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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. február 20-i  

ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 
  ( Pinczehelyi Tamás, Forró Gábor, Nagy Károly tagok nincsenek jelen) 
 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül négyen 
jelen vannak. 
Javasolja a 12. napirendi pontot (HÉSZ-tervezet) levenni a napirendről, mivel ennek 
tárgyalása a Környezetvédelmi Bizottsággal együtt történik majd a közeljövőben. 
 
Csányi József kéri, hogy a 3. napirendi pontot (Kincsem istálló balesetveszélyének elhárítása) 
vegyék le a napirendről. 
 
Bertáné Tarjányi Judit ezzel kapcsolatban elmondja, hogy „Újuljon meg minden téren” 
címmel pályázaton indult az önkormányzat, melynek beadási határideje a mai nap volt, ezért 
nem került a bizottság elé.  
 
Rábai Zita: Mit lehet tudni a pályázatról? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az egész anyagot e-mailen átküldi a képviselőnek. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen”szavazattal elfogadják a meghívóban szereplő napirendi pontokat 
és az elhangzott javaslatokat. 
 
1. napirendi pont: : KMOP-2007.-5.2.1. – Pest megyei településközpontok pályázat 
 
Markó József: Rövid határidővel nagymennyiségű munkát jelentett a pályázat előkészítése és 
megírása. A bizottságnak kellene eldönteni, hogy hol lehet ezt felhasználni a Kincsemnél 
vagy Kossuth térnél, esetleg máshol. 500 mFt a minimális határ, összesen: 11 mrd a pályázati 
összeg. Viszonylag esélyesek lehetünk. Kérdés, hogy ki és milyen módon készítsen 
pályázatot. Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás a pályázatíró cég kiválasztására. A testület 
erről a holnapi napon dönt, az eredmény viszont csak a későbbiekben lesz nyilvános. A két 
cég, aki pályázott megírhatja a pályázatot, vagy külön megbízással kérünk fel valakit az 
elkészítésre. A pályázat utak, parkolók, járdák építésére és még ingatlanvásárlásra is 
felhasználható. (A Kincsem mellett pld.) A pályázat keretében megvásárolható lenne 2 
ingatlan. 
A bizottság döntsön a helyről, hogy mire pályázzunk, Kossuth tér, vagy Kincsem esetleg 
szociális foglalkoztató épülete. A későbbiekben egy újabb ülésen a pályázatíróval a bizottság 
egyeztethet. Javaslata alapvetően a Kincsemre esik, tekintettel a balesetveszélyes állapotokra.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: ha a Kincsem mellett döntünk, akkor építési engedélyezési terv kell, 
így nem tudunk azonnal pályázni.  
 
Markó József: Valószínű nincs ilyen kötöttség. 10-15 %-os az önrész.  
 
Forró Gábor bizottsági tag megérkezett.  
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Popele Julianna: Engedélyeket csak a II. fordulóra kell becsatolni.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Meg kell fontolni, hogy ott épüljön fel művelődési ház. 
 
Kovacsik Tamás: 120 személyes színházzal van tervezve, akkor a parkoló és egyéb gondok is 
fellépnek. A jelenlegi művelődési házat is alkalmassá lehetne tenni a megfelelő működésre.  
 
Markó József: Időnként kevés a nézőtér, szükség lenne nagyobbra is. 
 
Popele Julianna: Felsorolja, hogy mit zár ki a pályázat, milyen épület létrehozását.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kossuth teret javasolja a pályázatban.  
 
Csányi József: Javasolja a Kincsem épületet, egyrészt városközponti, másrészt azért, mert 
meg kell szűntetni a romos állapotot.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól jött ki egy hölgy, Ő ajánlotta a 
statikust, aki megállapíthatja, hogy hogyan lehet egy épületet megmenteni. Lebontáskor a 
főtéri jelleg szinte azonnal megszűnne a védősávok és egyéb szabályok betartása miatt. 
 
Kenessey Zoltán: Milyen funkciót lehetne itt kialakítani, hasznosítás szempontjából mi lenne 
a legcélszerűbb?  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ismerőse igény esetén szakmai tanácsot tud adni a Kincsemről.  
 
Popele Julianna: A pályázat szinte a Kincsemre van kiírva, nagy eséllyel pályázhatnánk 
véleménye szerint. Összesen: 33 települést jelöl meg a kiíró. Az örökségvédelemre igen nagy 
hangsúlyt fektettek a kiíráskor, a műemlék jelleg támogatása igen magas. 
 
Rábai Zita: Más településen már a lakossági fórumok is lezajlottak az ügyben. Két csoport 
lesz, 25 ezer és 10 ezer lakos felettiek. Utolsó pillanatban vagyunk. Idevaló pályázat lenne, 
valószínű, hogy több ilyen kiírás nem lesz. 
 
Kovacsik Tamás: támogatjuk a pályázat beadását a Kincsem épületre. 
 
Dr. Szinay József: A korábbi építési tervekben szereplő – a Kincsemmel kapcsolatos - 
projektról is döntenie kell a bizottságnak.  
 
Rábai Zita: 6 tevékenységet kell megpályázni. Komplex városközpont kialakítását támogatja 
a pályázatkiíró. Kétfordulós pályázatról van szó. 
 
Kovacsik Tamás: kérdés, hogy a régi terveket használjuk-e fel, vagy új készüljön. 
 
Lenkei György kiment. 
 
Markó József: közlekedési csomópont is kialakítására is felhasználható a pályázat. 
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslat: Egyetért-e a bizottság azzal, hogy a pályázat beadásánál 
a korábbi művelődési ház tervei felhasználás alatt maradjanak?  
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbiak szerint döntöttek. 
 

15/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága nem támogatja a Kincsem 
épületnél megvalósítandó Művelődési Központra korábban kidolgozott műszaki 
tervdokumentáció felhasználását.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész 
 
Lenkei György visszajött.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
16/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a KMOP-
2007-5.2.1. – Pest megyei településközpontok fejlesztése – pályázatot a Kincsem istálló 
épületére és annak környezetére készítse el az önkormányzat. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Beruházási Osztály 
 
 
2. napirendi pont: Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Alapítvány kérelme 
 
Kovacsik Tamás: A kérelemben a gyermek-napra és a II. Szüreti Fesztiválra szeretnének 
anyagi támogatást. Kéri a bizottság tagjait, hogy aki egyetért az tegyen javaslatot az összegre, 
vagy ara, hogy egyáltalán javasolják-e a támogatást. 
 
Markó József: Az ilyen kérelmeket a Civil Tanácshoz lehetne irányítani. Ez bármilyen 
szervezetre vonatkozhat. Figyelembe kell venni itt az igen szoros idei költségvetést.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Van-e pénzügyi beszámolója az alapítványnak? 
 
Markó József: Van, melynek a Gödi Körképben is meg kellene jelennie.  
 
Rábai Zita: Az alapítvány neve a fejlesztést mutatja, valamiféle iránymutatást kellene adni a 
feladatukra vonatkozóan, hogy Göd fejlesztésérért és közbiztonságáért. Erre kellene célokat 
meghatározniuk. 
 
Markó József: A tavalyi évben az anyagi lehetőségek bővítésére kaptak bizonyos pénzügyi 
támogatást. Közel 1,8 mFt folyik be ebből tudomása szerint célmegjelölés nélkül. 
 
Kovacsik Tamás: felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 1 „igen” és  4 „nem” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta. 
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17/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága nem támogatja a Göd 
Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány 2008. január 23-án kelt kérelmét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
Kovacsik Tamás: Az alapítványnak tájékoztató levelet küldünk. 
 
3. napirendi pont: Göd - Sződ peres ügyében – az átcsatolandó területek meghatározása 
 
Kovacsik Tamás: Az ügy bíróság előtt van. Perbeli álláspont : 193 hektár külterületre tarthat 
Göd igényt . Nevelek átcsatolásával kapcsolatban. Sződ az általunk kért külterületeket 
belterületbe vonta. Az anyagban szerepel pontosan a területek megjelölése négyzetméterben. 
Két lehetőség, javaslat van, amiben dönteni kell: a következő bírósági tárgyaláson 
ragaszkodunk a 193 hektárhoz, vagy beadjuk igényként az összes, mai anyagban megjelölt 
területet.  
 
Lenkei György: Mindenképpen javasolja a több terület megjelölését és a perfeljegyzés 
azonnali megtételét, mivel tudomása szerint ezek az utolsó területek, amik még nincsenek 
belterületbe vonva. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Sződ Településszerkezeti Tervének módosítása is az említett területek 
belterületbe vonását is tartalmazza. Szabályozási Tervvel kapcsolatban az 
Alkotmánybírósághoz lehet fordulni.  
 
Kovacsik Tamás: határozati javaslat: A VFB támogatja a dr. Kovács Balázs ügyvéd azon 
javaslatát, mely szerint az  2.351305 m2 legyen Göd külterületi igénye összesen, továbbá 
felkéri a Képviselő-testületet, hogy a holnapi ülésén perfeljegyzést írjon elő.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

18/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 
az alábbi táblázatban meghatározott külterületek megjelölését (mindösszesen 2.351.305 
m2) a Göd – Sződ között folyamatban lévő peres ügyben, továbbá az érintett 
ingatlanokra, ha lehetséges a perfeljegyzés megtételét azonnali hatállyal kezdeményezze 
a Dunakeszi Körzeti Földhivatalnál. 
 
A táblázat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester



 20
Sződ,  Nevelek dűlőhöz kapcsolódó külterület      

hrsz művelési  
ág 

 terület  
m2  aranykorona tulajdonos cím tul. 

hányad 
Szerencsés Jánosné 2162 Őrbottyán Bartók B. u.65 8/32 
DinkaJenőné 2134 Sződ Dózsa Gy. ú. 49 4/32 
Kozsik Lászlóné 2131 Göd Vasúti fasor 33 4/32 
Győrvári Ferencné 2120 Dunakeszi Tallér u. 7 8/32 
Cseszár jánosné 2134 Sződ Rákóczi u. 95 4/32 
Zelinka Vince 2134 Sződ Dózsa Gy. ú. 92 2/32 
Zelinka István 2134 Sződ Dózsa Gy. ú. 92 1/32 

0148/1 Szántó           38 870     49,87

Zelinka Judit 2134 Sződ Dózsa Gy. ú. 65 1/32 
0148/2 Szántó           18 017     19,94 Mikes Imre 2134 Sződ Dózsa Gy. u. 163 1/1 
0148/3 Szántó             3 685     3,99 Hertel Lászlóné 2134 Sződ Tabán u. 17 1/1 
0148/4 Szántó           28 693     33,9 Szabadkai Lászlóné 2134 Sződ Tabán u. 17 1/1 

0148/5 Szántó             1 592     1,99

Szabadkainé Erdélyi 
Mária 2133 Sződliget Petőfi u.29. 1/1 

0148/6 Szántó           58 956     71,82 Erdélyi Józsefné  2134 Sződ Dózsa Gy. u.85. 1/1 
0148/7 Szántó           28 101     31,93 Kelemen Jánosné 2134 Sződ Dózsa Gy. u.260. 1/1 
0148/8 Szántó           50 067     57,93 Deák Andrásné 2133 Sződliget Somogyi u. 8 1/1 

Tárnyik Pálné 2134 Sződ Tece u. 4 10000/675600148/9 Szántó           67 560     77,74 Kemecsei Katalin 1045 Bp. Chinoin út 12 57560/67560
Meggyes Mihály  2134 Sződ Dózsa Gy.u. 15 1/3 
Meggyes Júlia 2134 Sződ Mártírok u. 9 1/3 0148/10 Szántó           30 523     37,86
Meggyes Mihályné 2134 Sződ Dózsa Gy.u. 15 1/3 

0148/11 Szántó           19 585     23,79 Kelemen Tamás 2134 Sződ Mártírok u. 9 1/1 
Horváth Mihály 2163 Vácrátót Alkotmány u. 64 1/2 0148/12 Szántó          118 132     73,38 Horváth Mihályné 2163 Vácrátót Alkotmány u. 64 1/2 

0149 Közút           13 917     0 Sződ Önkormányzat 2134 Sződ Dózsa Gy.u. 216 1/1 
0150 Erdő          137 252     71,37 Magyar Állam 2660 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 
0151 Erdő             7 434     3,87 Magyar Állam 2660 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 
0152 Gyep          500 205     260,11 Magyar Állam 2661 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 

0153 
saját használatú 
út             4 097     0

Magyar Állam 
2662 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 

Erdő             4 258     2,21
Szántó           47 077     16,48

0154 

Erdő             3 453     1,8

Fábián József 2134 Sződ Mártírok u. 84 1/1 
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Szántó           96 153     33,65

hrsz művelési ág  terület m2  aranykorona tulajdonos cím tul.hányad 

0155/1 
saját használatú 
út             2 738     0

Sződ Önkormányzat 
2134 Sződ Dózsa Gy.u. 216 1/1 

0155/2 
saját használatú 
út             2 169     0

Sződ Önkormányzat 
2134 Sződ Dózsa Gy.u. 216 1/1 

0156 Szántó          640 271     224,09 Merész Sándor 2162 Őrbottyán Bartók B. u.9 1/1 
0159 Közút             6 398     0 Sződ Önkormányzat 2134 Sződ Dózsa Gy.u. 216 1/1 
0160 Erdő           37 067     19,27 Magyar Állam 2662 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 
0161 Erdő          109 626     57,01 Magyar Állam 2662 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 
0162 Erdő             3 949     2,05 Magyar Állam 2662 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 
0163 Erdő                662     0,34 Magyar Állam 2662 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 
0164 Erdő             3 323     1,73 Magyar Állam 2662 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 

0165 
saját használatú 
út             2 212     0

Magyar Állam 
2662 B.gyarmat Bajcsy-Zs.10 1/1 

Meggyes Józsefné 2134 Sződ Rákóczi út 48 1552/27847 
Nagy Károly 2132 Göd Kolozsvári u. 35 3000/27847 
Gergely Lászlóné 2134 Sződ Rákóczi u. 57 4184/27847 
Potoczky Jánosné Bp. Munkásotthon u. 53. 2226/27847 
Gergely László 2134 Sződ Rákóczi u. 57 1500/27847 
Nagy Ferencné 2134 Sződ  Szabadság u.9 1500/27847 
Fadrás Jánosné 2131 Göd Jázsi M. u.15 1358/27847 
Tóth Balázsné 2134 Sződ Dózsa Gy. u. 78 1498/27847 
Gyurina Vincéné 2134 Sződ Dózsa Gy. u. 22 922/27847 
Gyurina Vince 2134 Sződ Dózsa Gy. u. 22 421/27847 

0166 Szántó          251 811    278,48 

Angelusz Károly Vácduka  Alia 076/1 69/27847 

0167 
saját használatú 
út             2 820     0

Sződ Önkormányzat 
2134 Sződ Dózsa Gy.u. 216 1/1 

Báthori Imre 2134 Sződ Rátóti út 17. 530/2775 
Báthori Teréz 2135 Sződ Rátóti út 17. 530/2775 
Zuglói Lajos 2136 Sződ Mártírok u. 16 1500/2775 
Angelusz Károly Vácduka  Alia 076/1 50/2775 
Juhász Jánosné 2134 Sződ Dózsa Gy.u.254 41/2775 
Báthori Teréz 2135 Sződ Rátóti út 17. 41/2775 

0168/10 Szántó           10 632    27,75 

Báthori Imre USA 4149. Brookgreen Drive 41/2775 
összesen        2 351 305         



 22
 



 23

 
4. napirendi pont: Településfejlesztési koncepció elfogadása  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Településszerkezeti Tervnek a Településfejlesztési koncepció 
kötelező eleme.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: 35. oldalon a helyi védettség alól kimaradt a Nemeskéri 
kiserdő.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: valóban, ez javításra kerül. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

19/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 2007. decemberében 
kelt és az ECORYS Magyarország Kft. által készített településfejlesztési koncepció 
elfogadását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: főépítész 
 
5. napirendi pont: Településszerkezeti Terv - véleményezési eljárása  
 

- Bertáné Tarjányi Judit: A véleményezési eljárás során néhány hiba felmerült. Pld. 
bányaterületek  110/1-es terület egy része erdő, ezt figyelmen kívül hagyták. 
Javaslata: kerüljön törlésre. 

 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

20/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 13/2007.(I.31.) Ök 
határozatból az 1-es számú bányára vonatkozó rész törlését. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
 

- Bertáné Tarjányi Judit: Temetőtáblára elkészült, de el nem fogadott Szabályozási 
Tervnek megfelelően módosult a TSZT. El nem fogadott SZT szerint módosítani a 
a TSZT-t értelmetlen, ráadásul hátrányos lenne a biológiai aktivitásérték 
szempontjából. 

 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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21/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a Temető-táblában 
a 2004. júniusában elfogadott lakó és vegyes övezeti határok módosítását, a temető 
körüli védősáv, illetve a Rómaiak útja- Nemeskéri út sarkán kialakítandó teleksor 
kivételével. (037-es tábla, 44-47 sz. módosítás) 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
- Oázis lakópark – kertvárosias lakóterületet a testület már megszavazta. A csereerdősítést 

kell kérni. Mindegyik terület a 2/a-n túl van.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

22/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja a 062/16,47, a 
099/12,17 sz területek átminősítését mezőgazdasági területről tervezett erdőterületté. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
6. napirendi pont: Mezőgazdasági területek – Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: funkciót váltó mezőgazdasági területeket javaslata szerint fékezni kell. 
 
Rábai Zita: 53. oldalon PENTA-Szilvás utca funkciót váltó terület, mit jelent a funkcióváltás 
pontosan? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Célszerű a változtatási tilalom fenntartása, ez maximum még 2 év 
lehet.  
 
Nagy Károly: rossz példákat említ pld. Őrbottyánban. Rendezetlen területeken, borzalmas 
épületek. A 10 hektáros limitet jónak tartja. A gödi határban nem javasolja. Még nagyobb 
mértéket javasolna.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Egy ideiglenes tilalmat javasol.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Fenntartható a 100.000 m2-es beépített limit.  
 
Rábai Zita: kerítések építhetők az ilyen területekre jelenleg? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem, a változtatási tilalom kizárja. 
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslat: változtatási tilalmat az említett területekre tartsuk fenn. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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23/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a HÉSZ-ben a 
mezőgazdasági Má 1 övezetekre vonatkozó előírások elfogadását , azzal a kiegészítéssel, 
hogy az Má 1 övezetbe tartozzanak a Súgó árok- M2 út –Sződi és Csomádi közigazgatási 
határvonal által határolt területek mezőgazdasági besorolású ingatlanai is, és az övezet 
beépíthető telkeire maradjon érvényben a változtatási tilalom. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

24/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a HÉSZ-ben a 
mezőgazdasági övezetekre vonatkozó általános előírások elfogadását a 4-es, valamint  
8-13 pontban felsorolt kiegészítésekkel együtt. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: határozati javaslata, hogy a legkisebb beépíthető telekméret 10.000 
m2 legyen. (előterjesztés 54. oldala) Városrendezési hatástanulmányba a külterületek 
beépítését bele lehet foglalni.  
 
Csányi József: szigorúnak tartja a megoldásokat. A milyenséget is szabályozni kellene.  
 
Forró Gábor: A városrendezési hatástanulmányt, ha valaki megcsináltatja, akkor már komoly 
szándékai lehetnek, nem valószínű, hogy bódét építtet. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: határozati javaslata: 10.000 m2, de városrendezési hatástanulmány 
kötelezettséggel a mezőgazdasági Má-2-es övezetekre. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

25/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a HÉSZ-ben a 
mezőgazdasági Má-2övezetekre vonatkozó előírások elfogadását azzal a változtatással, 
hogy a legkisebb beépíthető telekméret 10.000 m2 legyen, és az építtető köteles 
városrendezési hatástanulmányt készíttetni. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
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Bertáné Tarjányi Judit: Kertes mezőgazdasági terület: Pld. a Szálender tanya környéke , 39-es 
tábla. Korábban : 6.000 m2 volt, most javasoltja 5.000 m2-re módosítani. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

26/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja az Má 3 jelű övezet 
törlését, a Szálender tanya környékének Má 3 övezetről Mk 1 övezetre történő 
változtatását, a Gip-km és Kh övezetek egyidejű törlésével, a Penta mögötti területet 
pedig javasolja Má 2-re módosítani. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

27/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja az Mk 1 övezetre 
vonatkozó előírások elfogadását a 3-as pont törlésével, illetve a legkisebb beépíthető 
terület 5000 m2-re történő csökkentésével és azzal a kiegészítéssel, hogy az övezetben 
maximum 2 lakás építhető, telkenként, ill. birtokközpontként az egyéb előírások 
betartásával. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
 

28/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a HÉSZ-ben a 77. § 
törlését, azzal, hogy a 3-as és a 4-es pont kerüljön az általános részbe, a 4-es pontban 
szereplő 500 méter 200 méterre történő csökkentésével. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
 
 

29/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a HÉSZ-ben az Mk 2 
övezet törlését. 
 
Felelős: Főépítész 
Határidő: folyamatos 
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7. napirendi pont: Szántó beépítése és kerítése (039/41-42.) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kipostázott anyag 57. oldalán található az előterjesztés. Jelenleg az 
illeszkedés szabályai vonatkoznak rá. A hatóság köteles megtagadni ennek a beépítésnek az 
engedélyezését. A kerítés nem hatósági engedélyköteles, de fel kell ehhez oldani a változtatási 
tilalmat. Nem javasolja a területre a változtatási tilalom feloldását. 
 
Lenkei György: Az ülésen megjelent a telektulajdonos. Érti a főépítész érveléseit. Javaslata: 
engedélyezzünk mobil, könnyű kerítést, azzal, hogy ha szükséges, akkor 8 napon belül 
lebontja a tulajdonos.  
 
Markó József: Ismeri a tulajdonosokat. A két telek értékesebb lesz, ha része lesz a 
rendezésnek. Akkor kerüljön engedélyezésre, ha ez a két telek nem akadályozza az egész 
tábla rendezését, de semmiképp ne építsenek maradandót, mert akkor nem illeszkedik majd a 
többihez. A kerékpár-út is itt megy el, értékes terület lesz majd. Ez nem mezőgazdasági, 
hanem lakóterület lesz. Átmenetileg adható kedvezmény.  
 
Nagy Károly: A területet megnézte és kéri a tulajdonosokat, hogy rendezzék a területen lévő 
állapotokat.  
 
Cseszneki Katalin (tulajdonos) A szeméttelep a szomszédban van, náluk felsorakoztatott 
tüzifa és mezőgazdasági eszközök vannak, a földjeinket rendben tartjuk. 
 
Kovacsik Tamás: Határozati javaslat: Javasolja a bizottság a változtatási tilalom feloldását 
azzal, hogy ideiglenes jelleggel végezhető a lekerítés és 8 napon belül vállalják, hogy az 
eredeti állapotot a tulajdonosok visszaállítják. Javasolja továbbá, hogy a rendelet-módosítást 
az ÜJKB tárgyalja. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal a fenti javaslatot elfogadta és az alábbi 
határozatot hozta: 
 

30/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 039/41-42. helyrajzi 
számú telkekre a változtatási tilalom feloldását azzal, hogy a tulajdonosok „ideiglenes 
jelleggel” végezhetik el a lekerítést, mely szerint vállalják, hogy amennyiben az 
önkormányzattól felszólítást kapnak, úgy ennek kézhezvételétől számított 8 napon belül 
az eredeti állapotot visszaállítják.  
A bizottság javasolja továbbá, hogy az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság a 
rendelet-módosítást tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész, ÜJKB elnök 
 
Rábai Zita távozott. 
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8. napirendi pont: Kádár utcai telekmegosztás (6315. hrsz.) 
 
Kovacsik Tamás: Korábban a bizottság nem támogatta a 6315. hrsz-ú ingatlan megosztását, 
de a Képviselő-testület ismét visszautalta a bizottsághoz az ügyet. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tulajdonos az építési engedélyhez a a helyszínrajzot becsatolta. Az 
anyagban részletesen ismertettem a környék megosztását. 16,4 méterre történt a szomszédban 
a telekmegosztás, mely jól beépíthető. A keletkezett új telek és a megmaradt telek is egyaránt 
meg kell, hogy feleljen a jogszabályoknak. A 253/1997-es Korm. rendeletnek ez nem felel 
meg, mivel a legkisebb tartandó távolságot, a 3 métert be kell tartani. A csatolt változási 
vázrajz ennek nem felel meg, mivel jogszabályba ütközik. A bizottságnak erről a vázrajzról 
kell dönteni. Ha az önkormányzat fel is oldja, az Építéshatóság el fogja utasítani. Amennyiben 
a meghatározott távolság be lenne tartva, akkor az oldalhatáros beépítéssel sem lenne 
megfelelő az építési előírásoknak. A határozati javaslat a 67. oldalon található. 
 
Faragó Béla (tulajdonos): Nem ért egyet, mert a 13 méter szerinte 14,34 cm, a következő 
házig pedig 19,5 méterre van. Nem építési engedélyt akart kérni, hanem értékesíteni szeretne.   
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ha a kerítés nincs 3 méterre, akkor nem adható ki engedély, ez 
jogszabályba ütközik. A szomszédja 16,40 –re van megosztva. 
 
Kenessey Zoltán: A testületi ülésen felmerült, hogy legyen helyszíni bejárás és határozzanak 
meg pontos adatokat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az Építéshatóság nem földmérő. 
 
Kovacsik Tamás: Hivatalos, földhivatal által kiadott adatokból dolgozik az önkormányzat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Faragó Úr beadott kérelmet, tehát az ő feladata az adatok 
helyességének bizonyítása. 
Megoldási javaslata: leveszi a bizottság most a napirendről az ügyet, a tulajdonos a földmérőt 
beküldi a hivatalba, egyeztetés végett. 
 
Kovacsik Tamás: Kérdése a tulajdonoshoz: A következő ülésig a földmérőt be tudja küldeni? 
 
Faragó Béla: Igen. 
 
A bizottság elnöke leveszi a napirendről az ügyet.  
 
9. napirendi pont: Szakáts-villa helyzete   
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti a határozati javaslatot. 
 
Tartósan nem maradhat ilyen romos állapotban. Ide új épület nem építhető, mivel ÖKO-
hálózat része. Ez a Szabályozási Tervbe be is került.  
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Horváth Szilárd: Érdeklődés valószínűleg lenne rá. A lejárat kialakítható. Az iskolában 4-5 
osztály kialakítását 2009. szeptemberéig el kell végezni. A vállalkozónak ezt tudomására 
hozzuk, a melegkonyhás kialakítás érdekében.  
 
Kenessey Zoltán: Az épület az önkormányzati tulajdon? 
 
Lenkei György: Önkormányzati tulajdon.  
 
Horváth Szilárd: Sikerült megtalálni a Szakáts család két tagját, akinél vannak az épület régi 
tervrajzai. 
 
A bizottság 5 „igen” egyhangú  szavazattal az előterjesztésben foglalt határozati javaslatot 
elfogadta. 

31/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Szakáts-villa bérletére 
pályázat kiírását, az alábbi feltételekkel: 

- A villa nyugati homlokzata megtartandó 
- Funkciója melegkonyhás vendéglátás 
- A tetőtérben szálláshelyek kialakíthatóak 
- A parton levő csónakház üzemeltetése ennek a pályázatnak a része 

A bérlet időtartama 30 év, a vállalkozó megépíti, 30 évig használhatja, utána visszakerül az 
önkormányzat birtokába. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
Lenkei György távozik. 
 
10. napirendi pont: Magyar Kolping Szövetség – Horgász Egyesület együttműködési 
megállapodás 
 
Dr. Hetényi Tamás: Az egyesület a jelenlegi formájában életképtelen. Az 500 eFt-os bérleti 
díjat nem tudják kigazdálkodni. Ennek megoldását szolgálná a csatolt együttműködési 
megállapodás megkötése. Éves díja 250 eFt lenne 5 évig, és a terület rendbentartását vállalja a 
Horgászegyesület. Igy az adósság nem szaporodik és a terület is rendben lenne tartva.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Aki nem fizet tagdíjat, attól hogyan várható el a takarítás? 
 
Dr. Hetényi Tamás: Ez egy ajánlat, amit a társaság felé közvetít, ha nem működik, akkor más 
megoldást kell találni. 
 
Kenessey Zoltán: Az egyesület a tavat és a zsilipet is kitisztítja. Valaki itt hibát követett el. A 
helynek és a körülménynek megfelelően kellene dönteni. Rekultiválni kellene a területet, 
hogy hozzá lehessen férni a Dunához.   
 
Bertáné Tarjányi Judit javasolja, hogy a keleti határa a területnek a kerékpár-út legyen.  
 
Forró Gábor: Az együttműködési javaslatban úgy szerepel, hogy elengedi a bérleti díjat.  
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Dr. Hetényi Tamás: A 100 eFt legyen a szerződésben ezt javasolja, a további elmaradással 
együtt 250 eFt.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A fakivágási probléma is ide tartozik. A Kolping pályázott faültetésre. 
A kanadai nyárfák a lecserélendők, mivel a veszélyes fák közé tartoznak. A Horgász 
Egyesületnek van fakivágási engedélye. Ezt a kettőt összhangba kellene hozni. Előbb a 
kivágás, azután az ültetés lenne célszerű. 
 
Szabó Csaba: A hivatal támogatja a fa kivágását. Az új fák ültetését vállalják. 
 
Horváth Szilárd: Az ültetési helyeket már meghatározták, holnaptól készítik elő az ültetési 
helyeket.  
 
Debreceni Péter: Bemutatja a kivetítőn a kivágandó fákat, melyek kb. 25-30 méter magasak, 
ezt mindenképp szakembernek kell végezni, kb. 10-15 fáról van szó. Vannak olyan fafajok, 
amik kimondottan oda valók. A lombosodásig a komolyabb takarítást el kellene végezni, a 
védett növények érdekében is. 
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

32/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja együttműködési megállapodás 
megkötését Göd Város Önkormányzata, a Gödi Horgász Egyesület és a Magyar Kolping 
Szövetség között.  
A Gödi Horgász Egyesület a szerződésben meghatározott nagyságú és a Kerékpárút-Duna part- 
a 783. hrsz-ú ingatlan kerítése és a Dunakeszi oldalon lévő kerítés közti terület és egyebekben a 
telekhatár által határolt területet rendben tartja, ennek ellentételezéseként az önkormányzat az 
500 eFt-os bérleti díjat évi 100 eFt-ra mérsékli. A 2007. december 31-ig felhalmozott, 750 eFt-os 
bérleti díj tartozást a bérleti díjjal együttesen a Gödi Horgász Egyesület, 5 éven keresztül évi 250 
eFt fizetési kötelezettséggel, kamatmentesen megfizet az önkormányzat részére. 
Az együttműködési megállapodást a bizottság a PEKB és az ÜJKB részére továbbítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök, TESZ igazgató 
 
 
11. napirendi pont: Egyebek II. – Szándéknyilatkozat – (Homoksziget rehabilitációs 
munkálatai) 
 
Kovacsik Tamás: A szándéknyilatkozat arról szól, hogy az Edu Trainment Kft.  
Homokszigetnél található Duna mellékág rehabilitációs munkálatait elvégezné, kikötőt 
építene. 
 
A következő ülésre konkrétabb anyagot kér a bizottság, egyeztetve ezt a hivatallal. A 
bizottság a cég szándékát tudomásul veszi, és egyetért a bizottság a szándékkal. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Szívesen áll a cég rendelkezésére, a DMRV-vel folytatott tárgyalások 
eredményére különösen kíváncsi.  
A helyszínt problematikusnak érzi. A HÉSZ-ben letiltásra javasolta ezt a területet. Kéri, hogy 
komplett anyaggal térjenek vissza a bizottság elé. 
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12. napirendi pont: Egyebek III. – (Kossuth téren élelmiszer üzlet létesítése) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: CBA létesítésre szándék érkezett az élelmiszerlánctól. Jogszabályok 
önmagában nem tiltják, Szabályozási Terv sem kell hozzá. Az illeszkedési szabályokat 
betartják, ez valószínű.  
 
Forró Gábor: Problémát jelent a parkolás és az árufeltöltés. Ez naponta, - a sűrűn lakott 
területet figyelembevéve - nem megoldható.  
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
 

33/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága az alábbi feltételek megléte esetén nem 
kifogásolja a 8/3. helyrajzi számú területre, a mellékelt vázlat szerinti élelmiszerbolt elhelyezését 
az alábbi feltételekkel: 

- Az épület tömegében, tetőszerkezetében illeszkedjék a József Attila Művelődési Ház 
tömegéhez és tetőszerkezetéhez. 

- Tetőhéjalása, homlokzatburkolata, külső nyílászárói csak természetes anyagból 
készülhetnek. 

- A homlokzat és a tetőhéjalás színe csak környezetbe illő lehet, tervtanácsi jóváhagyás 
szükséges a színezéshez is. 

- A József Attila utca lakóutca, teherautó-forgalom, árufeltöltés kizárólag a Pesti út 
felől történhet. 

- Parkolók elhelyezése a posta felőli területen történhet, a lakóterületek felől zajgátló 
falakat kell építeni.  

- A parkolók létesítésekor 4 autónként egy előnevelt fa ültetése szükséges. 
- Szomszédos épülettől 5 méteren, telekhatártól 2 méteren belül parkoló nem 

létesíthető. 
- A beruházással egyidejűleg a 2-es út forgalomszabályozását a Közlekedési 

Hatósággal és a Gödi Önkormányzattal egyeztetett módon meg kell oldani. 
 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész 
 
 
13. napirendi pont: Egyebek I. (525 hrsz-ú területre tulajdonosi hozzájárulás) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előterjesztés arról szól, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem a 
Duna-parti mérőtelepét fejleszteni kívánja. Jelenleg is van egy úszóművük, amihez a 
mérőhajót kötik ki, azonban az egyetem a partot és az úszóművet is rendbe kívánja tenni. 
A pályázathoz szükséges a Duna-part tulajdonosának a tulajdonosi hozzájárulása. 
Az 525-ös telek az alsógödi strand és a sétány -  a strand és a Jávorka utca közötti szakasza. A 
BME előtti partszakasz jelenleg is sétányként funkcionál. 
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A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
34/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a mellékelt 
tervdokumentációban foglalt munkákhoz a tulajdonosi hozzájárulás és a szakhatósági 
hozzájárulás megadását a Gödi Önkormányzat tulajdonában álló 525-ös helyrajzi számú 
ingatlanra. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész 
 
 
14. napirendi pont: Egyebek IV. – (Bánya létesítéséhez szakhatósági hozzájárulás)  
 
Bertáné Tarjányi Judit: ismerteti az írásos előterjesztést.  
 
A bizottság 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 

 
35/2008.(II.20.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy az itt felsorolt 
körülményekre hívja fel a Budapesti Bányakapitányság figyelmét: 

- a korábbi engedély kiadása óta életbelépett jogszabályi változások, 
- a területnek van erdő besorolású része, mely csatlakozik a Natura 2000 hálózathoz 
- az erdőterület igénybevétele vonatkozásában az erdészet az I. fokú hatóság. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
Kovacsik Tamás: Bejelenti, hogy a DMRV 4 szivattyút állított be a szennyvízelvezetés és a 
Pázmány Péter utcai temető vízelöntésének megelőzésére. A régóta húzódó ügy megoldódna 
a fedett csatorna létesítésével. A DMRV a költségét magára vállalta, csatolták a tervrajzokat. 
Fenti munkálatokhoz az önkormányzatnak nem kell pénzügyi finanszírozást nyújtani. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A tulajdonosi hozzájárulás viszont szükséges. 
 
 
A bizottság elnöke megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.  
 
 

Kmf. 
 
 

Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
      elnök               jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 


