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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2018. október 1-i rendkívüli ülésén a
Polgármesteri Hivatal üléstermében.
Jelen vannak: jelenléti ív szerint (Nincs jelen Mudri József, aki 2018. szeptember 30-i hatállyal
bejelentette képviselői mandátumáról való lemondását és Lőrincz László képviselő, aki jelezte távol
maradását.
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése
Markó József polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet és az ülést
megnyitja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat. Az ülésteremben megjelentek számára elmondja a
rendes és a rendkívüli ülés napirendi pontjainak tárgyalására vonatkozó szabályokat. Mivel rendkívüli
ülés van, ezért egyéb napirendi pont tárgyalására nincs lehetőség. Röviden ismerteti a napirendi
pontokat, majd felkéri a képviselőket a napirend megszavazására.
A Képviselő-testület tagjai 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el:
1) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezet kialakításával kapcsolatos elővásárlási jog
alapításáról
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
2) Végszavazás a volt golfpálya területének megvásárlásáról, illetve ezzel összefüggésben
ingatlan értékesítéséről és vételi jog alapításáról
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
3) Szabályozási Terv (technikai, adminisztrációs) módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Napirendi pontok tárgyalása:
1) Döntés a Göd délkeleti gazdasági övezet kialakításával kapcsolatos elővásárlási jog
alapításáról
Előterjesztő: dr. Szinay József címzetes főjegyző
dr. Szinay József: Négy ingatlant érint az előterjesztés, mind a négy helyrajzi szám erdő, ami állami
tulajdonban van és a Pilisi Parkerdő Zrt. gazdálkodik vele. A Pilisi Parkerdő Zrt. kivágta a területen
lévő erdőt az iparterület kialakítása érdekében. 55 hektár terület magántulajdonban van, folyik a vételi
és kisajátítási eljárás. A mostani erdőterület 25,6 hektár. A Pilisi Parkerdő Zrt. pályázati úton értékesíti
a területet. Ezzel a lehetőséggel akar most az önkormányzat élni, a testületi döntést követően. Ebben
az előterjesztésben a négy darab helyrajzi szám alatti, állami tulajdonú erdőről van szó, másról nem. A
testületi ülést megelőzően a Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ülésén néhány
kérdés érkezett az egyéb helyrajzi számú területekkel kapcsolatban. A kormányhatározat korábban
megszületett arról, hogy nemzetgazdasági szempontból kiemelt státuszú terület, ekkor még több
helyrajzi számot érintett. 80 hektáron az iparterület későbbi biztosítását szolgáló területek, a
csapadékvíz-tárolók, a véderdő és az utak kerülnek kialakításra. Ez a különböző hatóságoknál
gyorsított ütemben valósul meg. Az Önkormányzat azt szeretné, ha a majdani iparterület mellett
véderdő létesülne, ami a zajszennyezést és a gyár látványát is eltakarja. Az említett területek között
lehet, hogy van erdőrész is, mert utak is kialakításra kerülnek. A bizottsági ülésen Lenkei György
képviselő felvetett három, illetve négy kérdést, arra tekintettel, hogy a Zrínyi utca, a játszótér, a volt
római erőd területe és a lovarda területe miért került be a helyrajzi számok közé. A Zrínyi utcánál
akkor lenne szükség területre, ha oda véderdő kerülne telepítésre. A játszótér csak és kizárólag a
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véderdő létesítése miatt szűnne meg. Lenkei György képviselő javasolta, hogy erről a göd-újtelepiek
döntsenek, hogy nekik mi fontosabb a sportpálya vagy a véderdő létesítése. A volt római erőd területe
a LIMES kapcsán esélyes terület arra, hogy a világörökség része legyen. A konkrét helyrajzi szám
nem vonatkozik a teljes római erőd területére csak felső részében érintené a védőtávolságot, ha itt
véderdő lesz. A lovarda területének felső része érintett, ami az iparterület fejlesztéséhez szükséges,
néhány száz négyzetméterről van szó. Elég feltételes módon tudunk csak nyilatkozni, viszont a 80
hektáros iparterület kialakítása önkormányzati cél. A határozati javaslat arab 1-es pontjában a 058/4
helyrajzi szám helytelen, a helyes helyrajzi szám a 058/3. Kérem, hogy a jó helyrajzi számról
szavazzanak.
Szabó Csaba: A Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolták
az előterjesztést.
Markó József: Alapvetően van egy folyamat a gazdasági terület kialakulására, mint célra. Az erdőt
letermelték, de konkrét terveket, útrajzokat még nem tudunk mutatni. Egyelőre az a cél van
meghatározva, hogy egy gazdasági terület alakuljon ki, de még sok lépés bizonytalan. A folyamat
nagyrészt a Samsung SDI miatt indult el, de egyelőre még csak a gazdasági terület kialakításáról
beszélhetünk. Jogilag szabad a pálya, bárki pályázhat a területre. A legnépszerűbb közösségi oldalon
látott egy térképet, hogy mekkora területet érint az iparterület kialakítása, de az nem a valóságot
mutatta. Kivetítőn bemutatják a tervezett iparterületet és az erdőket. Ismerteti a térképen látható
jelzéseket, megmutatja a várható körforgalom kialakításának helyét és a véderdő telepítésére szánt
terültet. Elmondja, hogy a folyamat közbenső lépcsői még bizonytalanok. Az iparterület kialakítása
után a város adóbevételre számíthat. A közösségi területek fejlesztéséhez bevételre van szükség. A
Samsung SDI 17 éve jött ide, akkor elhatározódott az irány. Most újból megjelentek. A termék piaci
helyzete jónak mondható, mert egy jövőbeli technológiájú, egyszerű gyártmányról van szó. Az induló
időszakban magas profitja lehet. Az országnak erre a beruházásra szüksége van, magasabb szintűek a
hatósági jóváhagyások is. A gyár itt van, működik és bővülni is akar. Az, hogy a végén milyen
mértékű lesz a megvalósulás, még nem tudható. A mostani folyamat hosszú. Az egész lebonyolítása
hatalmas összeg, a forrásokat az államtól megkapjuk, később a végső elszámolásnál vissza kell adni. A
magántulajdonosok az értékbecslésben található összeget kapják meg a területükért. Aki nem elégszik
meg ezzel az összeggel, bíróságra mehet. Lesz olyan terület is, amit ki kell sajátítani.
A tájékoztatás után felkéri a képviselőket arra, hogy szavazzanak az előterjesztésben található
határozati javaslatról az elhangzott javításnak megfelelően.
A képviselők 8 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozták:
157/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. §
(1) bekezdése alapján ipari-innovációs fejlesztési terület kialakítása, valamint a területen
megvalósítandó feldolgozóipari beruházások, mint érvényesítendő településrendezési cél
megvalósítása érdekében a Göd külterület 058/3 és 059/13, 059/15 és 059/16 helyrajzi
számú ingatlanokra elővásárlási jog bejegyzését rendeli el.
2. Utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan tulajdonosait az
elővásárlási jog érvényesítéséről Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
nevében és képviseletében eljárva alakszerű határozatban tájékoztassa.
3. Utasítja a polgármestert, hogy az elővásárlási jog ingatlan-nyilvántartásba történő
bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.
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4. A földhivatali eljárási díj fedezetét Göd város területén található egyes földrészletek
beruházási célterületté nyilvánításáról és a terület fejlesztéséhez szükséges
intézkedésekről szóló kormányhatározatban meghatározott támogatás terhére biztosítja,
és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Markó József polgármester
Határidő: azonnal

2) Végszavazás a volt golfpálya területének megvásárlásáról, illetve ezzel összefüggésben
ingatlan értékesítéséről és vételi jog alapításáról
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester
dr. Pintér György: Több éves kapcsolat van a CIB Bank ingatlanjait kezelő Recovery Zrt.-vel. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadásával a volt golfpálya területének nagy részét
és a beütőpályát szerezné meg az Önkormányzat. Az Önkormányzat így a Recovery Zrt.-től 12
ingatlant vásárol meg, valamint ezzel egyidejűleg eladja a volt Pólus szálloda előtti ingatlant és vételi
jogot alapít a Recovery Zrt. javára további két, a szállodához kapcsolódó ingatlan tekintetében. A
kiküldött anyagban található három térkép, ami nem színes, de bemutatja az érintett ingatlanokat a
színes térképen is. Hét határozat van az ingatlanok megvásárlásáról, a vételi jog alapításáról, és a
korábbi testületi döntéseknek megfelelően a hitelszerződés jóváhagyásáról. Az Önkormányzat 302.260
eFt-t hitelt vesz fel, melyhez az önrész 53.340 eFt, melyből 50 mFt már be volt tervezve a
költségvetésbe, a fennmaradó 3.340 eFt pedig a feladattal nem terhelt működési tartalék terhére
biztosítja. Az értékbecslést aktualizáltuk, a szerződések megvannak. Egy dolog hiányzik, az hogy a
hitelfelvétel kormányjóváhagyáshoz kötött, ez megtörtént, de akkor hatályos, ha a Magyar
Közlönyben megjelenik. Ez a határozatba beépítésre került. Javasolja a képviselőknek az előterjesztés
támogatását.
Szabó Csaba: A PEKJB tárgyalta, az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat elfogadásra
javasolták.
Sipos Richárd: Most került kiosztásra ez az 59 oldalas anyag. Ha jól érti, akkor egy terület kerülne
eladásra, két területre opciós jogot biztosítanának. Mennyi a bevétele és mennyi a kiadása az
ügyletnek?
dr. Pintér György: Az értékesítéssel számoltunk, erre van bevételi terv. Magára a vásárlásra vettük fel
a hitelösszeget. Az előterjesztés valóban most került kiosztásra, de valamennyi részletről korábban
már a testület döntött, tárgyalták. Ez most azoknak a döntéseknek az összegzése, ezért is az a napirend
címe, hogy végszavazás.
Simon Tamás: Nagy eredménynek tartja, hogy létrejöhetnek ezek a megállapodások, Pintér
alpolgármester úr sokat foglalkozott a tárgyalásokkal, eredményes munkát végeztek. Értékes területről
van szó, 52 hektár.
Markó József: Ha minden képviselő beleegyezik, akkor javasolja, hogy a határozatokról egyben
szavazzanak. Az eladásra kerülő terület a szálloda előtt van, ami természetvédelmi terület, semmire
nem használható. Elmondja, hogy az ügyletet érintően az Önkormányzat éves szinten 100 mFt
adóbevételt veszít el, mivel a területek megvásárlásra kerülnek. Felkéri a képviselőket, hogy
szavazzanak az előterjesztésben található határozati javaslatokról.
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák:
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158/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Göd, belterület 6322/6 hrsz. alatt felvett,
„kivett kápolna, udvar, gazdasági épület, istálló” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni
hányadára vonatkozóan 2021. szeptember 30. napjáig gyakorolható vételi jogot alapít a
Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (cg.: 01-10-047249., székhelye: 1027 Budapest,
Medve u. 4-14.) javára.
A vételi jog alapításának ellenértéke: 100 000.-Ft, azaz egyszázezer forint + ÁFA.
A vételi jog gyakorlása esetén a vételár megállapítására az Igazságügyi Minisztérium
igazságügyi szakértői névjegyzékében szereplő ingatlan értékbecslő szakértő szakvéleménye
alapján kerül sor.
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vételi jogot
alapító – jelen határozat mellékletét képező – szerződés aláírására.
Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Göd Város 302 260 000.- Ft, azaz
Háromszázkettőmillió-kettőszázhatvanezer
forint
összegű
hitelfelvételét
engedélyező
kormányhatározat a Magyar Közlönyben megjelenjen.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
159/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, a Göd, belterület 6324/1 hrsz. alatt felvett,
„kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlan 1/1 arányú tulajdoni hányadára vonatkozóan
2021. szeptember 30. napjáig gyakorolható vételi jogot alapít a Recovery Ingatlanhasznosító és
Szolgáltató Zrt. (cg.: 01-10-047249., székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) javára.
A vételi jog alapításának ellenértéke: 100 000.-Ft, azaz egyszázezer forint + ÁFA.
A vételi jog gyakorlása esetén a vételár 12.000.000.-Ft, azaz tizenkettőmillió forint amennyiben a
vételi jog gyakorlásának időpontjában az ingatlan értékesítése ÁFA-köteles, vagy a Kötelezett
ÁFA-kötelezettséget választ, akkor 12.000.000.-Ft + ÁFA.
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a vételi jogot
alapító – jelen határozat mellékletét képező – szerződés aláírására.
Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Göd Város 302 260 000.- Ft, azaz
Háromszázkettőmillió-kettőszázhatvanezer
forint
összegű
hitelfelvételét
engedélyező
kormányhatározat a Magyar Közlönyben megjelenjen.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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160/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
a. Göd Város Önkormányzata vételi ajánlatot tesz az alábbi ingatlanokra, az alábbi
vételáron az ingatlanok tulajdonosának, a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató
Zrt.-nek címezve. (cg.: 01-10-047249., székhelye: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.)
Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartásába felvett Göd belterület
Ingatlan
helyrajzi száma
6604/2

6604/3

6604/4

6612/1

6607/1

6607/2

Megnevezése

Területe

Vételára (bruttó)

Kivett golfpálya,
sport és
szabadidőközpont
Kivett golfpálya,
sport és
szabadidőközpont
Kivett golfpálya,
sport és
szabadidőközpont
Kivett golfpálya,
sport és
szabadidőközpont
Kivett golfpálya,
sport és
szabadidőközpont
Kivett golfpálya,
sport és
szabadidőközpont

1 ha 0628 m2

bruttó 6.673.850.-Ft

3 ha 7035 m2

bruttó 23.253.700.-Ft

9304 m2

bruttó 5.842.000.-Ft

3720 m2

bruttó 2.336.800.-Ft

3ha 1350 m2

bruttó 19.685.000.-Ft

6ha 5855 m2

bruttó 41.351.200.-Ft

Összesen:

bruttó 99.142.550.-Ft

b. a határozati javaslat mellékletét képező szerződés-tervezetet – mint az átruházás
valamennyi lényeges elemét tartalmazó ajánlatot – elfogadja,
c. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben az elővásárlási jog gyakorlására
biztosított határidőn belül az elővásárlásra jogosult ezen jogával nem él, a vételi ajánlat
szerinti tartalommal az adásvételi szerződést aláírja. Amennyiben az elővásárlásra
jogosult ezen jogával élve bármely ingatlant megvásárolja, az Önkormányzat a vételi
ajánlatát a többi ingatlanra változatlanul fenntartja.
d. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fenti ingatlanok vételárának fedezetére
összesen 84.271.167.-Ft, azaz Nyolcvannégymillió-kétszázhetvenegyezer-százhatvanhét
forint összegű bankhitelt vegyen fel és azt a vételár kiegyenlítésére felhasználja, a
hitelszerződést aláírja.
Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Göd Város 302 260 000.- Ft, azaz
Háromszázkettőmillió-kettőszázhatvanezer
forint
összegű
hitelfelvételét
engedélyező
kormányhatározat a Magyar Közlönyben megjelenjen.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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161/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
a. Göd Város Önkormányzata adásvételi szerződést köt a Göd 018/5., 018/51., 6604/1.,
6604/5., 6609, 6612/2 ingatlanokra vonatkozóan az ingatlanok tulajdonosával a Recovery
Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt.-vel. (cg.: 01-10-047249., székhelye: 1027 Budapest,
Medve u. 4-14.)
Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztály nyilvántartásába felvett Göd
Ingatlan
helyrajzi száma
018/5
018/51
6604/1
6604/5
6609
6612/2

Megnevezése

Területe

Vételára (bruttó)

Kivett golfpálya
kivett beépítetlen
terület
kivett golfpálya sportés szabadidőközpont
kivett golfpálya sportés szabadidőközpont
kivett golfpálya sportés szabadidőközpont
kivett golfpálya sportés szabadidőközpont

1 ha 8305 m2
2464 m2

bruttó 33.020.000.-Ft
bruttó 5.080.000.-Ft

20ha 5785 m2

bruttó 129.159.000.-Ft

2ha 3889 m2

bruttó 14.986.000.-Ft

4ha 6373 m2

bruttó 29.190.950.-Ft

7ha 1704 m2

bruttó 45.021.500.-Ft

Összesen:

bruttó 256.457.450.-Ft

b. felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozati javaslat mellékletét képező szerződést
aláírja,
c. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a fenti ingatlanok vételárának fedezetére
összesen 217.988.833.- Ft azaz Kettőszáztizenhétmillió-kilencszáznyolcvannyolcezernyolcszázharminchárom forint összegű bankhitelt vegyen fel és azt a vételár
kiegyenlítésére felhasználja, a hitelszerződést aláírja.
Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Göd Város 302 260 000.- Ft, azaz
Háromszázkettőmillió-kettőszázhatvanezer
forint
összegű
hitelfelvételét
engedélyező
kormányhatározat a Magyar Közlönyben megjelenjen.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
162/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy jelen határozat elfogadásával egyidejűleg a 90/2018. (V. 30.) számú
határozatának a., d., e. és g. pontjait visszavonja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
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163/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
a. az Önkormányzat által megvásárolni szándékozott 018/5, 018/51, 6604/1, 6604/5, 6609,
6612/2, 6604/2, 6604/3, 6604/4, 6612/1, 6607/1, 6607/2 hrsz.-ú ingatlanok összesen
355 600 000.-Ft összegű vételárát 302 260 000.-, azaz háromszázkettőmilliókettőszázhatvanezer forintot banki hitelből, míg 53 340 000., azaz ötvenhárommillióháromszáznegyvenezer forintot önrészként saját erőből kívánja kifizetni.
Az önerőhöz 50 000 000., azaz ötvenmillió forint eredeti előirányzatként került
tervezésre Göd Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetési rendeletében, a
hiányzó 3 340 000., azaz hárommillió-háromszáznegyvenezer forintot a feladattal nem
terhelt működési tartalék terhére biztosítja,
b. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy az a. pontban felsorolt ingatlanok vételárának
kifizetéshez szükséges összesen 302 260 000.- Ft, azaz Háromszázkettőmilliókettőszázhatvanezer forint összegű bankhitelről szóló, jelen előterjesztés részét képező
hitelszerződést aláírja.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
dr. Szinay József: Mivel önkormányzati tulajdonról van szó, ezért név szerinti szavazás szükséges a
következő határozat meghozatalánál.
Felkéri a képviselőket arra, hogy a név elhangzása után szóban tegyék meg szavazatukat:
- Csányi József:
„igen”
- Kovacsik Tamás:
„igen”
- Lenkei György:
„igen”
- dr. Pintér György:
„igen”
- Simon Tamás:
„igen”
- Sipos Richárd:
„igen”
- Szabó Csaba:
„igen”
- Szász-Vadász Endre: „igen”
- Markó József:
„igen”
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:
164/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
a Dunakeszi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya nyilvántartásában Göd belterület 6322/7 hrsz.
alatti, „kivett beépítetlen terület” megnevezésű ingatlanra vonatkozóan
a. a Recovery Ingatlanhasznosító és Szolgáltató Zrt. (cg.: 01-10-047249., székhelye: 1027
Budapest, Medve u. 4-14.) 21.300.000.-Ft+ÁFA, azaz bruttó 27.051.000.-Ft, azaz
Huszonhétmillió-ötvenegyezer forint összegű vételi ajánlatát el kívánja fogadni a vételi
ajánlat mellékleteként csatolt adásvételi szerződés tervezetben foglalt tartalommal,
b. felhatalmazza a polgármestert, hogy az átruházás valamennyi lényeges elemét
tartalmazó – a határozati javaslat mellékletét képező szerződés-tervezetet – mint vételi
ajánlatot az elővásárlásra jogosultakkal közölje,
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c. felhatalmazza a polgármestert arra, hogy amennyiben az elővásárlási jog gyakorlására
biztosított határidőn belül az elővásárlásra jogosult ezen jogával nem él, a vételi ajánlat
szerinti tartalommal az adásvételi szerződést a Recovery Zrt.-vel, amennyiben az
elővásárlásra jogosult e jogával él, az elővásárlásra jogosulttal aláírja.
Jelen határozat hatályba lépésének feltétele, hogy a Göd Város 302 260 000,- Ft, azaz
Háromszázkettőmillió-kettőszázhatvanezer
forint
összegű
hitelfelvételét
engedélyező
kormányhatározat a Magyar Közlönyben megjelenjen.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
3) Szabályozási Terv (technikai, adminisztrációs) módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
Bertáné Tarjányi Judit: A Szabályozási Terv SZT 5. M szelvényét kéri kiegészíteni a Kálmán utca,
Sződi utca, Révay utca, Család utca által határolt két kertvárosias lakóterületi tömbre vonatkozóan a
rajztechnikai okok miatt hiányzó Lke-5 építési övezeti jel feltüntetésével. Erről szól a csatolt
határozati javaslat.
Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.
A képviselők 9 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták:
165/2018. (X. 1.) Ök. határozat
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a "Göd Város Településfejlesztési Koncepciója, valamint Településrendezési
eszközeinek módosítása" című végső szakmai véleményezésre megküldendő dokumentációja
Göd Város Szabályozási Terv SZT 5.M szelvényét kéri kiegészíteni a Kálmán utca - Sződi utca Révay utca - Család utca által határolt két kertvárosias lakóterületi tömbre vonatkozóan
rajztechnikai hiba miatt hiányzó Lke-5 építési övezeti jelekkel (a Dunakeszi Polgármesteri
Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály észrevételének megfelelően).
Felelős: polgármester, főépítész
Határidő: 2018. október 31.
dr. Szinay József: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy már a Gödi Körképben is közzétették a
következő közmeghallgatás időpontját, mely 2018. október 17. szerda.
Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.

K. m. f.

Markó József
polgármester

dr. Szinay József
címzetes főjegyző

