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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. április 15-i  

rendkívüli  ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (nincs jelen Rábai Zita és Pinczehelyi Tamás) 
   
 
Kovacsik Tamás VfB elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül öten 
jelen vannak. 
 
Napirendi pontok:  
 

1. KMOP-2007.3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 

 
2. A kialakítandó kerékpárúttal kapcsolatos telekrendezések 

(Horváth Szabolcs vételi ajánlatához szükséges területmeghatározás) 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
 

3. 543/3 és az 562. hrsz. földrészletek határrendezéséről 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
 

4. Egyebek 
 

A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják a napirendi pontokat.  
 
1. napirendi pont: KMOP-2007.3.3.1/B Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés               
                              pályázat 
 
Popele Julianna: Belterületi csapadékelvezetésre kiírt pályázatról van szó. Azokra a belterületi 
részekre pályázhatunk, melyek szerepelnek az előterjesztésben. A pályázati támogatás 90 %-
os. Minimális pályázható 15 mFt, max. 900 millió forint. Tervezőt felkértük, hogy a 
tervdokumentációkból gyűjtse ki a blokkonkénti költségeket. Az egyik blokkra a költségvetés 
61 mFt, a másikra kb. 60 mFt lesz. A holnapi PEKB-re pontos adatokat viszünk majd be. 
Május 16. a beadási határidő.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú  szavazattal elfogadták az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot ez alapján az alábbi döntést hozták: 
 

61/2008.(IV.15.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületének a „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” 
pályázat előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot. 
 
 

1. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az  Európai Regionális Fejlesztési 
Alap és a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2007-3.3.1/B 
Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” pályázaton részt kíván venni. 



 59

 
2. A pályázat összege: bruttó  …………..  Ft, támogatás ……….. Ft. 

 
3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, ……..Ft.  Ft-ot az Önkormányzat a 

tartalékkeret terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
2. napirendi pont: A kialakítandó kerékpárúttal kapcsolatos telekrendezések (Horváth 
Szabolcs vételi ajánlatához szükséges területmeghatározás) 
 
Kovacsik Tamás: ismerteti az Építéshatósági osztályvezető által készített előterjesztést. 
 
Popele Julianna: Az északi oldalon 30 cm-es sávot tudunk kialakítani az értékesítési terület 
266 m2 lenne. A bizottság döntését kéri arra vonatkozóan, hogy elfogadható-e a vételi 
szándék. A szándék bejelentőjének viszont nagyobb területre lenne szüksége. A mellékelt 
táblázat minden eshetőséget vázol, értve itt az útszélességeket és az értékesítendő terület 
nagyságát. 
 
Kovacsik Tamás: Több variációt láthatunk: 5 méterről 0,3 méterre, 5 méterről 1,5 méterre, 5 
méterről 2,5 méterre szűkülő terület kerüljön értékesítésre. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: javasolja, hogy az előírt 22 méteres útszélesség meghatározása 
alá ne menjünk. Ennek megfelelően javasolja az értékesítést. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Felhívja a figyelmet egy ott lakó elbirtoklási lehetőségére.  
 
Forró Gábor: A főépítészt kérdi, hogy a településre nézve ez az értékesítés milyen hátránnyal 
járhat? 
 
Szabó Csaba: bejárta a területet, most is használják ezt a részt, a 22 méteres szélesség 
megtartását javasolja. A törekvés az, hogy Gödön minél kevesebb legyen az átmenő forgalom. 
 
Szegedi Sándor: Az 5 méteres sávban minden található, trafó, telefonvezeték, akna, stb. 
Pillanatnyilag is használja a területet, javasolja az értékesítést.  
 
Dr. Szinay József: Egybehangzó a hivatal álláspontja, legalább az 1,5 méteres értékesítendő 
területi részt, vagyis a 21 méteres útszélesség megtartásával történő értékesítést.  
 
Nagy Károly: a telefonosoknak szolgalmi jogot biztosítottunk? 
 
Kovacsik Tamás: Ez már nem a mi kompetenciánk.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A telekalakításhoz a szakhatóságok véleménye szükséges.  
 
Popele Julianna: jelenleg látható a közvilágítási lámpaoszlopsor, mely nem ELMŰ tulajdon. 
Ezt onnan leszerelhetik, ez nem okozhat problémát. A Horváth Úr be szeretné a területet 
keríteni, a gépek miatt. 
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Kovacsik Tamás felkéri a tagokat a sávonkénti szavazásra: 
- 5 m 0,3 m – szavazás 3 „igen” 2 „tartózkodás” 
- 5 m 1,5 m– szavazás 2 „igen”, 3 „tartózkodás” 
- 5 m 2,5 m - 5 „nem”.  
 
A bizottság tagjai 3 „igen”, 2 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 

 
62/2008.(IV.15.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja,hogy Nemeskéri úton 
lévő 1828 hrsz-ú területből Horváth Szabolcs vételi ajánlatához a Képviselő-testület a 22 
méteres útszélesség megtartásával (az értékesítendő terület szélessége a D-i részen 5 
méter, az északi részen 0,3 méter, az értékesítendő terület 266 m2 ) járuljon hozzá. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

63/2008.(IV.15.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy kérjük fel a 
1827/44. hrsz-ú ingatlan tulajdonosát a kerítését helyezze vissza a jogi határra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
Popele Julianna: Csempeboltos közterületet használ a mintadarabok kihelyezésével, 
közterülethasználati díjat nem fizet.  
 
Kovacsik Tamás: Felkérjük a jegyzőt ebben az ügyben tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
3. napirendi pont: 543/3 és az 562. hrsz. földrészletek határrendezéséről 
 
Kovacsik Tamás: Elmondja az előzmények. dr. Gyenes Levente támfalat épített, az 
önkormányzat az elfoglalt 121 m2 – es általa használt területet vásárolja meg. Felkínáltuk a 
területet 20 eFt/m2-es áron. Az egyezség szóban megszületett. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igy a sétány kialakítása befejeződhetne. Javasolja, hogy az ebből 
befolyó összeg kerüljön a sétány kiépítésének költségére.  
 
Forró Gábor: Ez egy nagyon támogatandó döntés a sétánnyal kapcsolatban. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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64/2008.(IV.15.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy az 543/3. hrsz-ú 
terület tulajdonosa az 562. hrsz-ú területből 121 m2-t megvásároljon 20 eFt/m2 áron. 
Javasolja továbbá a bizottság, hogy az értékesítésből befolyt összeg elkülönítésre 
kerüljön, és az csak a sétány kialakítására legyen felhasználható. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Iroda 
 
4. napirendi pont: Egyebek 
 
Szegedi Sándor: Javasolja, hogy a Közterület-felügyelet a Gödön fellelhető lakatlan 
ingatlanokat vegyék számba, elsősorban Felsőgöd Duna-parti részén. Ezekről nyilvántartást 
kellene készíteni és az Építéshatóság a rendbetételre felszólíthatná az érintett tulajdonosokat.  
A település tisztaság így könnyebben fenntartható lesz. Elmondja, hogy az autón nincs rajta a 
„közterületfelügyelet” felírat.   
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: többször próbálta a Közterület-felügyelőket elérni telefonon 
sikertelenül. 
 
Lenkei György: Korábban voltak intézkedések a nem használt ingatlanok tulajdonosainak 
felszólítására, több esetben eredménytelenül.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Tájékoztatót ad a HÉSZ és a TSZT jelenlegi állásáról. A végleges 
tervezet megküldése napokon belül várható.  
 
Szabó Csaba: Javasolja, hogy a beruházók, építtetők a lakosságszám növekedés miatt 
építhetnének bölcsödét, óvodát, pld. az Oázis lakóparkban, más településen ez már 
megvalósításra került.  
 
Szegedi Sándor: A működtetés egyrészt állami támogatásból, másrészt önkormányzati 
támogatásból, harmadrészt kamatos hitelből történik. A szerencsésebb helyzet, ha az 
igénybevevők fizetik meg és nem az önkormányzat a harmadik részt.  
 
                  Kmf. 
 
 

 
 
 

Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
      elnök               jegyzőkönyvvezető 

 
 


