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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottságának 2009. április 14-én, 9 órakor 
kezdődő ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
Szabó Csaba elnök köszönti a bizottság tagjait, a hivatal dolgozóit és a megjelent vendégeket. 
Az elnök megállapítja, hogy minden bizottsági tag jelen van, a bizottság határozatképes, az ülést 
megnyitja.   
 
A bizottság határozatképes - 5 - bizottsági tag jelen van.  
 
Az elnök kérdezi, hogy a tervezett napirendi pontok sorrendje megfelelő- e, valamint van-e 
valakinek kérdése a tárgyalás megkezdése előtt. 
 
 
Tervezett napirendi pont: 
 

1. Tulajdonosi jog gyakorlása 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző  
 
 
A bizottság az alábbi napirendi pontot fogadta el – 5 – igen egyhangú szavazattal.  
 
 
Napirendi pont tárgyalása: 
 

1. Tulajdonosi jog gyakorlása: 
 
 
dr. Nagy Atilla aljegyző ismertette az előterjesztést. 
 
 

Az egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása 
20. § 

 
(1) A legszélesebb értelemben vett önkormányzati vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlását, 
amennyiben azt más jogszabály máshogyan nem szabályozza, e fejezet rendelkezései szerint kell 
végezni. 
 
(2) Amennyiben a tulajdonosi jogok ügyében a döntési hatáskör egyértelműen nincs átruházva, az a 
Képviselő-testületet illeti. Az egyéb tulajdonosi jogokba kifejezetten nem tartozik bele a vagyon 
elidegenítése, megterhelése, hasznosítása, elpusztítása. A Képviselő-testület a következő esetekben 
átengedi a tulajdonosi jogok gyakorlását a következő bizottságaira: 
 a.) A Városfejlesztési Bizottság 
  aa.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a közművekhez kapcsolódó berendezések (pl. 
trafó) közterületen való elhelyezéséhez, 
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  ab.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a nem közút céljára szolgáló közterületen, és 
ezen túlmenően a közművezeték elhelyezéséhez, 
  ac.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a reklámtáblák, és más hirdető berendezések 
közterületen, vagy annak határán történő elhelyezéséhez, 
  ad.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a tulajdonában álló közutakon és a kapcsolódó 
műtárgyakon (pl. vízelvezető árkok, átereszek) végzett mindennemű beavatkozáshoz, 
  ae.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat a tulajdonában álló közterületen, közforgalom 
céljára átengedett területen található egyéb élettelen vagyontárgyakon történő mindennemű 
beavatkozáshoz, 
  af.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló 
közművekhez történő lakossági, vagy hatástanulmány készítésére nem köteles közületi fogyasztók 
rácsatlakozásokhoz, 
  ag.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló belterületi, 
nem védett zöldterületeken végzett beavatkozásokhoz, a fák és fásszárú növényeket kivéve. 
  ah.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló épített – nem 
védett – vagyontárgyakon végzendő mindennemű beavatkozásokhoz. 
 b.) A Környezetvédelmi Bizottság 
  ba.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló külterületi és 
belterületi helyi védettség alatt álló zöldterületeken történő beavatkozásokhoz, 
  bb.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat az önkormányzat tulajdonában álló valamennyi 
fás és fásszárú növényen végzendő bárminemű beavatkozásokhoz, 
  bc.)  Tulajdonosi hozzájárulást ad az önkormányzat tulajdonában álló helyi védettség 
alatt álló természeti területeken végzendő mindenféle beavatkozáshoz. 
 c.) A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság tulajdonosként, jó gazda módjára dönt 
az önkormányzat pénzeszközeinek, kötvényeinek, forint-és devizaszámláinak és más 
megtakarításainak konvertálásáról, amennyiben a pénzügyi, tőzsdei, valutaátváltási folyamatok 
olyan gyorsan és az önkormányzatra nézve kedvezőtlenül változnak, hogy a tulajdonosi jogok 
általános, képviselő-testületi gyakorlásával járó késedelem súlyos, 1.000.000.- Ft-ot elérő kárt 
okoznának. Az ilyen döntést haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni megerősítésre. 
Ez a rendkívüli döntési jögköre megilleti abban az esetben is, ha a fenti pénzügyi műveletekkel 
jelentős, legalább 3.000.000.- Ft-ot elérő előnyhöz juttatja az Önkormányzatot. Az utólagos 
képviselő-testületi megerősítés ez esetben kötelező. 
 
(3) Az olyan esetekben, mikor az egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása olyan gyors döntést követel, 
melyet a bizottságok sem képesek meghozni, a Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az 
egyéb tulajdonosi jogok gyakorlását. Ezek a következők. 
 a.) Tulajdonosi hozzájárulást adhat, az Önkormányzat ügyféli minőségében eljárva dönthet a 
tulajdonában álló területekkel szomszédos vagy más módon érintett ingatlan tárgyában folyó 
hatósági eljárásokban. Dönt az ilyen esetekben a tulajdonosi feltételek meghatározásában, illetve a 
jogorvoslati út igénybevételéről. 
 b.) Tulajdonosi hozzájárulást ad minden olyan esetben, ahol a közvetlen, és bármilyen 
késedelemmel potenciálisan bekövetkező életveszélyes helyzet, továbbá és jelentős, 1.000.000.- Ft-
ot elérő anyagi kár megelőzése azt szükségessé teszi. Amennyiben az ilyen hozzájárulást először 
szóban kényszerül megtenni, úgy a jegyző a beavatkozásért felelős köztisztviselője úján 
gondoskodik a tulajdonosi hozzájárulás 48 órán belüli írásba foglalásáról. 
A polgármester az egyéb tulajdonosi jogok gyakorlása tárgyában hozott döntéseit megerősítés 
végett haladéktalanul a hatáskör eredeti címzettje elé köteles terjeszteni. 
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                                                      35/2009. (IV. 14.) sz. KvB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága az alábbi kiegészítéssel  az aljegyző 
által beterjesztett Egyéb Tulajdonosi Jogok Gyakorlásáról szóló környezetvédelmi, az 
önkormányzat tulajdonában álló helyi védettség alatt álló természeti területeken végzendő  
beavatkozáshoz való jogi kiegészítést egyhangú szavazattal elfogadta. 
 
 
 
 
Szabó Csaba elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja. 
 
 
 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
                       Szabó Csaba                                                   Kádár Benigna   
      elnök                           jegyzőkönyvvezető 


