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J E GY ZŐ KÖN Y V  

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2019. május 22-i rendkívüli, nyílt ülésén, a 

Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint (nincs jelen: Lőrincz László, Sipos Richárd és Simon Tamás képviselők, 

akik jelezték távolmaradásukat) 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli, nyílt ülése 

 

Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti 

a tervezett napirendi pontokat. Mivel rendkívüli ülés van, ezért egyéb napirendi pont tárgyalására nincs 

lehetőség. Felkéri a testület tagjait, hogy szavazzanak a meghívóban kiküldött napirendi pontok 

tárgyalásáról. 

 

A Képviselő-testület tagjai 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi napirendi pontokat fogadják el: 

 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Göd város településrendezési terveinek módosítása  

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

2) Göd város településrendezési terveinek módosításához szükséges tematikus lakossági fórum 

összehívása 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. napirendi pont: Göd város településrendezési terveinek módosítása  

 

Bertáné Tarjányi Judit: Köszöni a szót. Az előterjesztésben színes térkép van a változtatásokról. 1-es 

számmal ellátott a Temető-tábla, a tanulmányterv szerint el van fogadva, itt csak meg kell vizsgálni, hogy 

megfelel-e a Helyi Építési Szabályzatnak. Itt két változtatás van, az egyik a temető melletti vegyes terület 

tulajdonosa kérte, hogy kerüljön összevonásra a területe, mert bevásárlóközpont kialakítását tervezi. Az 

úgynevezett „plázatörvény” eléggé kötött. A lakosságnak hasznos lenne ide valamilyen bevásárló egység. A 

kerékpárút a golfpályánál pontosításra szorul, hivatalos felmérés még nem készült el. A kerékpárút 

szélességén kell igazítani. A 2-es számmal ellátott terület csak arról szól, hogy önkormányzati és 

magántulajdon helyet cserél, folyamatban van ennek rendezése. A 3-as számmal ellátott terület, az út a 

Szivárvány Bölcsőde felé az Oázis lakóparkban, ez egy lehetőség, még ráérnek dönteni. A 4-es számmal 

ellátott terület tervezési terület, 7002 és 7008 helyrajzi számú területekről van szó. VKSZ 1 besorolású 

terület. Az aláírt szerződésnek megfelelően kerül módosításra. Az 5-ös számmal ellátott terület más 

mezőgazdasági területbe sorolódik. A 6-os számmal ellátott terület, a 24 tantermes iskolával kapcsolatos. A 

régi beütőpálya melletti területekről van szó, különleges oktatási besorolást kap. 7-es számmal ellátott 

terület, a CBA áruház területe kerül módosításra. Már felépült, változást nem jelent, csak rendezni 

szükséges. A 8-a számmal ellátott területnél az ingatlan tulajdonosa kérte, hogy falusias lakóövezetbe 

kerüljön az ingatlanjának a besorolása. A 9-es számmal ellátott terület az M2-es autóút túloldalán lévő 

terület, indokolatlan, hogy a Samsunggal egy kategóriába legyen, más változást nem okoz. 10-es számmal 

ellátott terület a bölcsőde melletti terület. Övezeti határ van itt, ezért szükséges a módosítás, változással nem 



217 

 

jár. A Helyi Építési Szabályzat módosítása tájékoztatásul kiküldésre került. Piros színnel van jelölve, ami 

megszűnik, illetve más jogszabályban szerepel, mint ahogyan a helyi településképi rendeletben. A kiküldött 

anyagot mindenki megkapta, még a partnerek is. A véleményezés holnaptól indul, bőven van idő. Az 

államigazgatási szervnek is ment, nekik 45 napjuk van a véleményezésre. A partnereknek 15 napjuk van. Ha 

megérkeztek a vélemények, azokat össze kell foglalni, ha nem marad eltérő vélemény, ami egyeztetésre 

szorulna, akkor indulhat el a végső véleményezés, ami plusz 15 nap, ami az állami szervek véleménye után 

léphet hatályba.  

 

Markó József: Megköszöni a sok-sok évi munkát és a város terveit a Főépítész asszonynak és Cs. Kelemen 

Ágnesnek. Sok problémával kellett mindkettőjüknek megküzdeni. Most sem tökéletesek a tervek, 

módosítani mindig szükséges, mert átalakul a város, változnak az igények.  

 

Tátrai Sándor partner (2132 Göd, Kerekerdő út 13.): Említettek egy tematikus fórumot, ez milyen fórum 

lesz pontosan? 

 

Markó József: A következő napirendnél fogják ezt ismertetni.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A partnereket tájékoztatja, hogy az véleményeket írásban kell benyújtani.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntéseket hozták: 

 

 

86/2019. (V. 22.) Ök. határozat 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a HÉSZ módosítását a mellékelt szöveg 

szerint. 

 

Felelős polgármester, főépítész 

Határidő: 2019. május 24. 

 

Melléklet a 86/2019. (V. 22.) Ök. határozathoz:  
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87/2019. (V. 22.) Ök. határozat 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Településszerkezeti Terv és a 

Szabályozási terv módosítását a felsorolás alapján. 

 

Településrendezési eszközök véleményezésre javasolt módosítások: 

 

A tervlapokon az alábbi változtatások átvezetését javasoljuk. 

Településszerkezeti Terv 

- Temető-tábla a telepítési tanulmányterv szerint (a temetőnél a védőerdő is megszűnik egy szakaszon 

és a 8151/16 is út területből Vt-re módosul) (1-es számú tervezési terület) 

- 4732/12 Köu kiszolgáló útból Lke-re változik (magánterület, önkormányzattal történt területcsere a 

Várdomb közelében) (2-es számú tervezési terület) 

- 018/5-7, 018/51 és 018/55-57. hrsz. területek K-Sp területfelhasználása módosul K-Okt területre (24 

tantermes iskola a volt gyakorlópálya területén) (6-os számú tervezési terület) 

- 8/3 hrsz. Lke kertvárosias lakóterületről Vi Intézményterületre módosul (alsógödi CBA) (7-es számú 

tervezési terület)  

- Huzella utca összekötése a Termálfürdő körúttal, Z zöldterületről Köu útterületre változik a 

területfelhasználás (Az út kialakítása lehetőség, nem kötelezettség)(3-as számú tervezési terület) 

- Bócsán a 6493 hrsz. út terület nagy része Lf falusias lakóterületre módosul (magántulajdon) 

(8-as számú tervezési terület) 

 

Szabályozási Terv 

- Temető-tábla szabályozás a telepítési tanulmányterv és a módosítás alatt lévő településszerkezeti 

terv alapján (1-es számú tervezési terület) 

- 8151/16 hrsz.-nél megszűntek a telekhatárok (Nemeskéri úti temető mellett a tulajdonos kérésére, 

mivel bevásárló központot kíván építeni) (1-es számú tervezési terület) 

- 4732/12 hrsz. Köu-ból Lke-4 (magánterület, önkormányzattal történt területcsere a Várdomb 

közelében) (2-es számú tervezési terület) 

- 018/5-7, 018/51 és 018/55-57 hrsz. területek Ko-5 építési övezetbe kerültek (24 tantermes iskola a volt 

gyakorlópálya területén) (6-os számú tervezési terület) 

- 8/3 hrsz. Vt-8 településközpont vegyes terület építési övezetből Vi -4 Intézményterületre módosul 

(alsógödi CBA) 

- Huzella utca összekötése a Termálfürdő körúttal, Z zöldterületről Köu útterületre változik a 

területfelhasználás, 12 m széles út szabályozásával (Az út kialakítása lehetőség, nem kötelezettség) (3-as 

számú tervezési terület) 

- 038/41 hrsz. Má-2 ről Má-3 ra módosul (Topház melletti telek) 

- 50-es tábla 7002-7008 hrsz. területek Gksz-1 építési övezeti szabályozást kaptak (A megkötött 

településrendezési szerződés alapján) 

- Sződ melletti iparterület Gip-1 módosul Gip-2-re (A kialakítható legkisebb telek változik.) 

- 367 és 417 hrsz. Ko-2 és Kn építési övezetek közötti övezeti határ jelének pótlása (A Jávorka utcai 

bölcsőde szabályozásának beépítése) 

- Bócsán a 6493 hrsz. út terület nagy része Lf-1 falusias lakóterület építési övezetre módosul. 

(magántulajdon) 

 

Felelős polgármester, főépítész 

Határidő: 2019. május 30. 
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Markó József: Hangsúlyozza, hogy ezt a határozatot a Képviselő-testület itt jelenlévő tagjai hozták és nem ő 

maga egy személyben.  

 

 

2. napirendi pont: Göd város településrendezési terveinek módosításához szükséges tematikus 

lakossági fórum összehívása 

 

Bertáné Tarjányi Judit: A tervmódosításhoz szükséges egy tematikus lakossági fórum összehívása. 8 nappal 

előtte kell összehívni. Június 3-át javasolja.  

 

Markó József: Felhívja a partnerek figyelmét, hogy tematikus fórumról van szó. Egy adott témáról fognak 

beszélni, igyekezzen mindenki a témához kapcsolódó kérdéseket feltenni. Ez szakmai kérdés. Az előző 

lakossági fórum is elterelődött más irányba, nem lehetett kezelni. Érdemben beszélgessenek valódi 

kérdésekről.  

 

dr. Szinay József: A lakossági fórum időpontja 2019. június 11., kedd 18 óra. Helyszín a Gödi Polgármesteri 

Hivatal Nagyterme.  

 

Markó József: A téma elmélyülést igényel és mérlegelést, kérem, hogy a témának megfelelő kéréseket vagy 

kérdéseket tegyenek fel.  

 

Bertáné Tarjányi Judit: A Samsung nem témája ennek a lakossági fórumnak. Egy külön eljárás része lesz a 

Samsung, majd akkor is lesz lakossági fórum.  

 

Markó József: Felkéri a képviselőket a szavazásra.  

 

A képviselők 8 „igen”, egyhangú szavazattal az alábbi döntést hozták: 

 

 

88/2019. (V. 22.) Ök. határozat 

 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tematikus lakossági fórumot tart 2019. június 11-

én, kedden 18 órakor. 

Helyszín: a Gödi Polgármesteri Hivatal ülésterme. 

Téma: Göd város településrendezési terveinek módosítása. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Markó József polgármester megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Markó József        dr. Szinay József  

         polgármester              címzetes főjegyző  


