
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 2009. május 27-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a bizottság rendkívüli ülése 
 
 
Detre László köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatban felmerült, hogy az 1. napirendi 
pontnál az a javaslat, hogy most még ne tárgyalja meg a bizottság. Szeretne egy kezdeményezést elindítani a 
közlekedésbiztonsággal kapcsolatosan.  
 
A bizottság 5 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Helyi adórendelet módosítások 
 
Jakab Gábor ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy több kiegészítő javaslat érkezett a talajterhelési díjjal 
kapcsolatban, melyek egy részét a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság elfogadta, a másik részét a 
Környezetvédelmi Bizottság elé kell terjeszteni, és majd csak ezután kerülne az Ügyrendi Bizottság elé. A 
helyi telekadóról szóló rendeletmódosítás azért szükséges, mert vannak olyan telkek, amelyeken nem lehet 
építeni. Ezekre a telkekre 50 %-os kedvezményt adnának. Az előterjesztést a PEKB tárgyalta és elfogadta. 
Beterjesztésre került az egységes szerkezet is. 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint kétféle telek van, ami nem beépíthető. Ezekre is vonatkozik majd a rendelet?  
 
Jakab Gábor elmondja, hogy igen. Ismerteti a rendelet-tervezet ide vonatkozó részeit.  
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy mindenkor hatályos TSZT is szerepeljen a rendeletben. A 280 m2 
alatti telkeknek esélye sincs arra, hogy beépítsék.  
 
Jakab Gábor kérdése, hogy a soha be nem építhető telkek legyenek teljesen mentesek? 
 
Bertáné Tarjányi Judit szerint igen.  
 
Detre László javasolja, hogy az önhibáján kívül nem beépíthető telkekre csak 25%-ot kelljen fizetni. Ha 
teljes mentességet adnának, akkor kerüljön be az 1.§-ba. 
 
Jakab Gábor ismerteti a módosító javaslatot. Meg kéne szavazni, hogy milyen legyen a mentesség. 
 
75%-os menteség: 5 igen szavazattal a bizottság elfogadja. 
 
A bizottság a rendelet-tervezetet a módosításokkal együtt 5 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

43/2009. (V. 27.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 

Göd Város Önkormányzat …../2009 (…….) sz. Ök. rendelete 
a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 2.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 



1.§ 
A Tr. 6. §-a helyébe az alábbi rendelkezés kerül: 
 

„ 6.§ 
Kérelemre mentesül az adóalany 
a./  az évi adó 50 %-a alól, ha a telke a  mindenkor hatályos településszerkezeti terv szerint beépítésre szánt 
területen található, ennek ellenére az adóév első napján a Helyi Építési Szabályzat / a továbbiakban: HÉSZ/ 
előírásai szerint nem építhető be – feltéve, hogy a telke nem  üzleti célt szolgál   
b./ az évi adó 75 %-a alól, ha a telke a mindenkor hatályos HÉSZ szerint beépítésre szánt területen található, 

ennek ellenére az adóév első napján a HÉSZ előírásai szerint nem építhető be – feltéve, hogy a telke nem  
üzleti célt szolgál 

   c./  ha a beépítetlen földterületen lakóház építését kezdték meg és az építési engedély kiadásától még 1o év 
nem telt el, 

   d./  ha tulajdonos az építési telket önhibáján kívül nem tudja – az a-b pontokban leírt esetet kivéve –sem 
beépíteni, sem pedig elidegeníteni. 
 

2. § 
 
Ez a  rendelet 2009. január 1-től visszamenőleg lép hatályba.  
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  jegyző 
 
 
 
Pinczehelyi Tamás nem ért egyet azzal, hogy kedvezményeket kapjanak a vállalkozók a csatorna rákötés 
alól.  
 
 
 
2./ HÉSZ módosítása 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László a technikailag a sorrend az, hogy először a HÉSZ módosítás és utána a változtatási tilalom 
elrendelése. 
 
A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

44/2009. (V. 27.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Javasolja a HÉSZ módosításának előkészítését, és a különleges terültek közül a bánya, a golfpálya és a 
temetők területét beépítésre nem szánt területté átminősíti, és rájuk a változtatási tilalmat elrendeli. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
Pinczehelyi Tamás kéri, hogy a változtatási tilalomról szóló rendeletet is szavazzák meg. 
 
A bizottság rendelet-tervezetet 5 igen szavazással elfogadja. 
 
 



47/2009. (V. 27.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 
Göd Város Önkormányzatának …………….. sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben rögzített 

közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 
megállapításáról 

 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 
21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a településrendezési feladatok, a 
településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében az alábbi ingatlanokra 
változtatási tilalmat állapít meg, tekintettel arra, hogy ezen területeken olyan intézkedéseket tervez, melyek 
megvalósítása csak ezen jogintézményekkel biztosítható: 
 

1.§ 
 

Változtatási tilalom alatt álló ingatlan 
helyrajzi száma 

Cél megjelölése, amelyre az önkormányzat fel 
kívánja használni a területet 

089/8-20 Beépítési feltételek meghatározásáig 
0108/2-4, 0108/5-6, 0108/11 Beépítési feltételek meghatározásáig 
0110/1-4 Beépítési feltételek meghatározásáig 
936 Beépítési feltételek meghatározásáig 
1829/3 Beépítési feltételek meghatározásáig 
2527 Beépítési feltételek meghatározásáig 
4032 Beépítési feltételek meghatározásáig 
2052/75, 2052/2-7, 2052/82-86 Beépítési feltételek meghatározásáig 
2052/88, 2052/92 Beépítési feltételek meghatározásáig 
6603, 6324/1-2, 6322/6-7, 6610,  Beépítési feltételek meghatározásáig 
6607/1-2, 6322/1-2, 6241, 6323/1-2 Beépítési feltételek meghatározásáig 
6604/1-3, 6605, 6606, 6609, 6604/4-5, Beépítési feltételek meghatározásáig 
025/5-8 Beépítési feltételek meghatározásáig 
6611, 6612/1-2 Beépítési feltételek meghatározásáig 
 

2. § 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 
  Polgármester      Jegyző 
 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
3./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítás 
 
Detre László ismerteti az előterjesztést.  
 
A bizottság az előterjesztést 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

45/2009. (V. 27.) sz. ÜJKB határozat 
 



Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 
Göd Város Önkormányzatának ………… sz. Ök. rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításának, 

használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
1. sz. melléklet: 
Sorszám Helyrajzi 

szám 
Ingatla
n címe 

Rendeltetése Ingatla
n 
területe 
(m2) 

Tulajdo
ni 
hányad 

Forgalomképesség 
szempontjából besorolása 
Forgalomképes=5 
Forgalomképtelen=1 
Korlátozottan 
forgalomképes=3 

668 6801/63 Huzell
a T. 
utca 

Kivett, 
beépítetlen 
terület 

1000 1/1 5   forg. képes Törlés 
értékesíté
s miatt 

 
2.§ 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  jegyző 
 
 
 
4./ Közlekedésbiztonsági kezdeményezés 
 
Detre László javasolja, hogy a gyerekek kerékpárjára biztosítsanak egy hátsó villogó lámpát, ezzel is 
biztonságossá téve a közlekedésüket. A bizottsági keretből 50.000 Ft-ot javasol. 
 
A bizottság a javaslatot 5 igen szavazattal elfogadja. 
 

46/2009. (V. 27.) sz. ÜJKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsága 
 
Támogatja, hogy a gödi kerékpárral közlekedő gyerekek részére hátsó villogó lámpát biztosítsanak, melyre 
50.000 Ft-ot biztosít. 
Fedezete: a bizottság saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Detre László elnök 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy egy gépkocsiról füsttel beborították Alsógödöt és nem tudták 
beazonosítani az anyagot. 
 



Mivel több hozzászólás nem érkezik Detre László megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Detre László       Jónásné Héder Hedvig 
       elnök           jkv. vezető 


