32 számú ingatlanokat, Tévesen jelöli a G28 G29 G30 és 
G31 sz. ingatlanokat, jelöli viszont az alsógödi CBA áruházat, javítandó. 
- SAMSUNG övezete eltér a TSZT-től, javítandó. 
- Pesti út Várdomb lakópark Ilka patak közötti szakasza a többi Pesti úti ingatlantól eltérő szabályozást kapott a terven 
javaslat Lke4 helyett Lke3. 
- A 2/a főúton túli ipari terület szabályozása nem szerepel a terven, ez feltüntetendő. 
- A Zrínyi utca szabályozási szélessége feltüntetendő (16 m) 
- A TSZT 9-es módosítása (Török I. utca hátsó telek) feltüntetendő  
- A Felső-gödi gát és Duna között nincs erdő, - törlendő. 
- Bontásra kijelölt épületek hiányoznak. 
- A források a belterületi térképen is feltüntetendők, mivel építési korlátozást eredményeznek. 
- Szálender tanyánál a 070/6-os telken az erdőből kivont terület nem szerepel, ez feltüntetendő. 
- Pontatlanok a távvezetékek. 
- A 6701-es helyrajzi számú telken az erdő ellentétes a TSZT-vel, törlendő 
- A 2/a-n túli, Csomádra, illetve Sződre vezető utak szabályozási szélessége feltüntetendő. 
- 3§ 2 pont a bánya, illetve az antennatorony létesítése kerüljön a városrendezési hatástanulmány kötelezett 
tevékenységek körébe. 
- 12 § (8) az alábbiak szerint módosuljon: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok betemetése tilos. Kapubejárók céljára 
ingatlanonként maximum 2x4 méteres sáv vehető igénybe, oly módon, hogy a víz folyását az árok keresztmetszetét nem 
szűkítő átereszen kell biztosítani.  
- 13 §-ból: Lakó- üdülő, vagy vendéglátás célját szolgáló úszómű (állóhajó) a közigazgatási területen nem helyezhető 
el. Úszómű (állóhajó) áramellátása aggregátorral nem biztosítható. 
- 14§ 3a: Több rendeltetési egységből álló épület homlokzati kialakítása, színezése, tetőszerkezete és –héjalása csak 
egységes megjelenésű lehet. 
- 14§ 3b: kiegészítése Lakóépületen alkalmazható tetőhéjalások: cserép, betoncserép, bitumenes zsindely és fémlemez 
fedés.  
- 15§ (6) Az alábbi mondat törlendő: „Az építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el” 



- 22§ - a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.  
- 24§ beírandó új pont: Az övezetre előírt maximális építménymagasságot nem haladhatja meg az utcai homlokzatokra 
számított érték. 
- 24§ új kérés Az övezetekben az engedélyezett lakásszám telkenként egy épületben helyezhető el, ha az övezeti előírás 
másképp nem rendelkezik.  
- 30§ 9 Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:  
- 30§ 9Az alábbi létesítmények csak az építési helyen belül helyezhetők el: 

− az állattartási rendelet előírásainak megfelelő állattartó építmény, mely a szomszédos telken álló lakóépülettől 
legalább 10 m-re helyezhető el.  

− továbbá 23 § 4. pontjába is kerüljön bele ugyanez a szöveg 
- 31 § c) a Pesti út és az Ady Endre út melletti, a Duna utca – 2. sz. út és a vasút közötti területeken az előkert mérete 
minimum 8 m, kivéve azokat a területeket, ahol a meglevő egységes beépítési vonal ettől az értéktől eltér.(ha törlik a 
szabályozási vonalat, akkor az Ady Endre út nem lesz szélesíthető e nélkül) 
- 33§2 az előkert 5 méterre javítandó.  
- 33§ 5 pontból az „azbesztcement” kifejezés törlendő. 
- 33§ 16 ból az első mondat törlendő: „Az építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:” 

- 37§ 7 új pont: telekösszevonás esetén, ha a telek mérete meghaladja az 1500 m2-t, akkor egy darab 10 lakásos épület 
építhető telkenként. 2500 m-es telekméret felett egy darab 12 lakásos épület építhető telkenként.  
- 38§ ( 2) - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 
- 43§ új szöveg: A SZT-n szereplő telekosztás kötelező elem, e nélkül nem építhető be a terület.  
- 54§ 2 strand oldalkert 3 m-re javítandó.  
- 55 § golfpályára minimum 90% zöldfelület. 
- 60§ Ko1 beépítési százalék 25%-ról 35%-ra módosítandó, a szintterületsűrűség 1,2-re  
- 61§ Ko2 beépítési százalék 25%-ról 35%-ra módosítandó.  
- 62§ (Kolping iskola) a területre elfogadott szabályozási terv beépítendő. 

A Ko jelű különleges oktatási építési övezet 
(1) Az építési övezet oktatási célú építmények és azok működésével, kiszolgálásával kapcsolatos 
létesítmények elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben az alábbi felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el: 

- egyházi, oktatási épület, 
- sportépítmény, 
- oktatási célú tevékenységet kiszolgáló létesítmények. 

(3) Más építmények az építési övezet területén nem helyezhetők el. 
(4) Az építési övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési telekméretét az alábbi 
táblázat tartalmazza: 

Beépítési mód Szabadonálló kialakítható legkisebb telekterület:(m2) 700. 
Minimális telekszélesség (m) 18. 
Legnagyobb beépítettség (%) 35. 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 45. 
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m2/m2) 0,7.  
Legnagyobb építménymagasság (m) 9,0. 
Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 40. 

- 69§ (4) javasolt szöveg: A település beépített, illetve beépítésre szánt területén új épület, építmény csak akkor építhető, 
funkcióváltás csak akkor lehetséges, ha a teljes közművesítettség biztosított. Új beépítésre szánt területek beépítése 
esetén a közművesítés a beruházó feladata. 
- 69§ 17 d ) törlendő. 
- 85§ 1-es pont: (1) Birtokközpont csak az Má-2 és Má-3 jelű övezet területén hozható létre, legalább 1 ha méretű 
mezőgazdasági rendeltetésű telken, amennyiben a birtoktesthez tartozó mezőgazdasági területek összessége meghaladja 
a 3 ha-t.  
- 14§ i) Ha a meglévő telek (nyeles telek esetén nyél nélkül) 280 m2-nél nagyobb, de legfeljebb 550 m2-es, akkor a 
maximális beépíthetőség 20 %.  

 j) Ha a meglévő telek (nyeles telek esetén nyél nélkül) 550 m2-nél nagyobb, de maximum 650 m2-es, akkor a 
maximális beépíthetőség 25 %.  
 k) Ha a meglévő telek meghaladja (nyeles telek esetén nyél nélkül) a 650 m2-t, akkor a maximális beépíthetőség 
30 %, ha az övezeti besorolás másképp nem rendelkezik. 



- 14§ 6. b) A kerítéstől számított 2,6 m távolságon belül nem helyezhető el a klímaberendezés kültéri egysége.  
- 12 § (7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a homlokvonali kerítése melletti 1,5 méteres közterületi sávot 
akadálymentesen tartani, ezt a sávot nem törheti meg kapubejáró, lépcső, vagy egyéb tereptárgy. A kerítés mellett 
ültetett növényzet nem akadályozhatja a közterület használatát, 2 m magasságig nem nyúlhat ki faág a közterület fölé. 
Ennek a sávnak a szomszédos ingatlanok előtti közterülethez és az úttesthez is akadálymentesen kell csatlakoznia.   
- 14 § (2) c) A Duna és a II. rendű árvédelmi vonal között lévő területen, ásott kút és épület alápincézés nem létesíthető, 
terepszint alatti építmények (aknák csak vízzáró szerkezettel építhetők. 
- 89§ (6) A kivitelezések során a meglévő növényzet megóvásáról gondoskodni kell. A növényzet megóvása érdekében 
az építési munkák megkezdése előtt, az építésügyi hatóság favédelmi terv készítését írhatja elő. A tervnek tartalmaznia 
kell: - a területen található fák, növénycsoportok pontos helyének feltüntetésével készült helyszínrajzot, legalább 1:200-
as léptékben, - külön táblázatban kell a helyszínrajzon található fák fafaját megjelölni, továbbá a fáknak a földfelszíntől 
mért 1 m magasságban mért törzsátmérőjét, magasságát és koronaátmérőjét megadni;  
- 7§ (2) Az övezetekben kialakítható új telkek legkisebb telekméretét az övezeti előírások tartalmazzák, ennek 
hiányában - a telekösszevonás és a sorházak céljára szolgáló területek kivételével - minimum 720 m2, szélessége 
minimum 16 m, hossza minimum 25 m. Sorházak céljára kijelölt területen a létesíthető legkisebb telek mérete 360 m2, 
szélessége minimum 9 m. A sorházas telekre 1 épületben 1 lakás építhető. 
- 14, § g pont, az alábbiak szerint javítandó: vegyes és lakóövezetek között minimum 3 méteres oldaltávolság 
biztosítandó. 
- 64§ homlokzatmagasság törlendő 
− nem folytonos a paragrafusok sorszámozása (11§ hiányzik) 
− 14§ 2b törlendő (ugyanezen előírások megtalálhatók a d-e-f pontokban) 
− 14 § 5a pontra javasolt javítás: A HÉSZ-ben és SZT-ben bontásra kijelölt építmények építményrészek nem 

bővíthetők. (Nincs értelmük, ha nem szerepel a SZT-ben ilyen előírás) 
− 14§ 6c az alábbiak szerint javítandó: Külső falon szerelt kémény vagy szellőzőcsatorna nem helyezhető el, új 

épület építése esetén a tüzelőberendezések füstgázát kéményen a tetősík fölé kell kivezetni. (nem egyértelmű az 
előírás e nélkül) 

− 14§ 6d pont az alábbiak szerint javítandó: Talajszondák esetén ha a primer köri minimális hőmérséklet nagyobb, 
mint 0 C fok, akkor a hőhordozó közeg csak duplafalú, minősített, műbizonylattal ellátott csőtípussal létesíthető. 
Ebben az esetben is havária terv készítendő a hőhordozó közeg elszivárgása esetére. (nem egyértelmű, mire 
vonatkozik az előírás) 

− 31§ 10 törlendő, a 9-es ismétlése 
− Az Lke 10 övezet előírásai változatlan tartalommal kerüljenek a HÉSZ-be. 
 
Felelős főépítész  
Határidő 2008 szeptember 30. 
 
 
Tervtanácsi javaslat az 1. pont nélkül: 12 igen, 2 tartózkodás 
 

173/2008. (IX. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a tervtanács alábbi javaslatait elfogadja és beépítésük után kéri a szabályzatot végleges elfogadásra:  
1- 85§ (6) törlendő a 81§ 2 pontjára való hivatkozás, helyette 65 %-ot javasol a zöldterületre (ellentmondás van a 

beépíthetőség és a zöldfelület mértéke között, támogatható a javaslat) 
2- F4-es mellékletből hiányoznak a Kincsem istálló környéki üzletek. (támogatható a javaslat, megállapodás van a 

tulajdonosokkal a pályázat megnyerése esetére) 
3-  8 §-ból javasolja törölni a „nem homlokvonali” kifejezést és javasolja az 1,8 méteres magasságot az utcai 

kerítésekre is kiterjeszteni. 
4- 18§ (8) az építési hely hossza helyett az épület hosszát javasolja meghatározni a tervtanács, 20 méter hosszban. 

(támogatandó a javaslat) 
 
Felelős főépítész  
Határidő 2008 szeptember 30. 
 
 
Lakossági kérés az Má3 övezetre: 
 



Juhász Béla: elmondja, hogy azon a területen senkinek nincs 6000 m2-es telke. A beépítés nem építésre vonatkozik, 
hanem a bekerítésre.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint alanyi jogon be lehet keríteni a telket. 
 
Bertáné Tarjányi Judit a szántó alanyi jogon nem keríthető be, csak az, amelyre építési engedély került kiadásra. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő miért kell kötelezni valakit arra, hogy építési engedélyt kérjen a kerítésre? 
 
Bertáné Tarjányi Judit a javaslat csak olyan telkekre vonatkozik, amelyen az épületre építési engedély van.  
 
4000 m2-es variációt a testület egyhangúan elfogadja. 
 

174/2008. (IX. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Má3 övezetben a legkisebb beépíthető telek beépítését 4000 m2-re csökkenti. Az Má 3-as terület bekeríthetőségéről 
úgy rendelkezik, hogy csak az építési engedéllyel épült épületek telkei keríthetők be, és csak a használatbavételi 
engedélyt követően, a kerítés kivitele pedig csak 100%-ban áttört, (háló, vagy rács lehet) 
 
Felelős főépítész  
Határidő 2008 szeptember 30 
 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy a 157-es határozatról kell szavazni? 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti a határozati javaslatot. Javasolja, hogy a HÉSZ-ben szereplő beépítési paramétereket 
tartsák meg. 
 
A testület 12 igen, 2 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadja. 
 

175/2008. (IX. 02.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a felsorolt javítások végrehajtása esetén javasolja a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a HÉSZ 
elfogadását. Javasolja, hogy a tervezői díjból az önkormányzat a határozatok végrehajtásáig tartson vissza 500.000 Ft-t.  
 
Az Építéshatóság HÉSZ-re vonatkozó észrevételei jelen jegyzőkönyv és a HÉSZ mellékletét képezi.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy mikor lép életbe a szabályzat? 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az Állami Főépítész jóváhagyását követően hagyja jóvá a testület, utána 15 napra 
ki kell függeszteni és utána lép hatályba. 
 
Markó József megköszöni a részvételt és a közmeghallgatást bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
    polgármester       jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
     jkv. vezető 


