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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. április 9-i 

ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 
  ( Pinczehelyi Tamás, Forró Gábor, Rábai Zita tagok nincsenek jelen) 
 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül négyen 
jelen vannak. 
 
Kovacsik Tamás elnök tájékoztatja a jelenlévőket, hogy kb. 19 órakor véleménynyilvánításra 
a kereskedők és a lakosság bejönnek, a CBA létesítés ügyében.  
 
Napirendi pontok sorrendjének tekintetében javasolja 2. napirendi pontban tárgyalni a Szirt-
Invest Kft. – vázlatterveket, a 3. napirendi pontban pedig a Könyvtár kérelmét.  
Napirendi pontok: 

1. GSE kérelme 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész     

2. Klára utca bérbeadása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész    

3. Göd Városi Könyvtár kérelme 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 

4. Wagner László kérelme („Belépés családostul” c. rendezvény)   
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök  

5. Változtatási tilalom alóli feloldás (070/6. hrsz)    
        Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
6. Telekalakítási tilalom alóli feloldás (3268, 2052/95. hrsz) 

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész                         
7. Szirt-Invest Kft. - vázlattervek      

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész: 
8. Piarista Iskola távlati tervei      

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
9. 1648/19. hrsz – vételi szándék bejelentése 

Előterjesztő: Popele Julianna   
10. Nagy Gábor kérelme („Madarak és Fák napja” rendezvény) 

Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök  
11. Egyebek 

 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat és azok 
sorrendjét. 
 
1. napirendi pont: GSE kérelme 
 
Kovacsik Tamás: A kajakszakosztály kérelme, hogy a működő úszómű (stég) továbbra is 
fennmaradási engedélyt kapjon. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja megadni a fennmaradást a GSE fennmaradásáig, vagyis 
visszavonásig.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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49/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja az 525-ös helyrajzi számú 
ingatlanra a tulajdonosi hozzájárulás megadását a mellékelt rajz szerinti úszómű 
fennmaradásához a visszavonásig, illetve a Gödi Sport Egyesület Kajak Szakosztályának 
fennállásáig.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
2. napirendi pont: Szirt-Invest Kft. – vázlattervek 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja a parkoló és az elegáns közterület megvalósítására készített 
terveket. 
 
Lengyel Judit (Szirt-Invest Kft. tervezője): A zöld terület egyben marad, az L-alak változott. 4 
db rendelő + 1 gyógyszertár, későbbi kialakításra még lakások lennének tervezve és plusz 1 
rendelő. Most lenne érdemes megtervezni a plusz rendelőt, a 4 lakás tervezését is 
megkezdhetjük.  
 
Szegedi Sándor: Az I. ütem: földszinti rész, II. ütem: tetőtéri lakások megépítése lehetne. 
 
Lengyel Judit tervező: Körbeadja a tervrajzokat, az első vázlattervet. 
 
Lenkei György: parkoló megközelítése is fontos tényező.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az orvosok nem vették meg az első részt, ez jelenleg közterület. A 
megváltásról most kellene dönteni hamarosan. A terv még visszakerül a bizottság elé. 
 
Kenessey Zoltán: Egyetért azzal, hogy két ütemben végzik a megépítést. A hasznosításról is 
most kellene dönteni, mit szeretnénk a lakásokkal. 
 
Lenkei György: Erről az Szociális Bizottság ad javaslatot a Képviselő-testületnek, korai lenne 
erről most beszélni. 50 m2 feletti lakásokról lesz szó.  
 
Szegedi Sándor: A használatbavételi engedéllyel egyidőben. 4 lakás kerül majd kialakításra, 
melyek 65-70 m2-esre tervezendők.  
 
Lengyel Judit tervező: A strand melletti területre is készített 1 épületre terveket, ez a 
kipostázott anyag 26. oldalán található. 
 
Szegedi Sándor: kiegészítve még az eddigieket,  a tervezőhöz kérése, hogy az tervezett 
épületek,  a strandon és a Kisfaludy utcában együtt épülnének, ezt vegye figyelembe. 
Valószínűleg 2009-ben elkezdődhet a strand melletti épület elkezdése. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A határozati javaslat a 23. oldalon található. 
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A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

50/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy Kisfaludy utcai rendelő 
építési vonalában illeszkedjék a meglévő orvosi rendelőhöz, a 6601/14 sz ingatlanon, pedig a 
gyermekrendelő előre húzásával valósuljon meg a terv. Javasolja továbbá, hogy ehhez a tervhez 
felhasználható legyen a 6868-as helyrajzi számú terület is. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: főépítész 
 
 
3. napirendi pont: Göd Városi Könyvtár kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Az új törvény arról rendelkezik, hogy minden közpénzről másképpen kell 
elszámolni, mint eddig. A bizottsághoz április 1-ig benyújtott kérelmeket tudjuk jelenleg csak 
tárgyalni.  
 
Szentgáliné Erőss Márta: A könyvtár felzárkóztató pályázaton indul, az önrészhez kéri a 
bizottság segítségét. Országos Könyvtári Felzárkóztató Pályázat. Az alulfinanszírozott 
könyvtárak indulhatnak, tehát Göd Városi Könyvtár is. Állománygyarapításra használnák fel 
a támogatást elsősorban, de a Gödi Helytörténeti Gyűjteményre is szeretnének támogatást. 
Elmondja, hogy a  Gödi Helytörténeti Múzeum Baráti Köre most alakul. A támogatás összege 
min. 50 eFt lenne.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja a támogatást, hiszen ez lakossági érdek is és a 
helytörténeti múzeum létrehozása is fontos. 
 
Kenessey Zoltán: Az állami normatívát az önkormányzat hány %-ban kapja meg? 
 
Szegedi Sándor: 43 v. 45 %-ban..  
 
Kenessey Zoltán: A költségvetésbe ezt az összeget be kellene tervezni. A kultúrára 
mindenképp fordítani kell összegeket.  
 
Kovacsik Tamás: A költségvetés igen szoros volt, nem lehetett bizonyos dolgokat betervezni. 
Egyenlőre csak így tudjuk megoldani a könyvtár problémáját. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

51/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 50.000,-Ft-os támogatást nyújt saját 
pénzügyi keretéből a Göd Városi Könyvtárnak a felzárkóztató pályázat önrészéhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Szentgáliné Erőss Márta megköszöni a bizottságnak a támogatást. 
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4. napirendi pont: Wagner László kérelme – „Belépés családostul” c. rendezvény 
 
Kovacsik Tamás : a kiküldött anyagban kimerítően szerepel a rangos rendezvény, melynek 
támogatására 100 eFt-ot kérnek. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

52/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 100.000,-Ft-os támogatást nyújt saját 
pénzügyi keretéből a Piarista Iskola „Belépés családostul” c. rendezvényének megszervezéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
Wagner László megköszöni a támogatást. Elmondja, hogy a városfejlesztéshez a terület 
tisztításával járulnak hozzá az iskolások. Ez a mozgalom is segíti az iskola és az 
önkormányzat közötti jó kapcsolat fenntartását. Az oktatáson túl a város felé is nyitnak. A 
lakatosok például a halastó a helyét kiásták és a vízelvezetést is meg szeretnék oldani, továbbá 
a Béke utcai fásítási programban való részvétel is ide sorolható. Ezért kérte ennek a 
bizottságnak a támogatását. 
 
  
5. napirendi pont: Változtatási tilalom alóli feloldás (070/6. hrsz) 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Szálender tanya környékén észleltek engedély nélküli építkezéseket. 
A jelenlévő tulajdonos kezdeményezte a 070/6.hrsz.-ú ingatlanon létesített építményre a 
fennmaradási engedély kérelmet. 
 
Kenessey Zoltán: A nem megfelelő építményekre nem szabad engedélyt kiadni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A második határozati javaslatban szerepel a többi tulajdonosra 
vonatkozó javaslat. A mai napon érkezett be még egy fennmaradási engedély kérelem. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 
53/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 070/6 számú 
ingatlanra a változtatási tilalom feloldását és a fennmaradási engedély megadását. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző 
 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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54/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy a Szálender tanya 
környékén az engedély nélküli építkezőket szólítsa fel, az egyéves határidő lejárta előtt. 
 
Határidő: 2008. április 31. 
Felelős: Jegyző 
 
 
5. napirendi pont: Nagy Gábor kérelme („Madarak és Fák napja” rendezvényre) 
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti Nagy Gábor kérelmét. 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: A rendezvénynek nincs biztosítva a szakmai színvonala, Nagy 
Gábor személye nem garancia a színvonalra. Olyan valakinek kellene ezt megszervezni, aki 
szakmailag is hozzá tud tenni az ügyhöz. Támogatja a kérelmet. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

55/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 50.000,-Ft-os támogatást nyújt saját 
pénzügyi keretéből a „Madarak és Fák Napja” c. rendezvény megszervezéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 
 
6. napirendi pont: Piarista Iskola prezentációs anyaga 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a Tervtanácson átment a terv. 1991 óta működik az iskola, 
szakképzéseket végeznek, nehéz sorsú, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek járnak ide.  
Egyházi jellegű iskola. Kivetítőn bemutatja a terveket, leírásokat, fényképeket. Wigner Jenő 
villát védetté nyilvánította a testület a februári ülésen. Kevés a műhely, gyakran előfordul, 
hogy a diákok a szabadtérben dolgoznak. Sok az engedély nélküli épület. Az építési hulladék 
elszállítása nem megoldott. A problémákat is felsorolják. Az épületek műszaki színvonala 
igen alacsony. Nincs elég parkoló. Hanghatással jár a kevés műhely és nem megfelelő épület 
elrendezés. Ezeken a problémákon szeretne változtatni az iskola. Beszélgető-szobák 
hiányoznak az iskolában. Szeretne az iskola egy kápolnát is építeni. A távlati terveiket is 
bemutatja. A problémák rendezését tervezik egy épületegyüttes kialakításával, mely méltó 
lenne az iskola hírnevéhez. 
Háttal a Dunának egy műhelysort építenének. Az udvaron kialakítanának egy helycsarnokot. 
Tervezik egy un. fórum létesítését, továbbá tornaterem, ill. sportterület kialakítását, valamint a 
kápolnaépítést. A lakóterület felé eső részeknél nem lehetne hallani az ott folyó munkák zaját. 
Iskola és kollégium épületet is terveznek az elméleti és gyakorlati rész elkülönülne, bemutatja 
a rekreációs, sport és pihenőövezetet. 
 
 
A beszámoló tájékoztató jellegű volt, mint főépítész támogatandónak tartja a terveket.  

 



 51

Guba András igazgató: Az iskola véglegesen itt fog helyet kapni. Régóta gondolkodnak azon, 
hogy a város felé a rekreációs rész kialakításra kerüljön. Remélik, hogy a városnak a bizalmát 
elnyerik.  

 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A távlati tervek között a hangos és szennyező ipari területeik 
helyett pld. festő- és karosszéria-lakatos műhelyt esetleg máshol helyeznék el.  

 
Guba András igazgató: Mielőtt megvásárolták a területet sok kérdés felmerült. A műhelyek a 
tervek szerint maradnak, de minél jobban hátrébb kerültek, egymással szemben.  A mostani 
műhelyeket nem kívánják máshová helyezni.  

 
Lenkei György: Mindenképp támogatja a tervet, példa értékűnek tekinti és érzi. A rendeződött 
tulajdoni viszonyok után az épületek sorsa is rendeződni látszik a tervekkel.  
 
Guba András: Április 21-én 18 órára lakossági fórumot terveznek. Erről plakátot is 
készítenek. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ-tervezetében  már ezek a tervek is szerepelhetnek. A 
hanghatások tompítódnak.  
 
Csányi József: Szinte heti kapcsolatban áll az iskolával. Bízik abban, hogy az iskola továbbra 
is olyan jól fog működni, mint eddig és a jó kapcsolat az önkormányzat és az iskola között 
megmarad.  
 
Kenessey Zoltán: Hány százalék lesz a beépítettség? Az ipari tanulók képzése nagyon fontos 
és örül a mostoha körülmények megszűntetésének. Családi hangulat alakult ki az oktatási 
szférában.  
 
Guba András: Az iskolában diákból nincs hiány. 6 szakmát oktatnak, ebből 4 hiányszakma.  
 
Detre László: A műhelyekben a zajhatással járó oktatás csak oktatási időben történik? 
Az oktatási intézményre vonatkozóan, a nagyobb rendre szükség volna. 
 
Guba András: Jelenleg az asztalosműhelyben olyan munkát végeznek, ami a többi piarista 
iskola felújításához szükséges. Az időpontra a jövőben fokozottan odafigyelnek. 
 
Szabó Csaba: Támogatandó az iskola tervei. Az oktatást és nevelést fontosnak tartja, mely 
ebben az iskolában folyik.  
 
Guba András: Terv volt az esti gimnáziumi oktatás. Sok gödi jár ebbe a gimnáziumba, ahol 
idén lesz először érettségi. 
 
Kovacsik Tamás: Sok sikert kíván a munkájukhoz. A beszámolót a bizottság tudomásul vette. 
 
7. napirendi pont: Klára utca bérbeadása  
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Klára utca végénél szeretne a tulajdonos parkolót létesíteni.  
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Szegedi Sándor: A jogi lépéseket kell elsősorban figyelembe venni. Az utca végén egy 
elhanyagolt terület van. Valóban megoldatlan az ott lakók parkolási helye. Nem véglegesre 
kérnék ezt a mobilizálható építményt. Kb. 5 v. 6 autó parkolása lenne megoldott, így egy 
ápoltabb állapot jönne létre. 
 
Lenkei György: Ha a jogszabály megengedi, akkor mindenképp javaslom. A helyi lakosok 
érdekeit is figyelembe kell venni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez jogilag nem egyszerű. A lakott területen az OTÉK tiltja a parkoló 
létesítést. 
 
Nagy Károly: A barak stílusú építkezést nem javasolja.  
 
Kovacsik Tamás: Saját területen való garázsépítés nem lehetséges? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez a beépítési százaléktól függ, nem tudom mennyi jelenleg.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem javasolja a parkoló létesítést. 
 
Kenessey Zoltán: Valahol ki kellene jelölni egy olyan közterületet, ahol parkolhatnak a lakók. 
Ez volna a megoldás, nem ez a fajta parkoló építése. 
 
Dr. Szinay József: A jogi helyzet tisztázható lenne, nem ez a döntő, hanem, hogy támogatja-e 
a bizottság vagy sem.  
 
Kovacsik Tamás : a jogszabályi háttér tisztázását  és a hivatal javaslatát kéri a következő 
ülésre. A körzeti képviselő és a Jegyző hatáskörébe utalja a bizottság.  
 
8. napirendi pont: Telekalakítási tilalom alóli feloldás (3268. 2052/95. hrsz.)  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az Attila u. 14. sz. alatti telek tulajdonosa 4 részre szeretné a telkét 
megosztani. A kialakítandó telkek normális méretűek, jól beépíthetőek lennének.  
 
A 2052/94-95. hrsz-ú telkeket a tulajdonos korábban az önkormányzattól vásárolta meg és 
kérte az egyesítést. Ez meg is történt, most viszont a visszaosztást kérik. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

56/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 3268 és 2052/95. számú 
telkek mellékelt vázrajzok szerinti megosztását és a telekalakítási tilalom alóli való 
felmentésüket. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
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9. napirendi pont Telekalakítási tilalom alóli feloldás (2052/102. , 2052/104., 6801/183., 
6801/184 hrsz.)  
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

57/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága támogatja a telekalakításról 
szóló tilalom feloldását a 2052/102. és 2052/104. és 6801/183. és 6801/184. helyrajzi számú 
ingatlanok tekintetében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
10. napirendi pont: 1648/19. hrsz – vételi szándék bejelentése  
 
Popele Julianna: Cseh Károly (Göd, Móricz Zs. u. 26.) vételi szándékot jelentett be. 
Zsákutcáról van szó, így egy nagyméretű ingatlan keletkezik, az ingatlanértékesítés indokolt.  
Az ÜJKB előtt volt az ügy. 
 
Kovacsik Tamás: Gyakorlatilag csak telekbővítésről van szó. A határozati javaslat a 
kipostázott anyag 29. oldalán található. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A szomszédokat nem tudja, hogy mennyire zavarná ez az 
értékesítés.  
 
Popele Julianna: A változási vázrajzon bemutatja a kérdéses területet. Teleknagyság-
növelésről van szó. 
 
Kenessey Zoltán: Tulajdonképpen az utat szeretné megvásárolni a tulajdonos. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az önkormányzatnak haszna lenne egyrészt az értékesítésből, 
másrészt a közterületet nem kellene gondozni.  
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

58/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja az önkormányzati 
tulajdonú,  
Göd, Móricz Zs. utca 1648/19 hrsz-ú, „kivett út” művelési ágú ingatlanból 538 m2 
terület értékesítését, Cseh Károly 2131 Göd Móricz  Zs. utca 26. sz. alatti lakos részére 
az általa készíttetett, megosztási vázrajz szerint.  
Javasolja  az értékesítendő területet átminősítését: 
1648/19 hrsz.  1039 m2  művelési ág: kivett út  = 164 8/21hrsz. 501 m2   művelési ág: út 
                                                                                  1648/22 hrsz.  538 m2  beépítetlen terület                        
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Javasolt vételi ár: ……..Ft+ ÁFA /m2   
Jelen ingatlanra vonatkozóan a 6=2007.(II.01.) Ök. rendelettel módosított 
16/2004.(VI.28). sz. Ök. rendelet 3. §-ban szabályozott telekalakítási tilalmat javasolja 
feloldani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető, Jegyző, Polgármester 
 
10. napirendi pont:  6710. hrsz-ú ingatlan tulajdonosának vételi ajánlata. 
 
Popele Julianna: Ehhez kapcsolódik, bár írásbeli előterjesztés nincs. Elvi állásfoglalás kérése 
egy másik közterület értékesítésére. 6710. hrsz-ú ingatlan tulajdonosa is vételi szándékot 
nyújtott be, természetben a Nemeskéri úti kanyarnál van.  
 
Dr. Szinay József: Javasolja az értékesítést. 
 
Lenkei György: Gyakorlatilag ezt a területet nem használja más. 
 
Detre László: Akkor ez a kerítés kiugrik a többi kerítés síkjából? Ez esetben a többiek is 
jelezhetik ilyen szándékukat. 
 
Lenkei György: Ott nincs más hasonló terület. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az esetleges Nemeskéri út szélesítésnek ez nem lenne 
akadálya? 
 
Bertáné Tarjányi Judit : az 253/97. Korm. Rend. (OTÉK) szerint a minimális szabályozási 
szélesség 22 méter. Nem javasolja, hogy ez alá menjünk, a Nemeskéri út pont a minimumon 
áll.  
 
Dr. Szinay József: javasolja, hogy a hamarosan megtartandó rendkívüli bizottsági ülésen 
tárgyalja újból az ügyet a bizottság. 
 
Szegedi Sándor: Alapvetően támogatja a dolgot.  
 
11. napirendi pont:  Bizottsági anyag internetes elérése 
 
Kovacsik Tamás: Az ülés előtt kiosztott anyagban található előterjesztésről van szó. Javasolja, 
hogy a következő ülésen tárgyalja a bizottság.  
 
12. napirendi pont: Játszóterek létesítésével kapcsolatos tájékoztatás 
 
Dr. Szinay József: A közbeszerzési határt valószínűleg meghaladja ez a projekt. 
 
Kovacsik Tamás: javasolja ennek a napirendnek is a levételét. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal arról döntenek, hogy a 11. és 12. napirendi 
pontokat leveszik a mai ülés napirendjéről. 
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13. napirendi pont: HÉSZ és SZT módosítások 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az ECORYS Kft. megküldte a Szabályozási Tervet és a HÉSZ 
anyagot véleményezésre, mely számos hibát tartalmaz. 
Az írásbeli előterjesztésben szereplő határozati javaslat tartalmazza a kijavításra vonatkozó 
javaslatokat.  
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 59/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a tervezett Szabályozási terven 
az alábbi módosításokat 
  Szabályozási vonalak: 

- Az Öregfutó út szabályozási szélessége 22 m legyen  (kerékpárút pályázat miatt) 
- Bócsáról bevezető út szabályozási szélessége 26 m a körforgalomig, illetve a kerékpárút 

nyomvonalán az öregfutó útig (kerékpárút pályázat és gázvezeték miatt) 
- Kinizsi utca közighatártól a Terv utcáig a meglévő telekhatártól számított 22 m, (Neveleki 

lecsatlakozó út, illetve kerékpárút miatt) 
- Terv utcától 22 m, de a meglévő út tengelye maradjon a középvonal. 
- A golfpálya mellett végig 16 m. (kerékpárút pályázat miatt) 
- A Zrínyi utca szabályozására elég 16 m, a 18 helyett. 
- A Bócsai út, illetve a Nemeskéri út csatlakozásánál maradjon a körforgalom. (FONTOS! élő 

pályázat) 
- Valamennyi külterületi út szabályozása törlendő, azok különösen, amelyek erdőt érintenek. 
- A Révay utca végéből a híd törlendő. 
- A Kinizsi utca és a vasút mellé tervezett híd berajzolandó. 
- Széchenyi csárda mellől az út törlendő. 
- A Nemeskéri erdőből az út törlendő, (az erdészet miatt), a rajzon téves. 
- Duna u. Ady pontosítandó  
- Béke, Alagút, alsógödi Dunai strandon, Kolozsvári köznél Pesti út északi végén, OVIT nál 

és az összes külterületi útnál törlendő 
Mezőgazdasági területek: 
Mezőgazdaság:  

- a Szálender tanya környéke legyen Má3  
- 018 és 013 Má1  
- 039 TSZT szerint nem belterületbevonandó része Má3, tőbbi Má1 
- Kinizsi utca melletti tervezett teleksor feltüntetendő, többi Má2 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: főépítész  
 
 
14. napirendi pont: Közterület fenntartási, parkgondozási munkák helyszínei - pályázat 
 
Kovacsik Tamás: A satírozott részek új helyszínek. Az előterjesztések elfogadása esetén 
felkérjük a PEKB-et, hogy ahol nem elegendő az 1 kaszálás, ott 2-re biztosítsunk keretet.  
 
Popele Julianna: A közbeszerzési eljárás kiírásánál három alkalomról beszélünk. A Plusz 
előtti szigetnél nem kívánunk virágültetést. Az előző évihez képes csak 3 változtatást javasol. 
 
Csányi József: Rozmaring utca felső részénél készül egy játszótér. Javasolja, hogy ezzel 
kerüljön kiegészítésre a lista.  
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Szegedi Sándor: Bozóky tér kőedényei, a járdaszigetnél kerüljön be.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva kiment. 
 
A bizottság tagjai  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 60/2008.(IV.09.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja elfogadni a közterület 
fenntartási, parkgondozási munkák helyszíneiről szóló előterjesztést.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 
 
15. napirendi pont: EGYEBEK 
 
Csányi József: Kereszt utcánál lejárt a határidő. Nem bontotta le a tulajdonos a kerítést. 
 
Kovacsik Tamás: A tulajdonos beküldött egy szerződést, melyen dolgoznak a jogászok, az 
ügy folyamatban van.  
 
Kenessey Zoltán: Közegészségügyi szempontból kéri a mozgó WC-k kihelyezését, Pld. 
vasútállomásokon, közérteknél, Duna-parton, játszótereknél. Ez fontos volna mihamarabb, jön 
a nyár és a turisták.   
 
16. napirendi pont: CBA építéssel kapcsolatos lakossági megnyílvánulás 
 
Jernei Gábor (Göd, Madách u. 30.) Felhívást olvas fel a kiskereskedők nevében. Melyben 
kérik, hogy a bizottság ne támogassa a CBA üzlet megnyitását. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Elmondja a korábbi ülésen e tárgyban hozott határozatot és 
előzményeket. A CBA jelezte, hogy a VFB által hozott kemény feltételeket betartaná, de a 
terveikben nem ez tükröződik. 
 
Kovacsik Tamás: A Tervtanács jelenleg nem fogadta el a terveket, de jogilag ezt a létesítést 
megakadályozni nem áll módunkban, mint önkormányzat. A mostani felhívásukat továbbítjuk 
a testület felé, de ez nem testületi hatáskör, hanem építéshatósági ügy. Itt magántulajdonon 
megvalósítandó dologról van szó. Érdemben nem sokat tudunk tenni. 
 
Fujer Tibor bolt tulajdonos: Nem normális dolog az, hogy minden második sarkon bolt, vagy 
kocsma legyen. A Penni Market más téma volt. 250 aláírással kértük, hogy ne nyisson meg, 
pedig az önkormányzati tulajdonú területen volt. Győr városa pld. megakadályozta, hogy egy 
multinacionális cég oda telepítse az élelmiszerközpontját, mert nem akarják, hogy a belső 
vállalkozói részleg tönkremenjen. A nyugati országokban kiszámolják, hogy hány húsbolt 
szükséges a megfelelő lakosságszámra. Ennél nagyobb létszámra nem adnak ki engedélyt. 
Nem azon kell gondolkodni, hogyan jogszerű, hanem azon , hogy hogyan lenne ésszerű.  
 
 
 
 



 57

Fülöp József vállalkozó: TSZT-ben hosszabb távú célkitűzéseket ki lehet találni. A rajz nem 
világos pld. a közlekedési fordulók kialakításánál. Abban az esetben, ha egy leforduló sávot 
nem tudnak kialakítani, akkor már nem engedélyezhető. Egy koncepciót ennek a bizottságnak 
kellene kialakítani erre vonatkozóan. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: El volt rendelve erre a területre minden pld. változtatási tilalom, ez 
lejárt és nem lehet meghosszabbítani. Településközponti vegyes terület. Az illeszkedési 
szabályoknak is megfelelne adott esetben. Még csak vázlattervet nyújtottak be. Az ésszerűség 
vizsgálata kevés a jogszerűség a fontos. A terület tulajdonosa fellebbezhet, más lesz az 
engedélyező hatóság és utána azt épít, amit akar, ha ezt megnyeri. Akkor már az 
önkormányzatnak nincs beleszólási joga. A korlátozás az élelmiszerboltra soha nem volt. 
Mindenképpen jogszerű megoldást kell keresni, mert mindenki veszíteni fog. 
 
Fülöp József: Önkormányzati határozati kérdés, hogy Gödön összeszámolják, hogy hány bolt 
van, szabályozhatják a négyzetmétert is. Önkormányzat hozhat ilyen döntést is.  
 
Csányi József: A főépítész által elmondottak valóban fennállnak. Megakadályozni nem lehet, 
ha megfelel minden építési szabálynak.  
 
Szegedi Sándor: Örül a vállalkozók összefogásának. Az illeszkedés szabálya igen fontos, de 
az is, hogy a helyi vállalkozókhoz is illeszkedik-e. A helyzet érinti a kisvállalkozókat és a 
lakosságot. Elgondolkodtató a tulajdonosi szándék is, mely nem túlságosan sportszerű. Az 
önkormányzatnak az itt élő emberek érdekeit kell figyelembe venni. Melyik teleknagyság és 
milyen méretben, de csak a jogszabály betartásával kell a további lépéseket megtenni.  
 
Detre László: Feleslegesnek érzi valóban a létesítést. Pld. volt állattartási rendelet 
módosítására javaslata az ÜJKB-nak. Itt a korlátozást nem engedte a közigazgatási hivatal. De 
a győri példa lehetőségét meg fogjuk vizsgálni. 
 
Két Mix kft. képviselője (Borostyán Csemege): A váci önkormányzatnak van rendelete, a 
parkoló helyek mennyiségére vonatkozóan.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ezt kikötöttük, de a teljesítést ebben is vállalták.  
 
Kenessey Zoltán: Volt egy testületi határozat a városközpontra, postára stb. Az önkormányzat 
tartsa meg  a véleményét. A tulajdonosnak fel kellett volna ajánlani az önkormányzatnak a 
területet. 
 
Kovacsik Tamás megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

Kmf. 
 
 

 
Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök       jegyzőkönyvvezető 
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