
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. május 13-i 

ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 
  ( Pinczehelyi Tamás tag nincs jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül hatan 
jelen vannak. 
 
Javasolja, hogy a 9. napirendi pont (Autópihenő és környéke – Szabályozási Terv) a kerüljön 
levételre a napirendi pontok közül. 
 
Rábai Zita: Autópihenőnél tervezett társasházzal kapcsolatban kérdezi, hogy milyen más 
módon fog megoldódni, ha nem a kiküldött anyag szerint?  
 
Kovacsik Tamás: Az új tulajdonos ajánlatára várunk, ennek függvényében tárgyalja majd a 
bizottság a későbbiekben. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Ingatlanvásárlási szándék      
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
2. „Belterületi közutak (Nemeskéri K.M. út) burkolat felújításának támogatása - pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető  
3. Kerékpárút építés – pályázat 
    Kerékpárút felújítás, építés – tervezési pályázat 
Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető             
4. Kincsem Közösségi Ház környékbeli ingatlanok elővásárlási joggal terhelése 
Előterjesztő: dr. Nagy Atilla Aljegyző    
5. Bozóky Gyula tér rendezési tervének elkészítése 
Előterjesztő: dr. Bognár László Alpolgármester   
6. Gaude Kórus kérelme 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök    
7. Telekalakítási tilalom (6801/263-265. hrsz.)  
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit Főépítész   
8. Jegenye utcai lakók kérelme 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit Főépítész   
9. Autópihenő és környéke – Szabályozási Terv  
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit Főépítész   
10. Építészeti örökség védelme 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit Főépítész   
11. Helyi Építési Szabályzat – tájékoztató 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit Főépítész   
12. Egyebek 
 
Egyebek napirendi pont: 
- Bertáné Tarjányi Judit: Kerékpárutat jelző táblák pld. Petőfi utcánál 
- Dr. Mödlingerné Kovács Éva:Nemeskéri kiserdőre a védett területet jelző táblák kitétele 
                Tanyahajó  
                  Kerékpár-tárolók kérdése közintézmények előtt 
                  Parkolási rendelet létrejöttének fontossága 
 



 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják a napirendi pontokat és a 9. 
napirendi pontot leveszik a napirendről. 
 
1. napirendi pont: Ingatlanvásárlási szándék 
 
Popele Julianna: A volt BM üdülő területének egy részére vételi ajánlatot tenne az 
önkormányzat, hogy az emberek szabadon lejárhassanak a Duna-partra, és a tervezett közpark 
kialakításával nem a vendéglőn keresztül lehetne megközelíteni a partot.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Miért csak ennyi területre adunk vételi ajánlatot, a Duna utcánál is le 
lehetne menni a gátig. 
 
Popele Julianna: Megvizsgáltuk ennek a lehetőségét is, de a színházterem használatakor is 
szükségessé válik a parkoló bővítése. Itt található a porta épülete is, ezért nem vették 
számításba ezt a területet. 
 
Szegedi Sándor: Érvényben van a benyújtott igény erre, vagyis az ingyenes átadás 
folyamatban van. A két dolog nem szabad, hogy ütközzön. Ez ügyben június végéig lesz 
döntés. A másik dolog, hogy 1998-ban jeleztük már a vételi szándékot, így ezt kell 
megerősíteni.  
 
Popele Julianna: Jegyző Úr volt tárgyalni a kezelőnél.  
 
Kovacsik Tamás: A vásárlás alapja az volna, hogy a vendéglő tulajdonostól befolyt bevételből 
fedeznénk a terület vételárát.  
 
Rábai Zita: Kaptunk bíztatást arra, hogy ezt a területet megkapnánk?  
 
Kovacsik Tamás: Egyáltalán nem bíztattak erre, viszont a vendéglő tulajdonosa vételi 
szándékot nyújtott be önkormányzati területre, ezen összegből kerülne megvásárlásra a 
területrész.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

65/2008.(V.13.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Göd, Jósika utca 14. szám 
alatti 3255/2 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában lévő összesen 18391 m2 alapterületű, a 
BM kezelésében lévő üdülő területéből kb. 1880 m2  megvásárlását. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a terület megvásárlására vételi ajánlatot tegyen, és 
tárgyalásokat folytasson a tulajdonos nevében eljáró BM. Központi Gazdasági 
Főigazgatóságnál. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 



2. napirendi pont: „Belterületi közutak (Nemeskéri K. M. út) burkolat felújításának 
támogatása – pályázat  
 
Popele Julianna: Az önkormányzat a Nemeskéri út felújítására rendelkezik tervvel. A 1. sz. 
jelölt szakasznál a támogatási összeg 20 mFt,  63.519.936,-Ft a teljes felújítási összeg. Ehhez 
43.519.936,-Ft önkormányzati önrész szükséges. A 2. sz. szakasznál 22.672.156,-Ft-os 
önrész, a harmadik variációnál 12.727.902,-Ft az önrész. Javasolja a 2. sz. javaslat 
elfogadását, vagyis ennek a területre benyújtani a pályázatot.  
 
Lenkei György: Ha már egy rész a Pentától az elágazásig elkészült, akkor logikus lenne ezt 
folytatni. Megfontolandónak tartja a Pentától folytatni a Béke út felé.  
 
Popele Julianna: A kátyúzást eddig hidegaszfaltozással készítették, jelenleg 
melegaszfaltozással készítenék el, mely sokkal tartósabb.  
 
Csányi József: A Rákóczi út miért nem került be a felsorolások közé? 
 
Popele Julianna: elsősorban a tervekkel rendelkező utak vannak felsorolva. 
 
Forró Gábor: más javaslata is lett volna, ha a határidő nem szorítana. Ezek a szakaszok azért 
mennek ilyen hamar tönkre, mert az idetelepült vállalkozások jelentős teherautó-forgalmat 
vonzanak.  
 
Rábai Zita: Itt megint a szokásos zsákutcával találkozunk. Lenne fontosabb szakasz is. Lenkei 
Úr javaslatához hozzáfűzi, hogy akkor ott világításra is szükség lenne, a másik, hogy a Béke 
utcánál gyalogátkelőhelyet is létesíteni kellene.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A gyalogátkelőhely tervezett helyét elmondja, a Hernád utcai 
csomópontnál, a Nemeskéri út két oldalát kellene összekötni.  
 
Detre László: A Béke út ott véget ér, délre vagy északra lehet meghatározni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Amennyiben megépülne az út, akkor a világítás is elkészülhetne. 
Mindentől függetlenül lakossági igényként is felmerült, hogy a Tűzvédmi Rt. épületétől a 
Maros utcáig nincs közvilágítás, ezt előbb utóbb meg kell oldani, vegye ezt a bizottság 
evidenciába. 
 
Dr. Nagy Atilla: Van most kiírva energia-korszerűsítési pályázat is, melyen érdemes 
elgondolkodni. 
 
Detre László: A Beruházási Osztályvezető elmondta, hogy nem túl szakszerűen végzik a 
hidegaszfaltozást, akkor miért csinálják? A Nemeskéri út teljes szakaszát meg lehetne 
csinálni, nem kellene foltozgatni, hanem végig vinni. Van-e erre pénzügyi lehetőség? 
 
Popele Julianna: Részletekben sokkal többet tudunk nyerni a pályázatokon. Egy szakaszra 
tavaly nyertünk, így nagyobb eséllyel indulunk, mint, ha egyben adnánk be. 
 
Rábai Zita: Ez a Nemeskéri útnak olyan szakasza, ahol a vállalkozók vannak, be lehetne 
vonni őket is. 
 



Kovacsik Tamás: pont ezt akarta javasolni, a Penta Kft., vagy a kamionparkoló is részt 
vehetne, hiszen közös az érdek.  
 
Lenkei György: A 3. variációnál nyerünk a legtöbbet. Mindenképpen javasolja, hogy ha csak 
1-et választhatunk, akkor folytassuk az elkezdett munkát.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ez a Penta és Béke utca közti szakasz rövidebb, a Beruházási 
Osztályvezető által javasolt útszakasz sokkal hosszabb.  
 
Nagy Károly: Használjuk ki a maximális lehetőséget, a 20 mFt-os elnyerhető támogatás 
szerint. 
 
Rábai Zita: A 2-es és 3-as javaslatokat javasolja, vállalkozói támogatással. Igy jóval 
magasabb önrészt tudunk felmutatni.  
 
Kovacsik Tamás: A vállalkozói támogatás akkor az önrész része lehet? 
 
Rábai Zita: természetesen úgy gondoltam. 
 
Csányi József: Maximálisan 1-2 mFt-ról lehet beszélni, hiszen a vállalkozók nem tudnak nagy 
támogatást nyújtani.  
 
Szegedi Sándor: Egyetért. A kamionok után súlyadót, továbbá iparűzési adót is fizetnek a 
vállalkozók. Korábban a Pentával volt egy megállapodás az aszfaltozással kapcsolatban.  
Folytatni kellene a Nemeskéri utat, ez a javaslata.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A Szegedi Úr által felsorolt vállalkozásokkal egyetért, ha a 
Pentától a Béke útig történik a felújítás. A 2-3 javaslat között kellene dönteni, hiszen ez több 
ezer ember közlekedését fogja szolgálni. 
 
Rábai Zita: Ha a vállalkozók hozzájárulnak, akkor 2 és 3. szakaszt, ha nem sikerül a 
támogatásukat elnyerni, akkor a 2-es szakaszt javasolja. 
 
Kovacsik Tamás: Szavazzon a bizottság egyrészt a Lenkei Úr javaslatára, az anyagban 
található javaslatról, és harmadikként Szegedi Urat felkérve a vállalkozókkal vegye fel a 
kapcsolatot a támogatásokkal kapcsolatban. 
 
Nagy Károly: 21 mFt kellene a teljes hossz megépítéséhez. 1 éjszaka alatt ennek az összegnek 
a felét meg kellene szerezni a vállalkozóktól, mely kb. 10 mFt. 
 
Popele Julianna: Alternatíva lehet az 1. és a 2. javaslat. A támogatás nem lesz több 20 mFt-
nál, másik pályázaton még nyerhetünk. A vállalkozók még a kátyúzásba is segíthetnek.  
 
Rábai Zita: A támogatás összege valóban nem nő. Az egyik stratégia a kisebb önrész 
bevállalásával, vagy egy nagyobb önrészre vonatkozó lehet, mint a 2-es javaslat. 
 
Popele Julianna: A tapasztalat, hogy korábban már benyújtottuk a teljes hosszra, de nem 
nyertünk, viszont kisebb szakaszoknál már előfordult, hogy nyertünk.  
 



Dr. Horváth Viktor Gergő: Popele Julianna felvetéséhez szorosan kapcsolódik, hogy ha idén 
és jövőre is pályázunk, akkor az utak állapotát fel lehet mérni, és ez alapján dönteni. A Béke 
úttól lefelé sokkal rosszabb, tehát itt indokoltabb egy teljes felújítás.  
 
Lenkei György: A kanyarban nincs megoldva a vízelvezetés, a temetőtől számított jobb 
kanyar. Valószínű, hogy télen itt történik a legtöbb baleset.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A vízelvezés fontos dolog, épp az utolsó testületi ülésen 
döntöttünk erről. 
 
Lenkei György: Az belvíz volt, ami mást jelent. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Túl sok balesettel ezen a területen nem találkozott. 
 
Szavazás: - Lenkei úr javaslatára, azaz a 3-as szakaszra (Penta telephely bejárat elágazás és a  
                   Béke út közötti szakasz): 3 „igen”, 3 „nem” szavazat. 
 
                - 2-es szakasz (Alagút utca és a 2. sz. főút előtti vasúti átjáró közötti szakasz)  
                  támogatása: 3 „igen”, 1 „tartózkodás”, 2 „nem” szavazat. 
 
     - 1-es szakasz (Penta telephely bejárat elágazás és a 2. sz. főút előtti vasúti átjáró  
                   közötti szakasz)  támogatása: 6 „nem” szavazat. 
 

     - Vállalkozói támogatással, ami megváltoztatja a határozati javaslatot, ami már  
       ezzel együtt kerül a testület elé, az 1-es szakasz elfogadásával.  
      A támogatás minimál mértéke: 10 mFt. 6 „igen” szavazat  

 
Csányi József javaslata, hogy a következő ülésre jelöljük ki azokat az utcákat, melyeknek 
szükséges a felújítása.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

66/2008.(V.13.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 

 
I. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja  a   Közép - Magyarországi 

Regionális Fejlesztési Tanács által 2008. évre meghirdetett „Települési 
önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújításának 
támogatása” pályázaton történő részvételt. 
Összes költség:     63 519 936 Ft 
Elnyerhető támogatás:    20 000 000 Ft  

 Önkormányzati önrész:    43 519 936 Ft 
  

II. A  pályázatot a Nemeskéri-Kiss Miklós út burkolat felújítására kell elkészíteni és 
benyújtani az alábbiak szerint : 

  
 Penta telephely bejárat elágazás és  a 2. sz főút előtti vasúti átjáró közötti szakaszt, 
 vállalkozói támogatással, melynek mértéke minimum: 10 M Ft. A támogatással 



 kapcsolatos tárgyalások lebonyolításával Szegedi Sándor alpolgármestert kéri fel a 
 bizottság.  

 
 
 

 
 
III. Az Önkormányzat a  részvételhez szükséges önrészt, …………….. Ft-ot a 2008.  évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
 

Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirendi pont: Kerékpárút építés -  pályázat 
 
Építési munkák 80 %-ára lehet támogatást nyerni. Jó helyzetbe vagyunk, hiszen engedélyes 
tervekkel rendelkezünk, tervezői költésvetés alapján. 
 
Detre László: kb. 70 milliárd közeli pénzt kap Magyarország. Mindenképpen javasolja a 
pályázást. 
 
Rábai Zita: Kötvénykibocsátáskor arról is döntöttünk, hogy olyan beruházásokat szeretnénk 
megvalósítani, amelyek pénzt hozhatnak, persze fontos a kerékpár út is, de több tíz millióról 
döntünk sorra. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Folytatni kellene, hogy folyamatos legyen a kerékpárút, nem 
szakaszos.  
 
Popele Julianna: Nem kell előre eldönteni a szakaszokat.  
 
Kovacsik Tamás: Valamilyen szinten támogatja a régi kerékpár út felújítását is, de a 
főépítészi javaslat is támogatandó.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Vasút utcától az Ady Endre úton, hiszen innen jönnek a gyerekek az 
iskolából.  
 
Popele Julianna: A régi kerékpár út a Duna útvonalánál majd a következő napirendi pontban 
lesz szó. 
 
Lenkei György: Sokkal nagyobb az esélyünk a régi út korszerűsítésére. 
 
Kovacsik Tamás: Erről is fogunk szavazni, a következő napirendben. 
 
Szavazás:  
 

 határozati javaslat (kiküldött anyag 4. oldalán) a.)  részére: 5 „igen”, 1 
„tartózkodás”           



 A határozati javaslat prioritási sorrendjét a bizottság az alábbiak szerint változtatja 
meg:  
Elsőként II. ütem, másodikként a  III. ütem, és harmadikként az  I.  ütemben 
meghatározott útszakaszok:  6 „igen” szavazattal 
 

 eredeti forma: a leírtak szerint: 6 „nem” szavazat.  
   
        

67/2008.(V.13.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
a.) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Gazdasági és 
Közlekedési Minisztérium által 2008. évben meghirdetett a „Kerékpárutak 
fejlesztésének támogatása” pályázaton való részvételt, az Országos Területrendezési 
Tervben (2003. évi XXVI. tv.) szereplő Euro Velo nemzetközi kerékpárút 
magyarországi szakaszai építése céllal.  
 
b.) A pályázatot a már engedélyezett tervek alapján az alábbi műszaki tartalommal 
kell elkészíteni és benyújtani: 
 
Építési munkák:   (az eredeti javaslathoz képest módosul) 
 
A Városfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az építési 
munkák sorrendjét az alábbiak szerint határozzák meg: 
 
I. ütem: belterület 0+000-1+475 szelvény közötti Vasút utca Árpád u. - Ady E. utca 
közötti szakasz megépítése, melyhez a 10.834.200,-Ft önrészt a költségvetésből 
biztosítja. 
 
II. ütem belterület   0+570-1+640.29 szelvény közötti Rómaiak útja – vasúti aluljáró 
– Pesti Ferenc tér Szt. István utca közötti szakasz megépítése, amelyhez a 7.780.200,-
Ft önrészt a költségvetésből biztosítja.  
 
III. ütem belterület 0+000-2+176,25 szelvény közötti Délibáb u. - Honvéd sor – vasúti 
gyalogos aluljáró közötti szakasz megépítése, melyhez a 16.029.800,-Ft önrészt a 
költségvetésből biztosítja.  
 
A bizottság a 2. alternatívát a elvettette. 
 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 
 
 

Kerékpárút felújítás, építés – pályázat 
 
Kovacsik Tamás: A második határozati javaslat a tervezésre vonatkozik:  
 

 



Kovacsik Tamás: A régi felújítása talán jobb volna.  
 

Szegedi Sándor: A Petőfi utca a legveszélyesebb szakasz, felülvizsgálat és a régi felújítása 
lenne talán a célszerűbb.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ne a meglévőt újítsuk fel, hanem a Petőfi utcát hozzuk helyre.  
 
Popele Julianna: Tulajdonképpen ez felújítás lehet.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az 1-es alternatíva kiépítésről,  a 2-es a régi felújításáról szól. Valóban 
helyre lehetne hozni a korábbi utat.  
 
Detre László: Petőfi utcát a Huzella előtti szakaszon megtiltásra kerülne a gépkocsi forgalom.  
 
Kovacsik Tamás: Vannak szülők akik ragaszkodnak ehhez, ebéd fizetés stb. a helyzet, hogy a 
megfelelő parkolóhely biztosítása is szükséges lenne. 
 
Az 5. oldal határozati javaslata: 1 alternatíva: 6 „nem” szavazat 
                                 2. alternatíva: 6 „igen” szavazat 
 

68/2008.(V.13.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a  Gazdasági és Közlekedési 

Minisztérium által 2008. évben meghirdetett a „Kerékpárutak  fejlesztésének 
támogatása” pályázaton való részvételt tervezés, engedélyezés céllal.  

 
b.) (2. alternatíva) 

Kerékpárút szélesítés és burkolat megerősítés tervezése és engedélyezése a meglévő 
Pázmány P.utca –Délibáb utca  közötti nyomvonalon.  

 
Felelős: Beruházási osztály 
Határidő: azonnal 

 
 
4. napirendi pont: Kincsem közösségi ház  
 
Dr. Nagy Atilla: Csatolta a rendeletet. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a jogtechnikai 
szükségességet, jelen esetben a korábbi gyakorlattól való eltérés miatt. Gyakorlatilag eljárási 
szabályt is alkottunk a rendelettel. Az Alkotmánybíróság a korábbiakban a jogorvoslati 
fórumot hiányolta, ezért került ez a javaslat a bizottság elé.  
 
Nagy Károly: Az elővásárlási jog terheléssel mit ér el az önkormányzat? 
 
Bertáné Tarjányi Judit főépítész: az integrált városrehabilitációs pályázaton történő részvétel 
indokolja a Kincsemnél lévő 2 db családi ház, és az üzleteknél a tulajdonosokkal történő 
egyeztetést, melyet tárgyalásos alapon kíván az önkormányzat megoldani.  
 



Az elővásárlási jog rátétele célszerű már csak a spekuláció kizárása miatt is. Az esetlegesen 
jelentkező felvásárlót is ki lehetne zárni. A szabályozási tervben több épületet kért kijelölni 
bontásra. 
A HÉSZ-ben ez még nincs benne, csak a hibajegyzékben szerepel, még kijavításra vár.  
 
Szegedi Sándor: Jogos a felvetés, hogy mit érünk el vele, lehet épp az ellenkezőjét. Erre 
különbözőek a reakciók. A hátralévő napokban előszerződéseket kell kötni, hogy a pályázat 
benyújtható legyen. A békés rendezés híve.  
 
Dr. Nagy Atilla: Mit tanácsol az alpolgármester, hogy mikor kapják meg a tulajdonosok a 
döntésről szóló határozatot.  
 
Szegedi Sándor: Jó a kérdés. A tulajdonosokkal korábban már közölték, hogy inkább a békés 
rendezést szeretné az önkormányzat, a május 15-i határidőt jelölték meg.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: akivel május 15-ig nem egyezünk meg arról a 21-i testület dönthet.  
 
Rábai Zita kiment. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozzák: 
 

69/2008. (V. 13.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 
Göd belterület hrsz. 2692 Mihácsi utca 4. szám alatti lakóház, udvar és gazdasági épület 

ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 
 
 
 
 



 
 

70/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2694 Mihácsi utca 8. szám alatti lakóház, udvar ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 

71/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/5 Pesti út 2690/5 alatti társasház ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 
 
 



 
 

72/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/5/A/1 alatti társasházi üzlet ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 

 
73/2008. (V. 13.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/5/A/2 alatti társasházi üzlet ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 
 
 



 
 
 

74/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/5/A/3 alatti társasházi üzlet ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 

75/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/6 Pesti út 2690/6 alatti társasház ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 
 



 
 
 

76/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/6/A/1 alatti társasházi üzlet ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 
 

77/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/6/A/2 alatti társasházi üzlet ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 
 



 
78/2008. (V. 13.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/6/A/3 alatti társasházi üzlet ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző 
 

79/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/6/A/4 alatti társasházi üzlet ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző  
 
 
 
 
 
 



 
80/2008. (V. 13.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága Göd Város Önkormányzatának 
30/2008. (IV. 24.) sz. Ök. Rendelete 3. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján 
ügy dönt, hogy a 
 

Göd belterület hrsz. 2690/8 Pesti út 2690/8 alatti üzlet, udvar ingatlant 
 
a Göd Város Önkormányzat javára településrendezési feladatok, a településszerkezeti 
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása, a Kincsem Közösségi Ház ingatlan, 
mint központ bővítésének biztosítása céljából 

elővásárlási joggal terheli meg. 
 
E határozat ellen az érintett ingatlantulajdonos 30 napon belül Göd Város 
Önkormányzat Képviselő-testületéhez  illetékmentes fellebbezést nyújthat be. 
 
Felkéri az aljegyzőt, hogy e határozatot szabályszerűen közölje az érintett ingatlan 
valamennyi tulajdonosával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Aljegyző  
 
5. napirendi pont: Bozóky Gyula tér rendezési tervének elkészítése 

 
Kovacsik Tamás: Korábban a testület és a VfB is szavazott már a területrendezéséről. A 
Bozóky tér tervezője ezért szükségesnek látta építész felkérését.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslata: A tervezési szerződés 3.1. pont: a Tervtanács elfogadáshoz 
kössük az I. részlet kifizetését.  
A Bozóky téren 1 db engedély nélküli átjáró készült, a tulajdonost a Tervtanács felszólította. 
Javasolja, hogy a tulajdonosi hozzájárulás ügyét a bizottság tárgyalja, jelenleg az 
Építéshatóságnál van az ügy.  
 
Rábai Zita  megérkezett.  

 
A bizottság 6 „igen” egyhangú szavazattal kiegészíti az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot és az alábbiak szerint dönt: 

 
81/2008. (V. 13.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja a Bozóky Gyula tér 
rendezési tervének elkészítését, és a tervezési szerződés megkötését azzal a kiegészítéssel, 
hogy a szerződés 3.1. pontja egészüljön ki azzal, hogy a Tervtanács javaslata után 
kerüljön kifizetésre a díjazás. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: dr. Bognár László alpolgármester 
 
 



6.  napirendi pont: Gaude Kórus kérelme 
 

Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy több bizottsághoz érkezett kérelem, 
útiköltségre kérnek pénzt. 

 
Detre László: ÜJKB is kapott a kérelemből. Házon belül is történtek félreértések. Ápr. 1-től 
megváltozott a törvényi rendelet a kérelmekre vonatkozóan. Felvilágosítja a bizottságot, hogy 
a hivatalhoz már 2008. januárjában beérkezett a kérelem.  

 
Kovacsik Tamás: Az anyagban található kérelem dátuma: 2008. április 18. 

 
Dr. Nagy Atilla: Amely szervezet az államháztartástól kér támogatást, annak először is 
adatairól kell nyilatkoznia. A támogatás folyósításakor több nyilatkozat megtétele szükséges a 
kérelmező részéről, megfelelő támogatási megállapodások létrehozásával. 
Terveink szerint a honlapon a nyáron már a megfelelő igénylőlapok letölthetők lehetnek.  
A cél az lenne, hogy a költségvetés elfogadása után már nagyobb lehetőség támogatások 
kiadására ne legyen.  
 
Rábai Zita: Ez már a PEKB üléseken is felvetődött, hogy a költségvetés elfogadása után már 
ne lehessen túl sok mód a változtatásra. Tetszik a javaslat. 
 
Dr. Pintér György: érdemes lenne a támogatási kérelmekre kidolgozni egy megfelelő formát. 
 
Dr. Nagy Atilla: Érdemes a támogatásoknál a természetbeni juttatás (pld. használat) 
feltüntetni.  
 
Rábai Zita: Mi legyen a nem bejegyzett szervezetekkel? 
 
Dr. Nagy Atilla: Az természetes személyként szerepelhet.  
 
Kovacsik Tamás kéri a tagokat a támogatási javaslat megtételére.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a KOB 150 eFt-ot szavazott meg a többi bizottságról nem tud, 
javaslata 80 eFt. 
 
Kovacsik Tamás: Lenkei Úr 100 eFt-ot javasol. 
 
Szavazás: 80 e Ft:  1 „tartózkodás”, 5 „nem” szavazat. 
                100 e Ft   6 „igen” szavazat. 
 
A bizottság tagjai 6 ”igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 82/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 100.000,-Ft támogatást nyújt 
saját bizottsági keretéből a Gaude Kórusnak (képv.: Tóthné Barcs Ágnes kórustitkár, 
2131 Göd, Petőfi u. 36.) a Monthey városba történő utazásra.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 



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

83/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága az Építéshatóság felkérésére 
tárgyalja a Göd 5546/2. hrsz.-ú ingatlan közterület-használatának ügyét.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Építéshatóság, főépítész  

 
 

7. napirendi pont: dr. Horváth Viktor Gergő kérte a bizottságot, hogy tárgyalja újra a 2. 
napirendi pontot, új javaslatot dolgozott ki.  

 
I. javaslat: Pentától a Béke utcától, 700 méteres hosszban. A bizottság 3-3 arányban 

szavazott.  
II.  javaslat: bal alsó sor pirossal jelölve Alagút utcától déli vasúti átjáróig 1,3 km, 

ezzel teljesen kihasználnánk a pályázatot. 
 
Kompromisszumos javaslat: induljunk a Pentától, Béke utcán át (ezzel teljesítve a javaslatot) 
és a pályázat kihasználásával eljutva a Kölcsey utcáig (ez is 1,3, km.) így a lakossági igény is 
teljesül.  
 
Forró Gábor: A javaslat azért is pozitív, mivel a vállalkozók támogathatják. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Egy olyan táblát javasol kitenni, ha nem segítenek, hogy 3,5 
tonna felett nem lehet behajtani. 
 
Popele Julianna: Ezt nem tehetjük meg, súlykorlátozás van Felsőgöd irányában 12,5 tonna 
felettiek ezt az egy utat vehetik már csak igénybe. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az útépítés során forgalomlassító szigetet létesítenénk a körzeti 
fejlesztési hozzájárulásból erre lehetne fordítani. 
 
Popele Julianna: Erről a megfelelő szabályokat tudni kell pontosan. A szakaszra vonatkozó 
javaslat (Kölcsey utcáig) elfogadhatónak tartja. 
 
Lenkei György és Rábai Zita kiment. 
 
Szavazás: dr. Horváth Viktor Gergő kompromisszumos javaslatát a bizottság tagjai 4 „igen” 
egyhangú szavazattal elfogadták és az alábbi határozatot hozzák: 

 
84/2008. (V. 13.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek 
az alábbi határozat meghozatalát. 
 
I. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja  a   Közép - 

Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által 2008. évre meghirdetett 



„Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat 
felújításának támogatása” pályázaton történő részvételt.  
 
 

II. A  pályázatot a Nemeskéri-Kiss Miklós út burkolat felújítására kell elkészíteni és 
benyújtani az alábbiak szerint:  

  
0 + 450 szelvénytől 1 + 800 szelvényig (Penta telephely bejárat elágazás és a 
Kölcsey    u. közötti szakasz) 1 350 m hosszú, 6 m szélességben: 

 
Összes költség:     44 601 754 Ft 
Elnyerhető támogatás:    20 000 000 Ft  
Önkormányzati önrész:    24 601 754 Ft 

 
III. Az Önkormányzat a  részvételhez szükséges önrészt, 24.601.754 Ft-ot a 2008. évi 

költségvetési tartalék terhére biztosítja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 
Rábai Zita visszajött.  
 
A bizottság tagjai  5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

85/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a mai ülésen hozott  
66/2008.(V.13.) sz. határozatának II. pontját visszavonja.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
8. napirendi pont: Telekalakítási tilalom (6801/263-265. hrsz.)  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Lemaradt egy helyszínrajz az anyagból. Tisztázatlan jogi helyzet 
keletkezett a termálkörúton, sajnálatos módon kétféle szabályozási terv van érvényben. 3 db 
telek összevonásával született a határozati javaslatban megfogalmazott megállapodás. 
Javasolja a telekalakítási tilalom alóli feloldást.  
 
Dr. Mödlingerné: Javasolja a határozati javaslatot elfogadni.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 

 
86/2008. (V. 13.) VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága egyetért a 6801/263-265 számú telkekre 
vonatkozóan az alábbi beépítési lehetőségekkel: 

Szintszám: FSZ+ tetőtér 1/3-os kiemeléssel, gerincmagasság: 8,3 m, melytől dm-es 
nagyságrenddel lehet eltérni, a beépítési százalék max. 30%. 10 lakás építhető, egyenként 
minimum 50 m2-es hasznos alapterülettel, azzal a feltétellel, hogy a beruházó a 
tervdokumentációt folyamatosan egyezteti a főépítésszel és az Építéshatósággal. 



Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 6801/263-265. hrsz-ú telkekre 
vonatkozóan a telekalakítási tilalom feloldását telekegyesítés céljából. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
9. napirendi pont: Jegenye utcai lakók kérelme 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A lakók vásárlási kérelmet nyújtottak be, melyet kicsit túlméreteztek.  
A terület eladásakor az építési telkek nőnek, a sűrűség tovább fokozódik.  
 
Kovacsik Tamás: Semmilyen körülmények között nem támogatná ennek a szakasznak az 
értékesítését. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A köztársaság út szélessége több helyen változna, továbbá 2 lakás 
helyett, 4 lenne építhető. Nem javasolja az értékesítést. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
 

87/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja a 2957 sz. közterület 
eladását és egyetért a szabályozási vonal fenntartásával a 2773/1 sz ingatlanon. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész 
 
10. napirendi pont: Építészeti örökség védelme 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 2008-ban jelentős változások történtek a helyi védettségben. Javasolja, 
hogy a helyi rendelet is mielőbb szülessen meg egységesen. Olyan építési követelményeket 
kell megállapítani, hogy azok az Építéshatóság számára egyértelműek legyenek, vagyis a 
védettséget egyértelműen meg lehessen állapítani. A rendeletnek meg kell felelnie a 
Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal előírásainak. Köszönetét szeretné kifejezni dr. 
Mödlingerné Kovács Évának, aki nagy segítséget nyújtott az örökségvédelmi hatástanulmány 
ügyében.  
 
Rábai Zita: A költségeket ki és hogyan viseli az épületeknél. A hétköznapi állagfenntartáshoz, 
karbantartáshoz vagy esetleg az örökségvédelmet szolgáló átalakítás megtételéhez kinek a 
hozzájárulása szükséges? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Erről szólna az örökségvédelmi rendelet. Ennek kidolgozása igen 
sokrétű.  
 
Rábai Zita: A rendelet megszületésekor rendezni kellene a magántulajdonban lévő védett 
ingatlanokra vonatkozó részt.  
 



Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Fácán vendéglő keleti homlokzatára is fel lehetne tetetni a 
védettséget.  
 
Kovacsik Tamás: A főépítész erről készíthet listát. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák 
 

88/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Kincsem istálló 
és a Wigner villa helyi védettségének módosítását az alábbiak szerint: 

- Kincsem istálló (2690/1 hrsz): A beépítés jellege és az épület belső karaktere ( a tetősík, a 
nyílások és a szénafeldobó) védett. 

- Wigner villa (417 hrsz): Az egykori villa főépület külső megjelenése, tömege. homlokzati 
nyílásrendje, díszítőelemei, tetőzetének formája, a szinezés kivételével védett. 
 
Göd Város Önkormányzatának Ügyrendi-, Jogi-, és Közbiztonsági  Bizottsága javasolja 
a helyi védett épületekről szóló rendeletek egységes jogszabályba foglalását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
  
 
11. napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat - tájékoztató 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Városközponti HÉSZ kizárólag a pályázat miatt jött létre. A 
szakhatóságok megadták a véleményüket.  
 
Kovacsik Tamás: Ebben a tárgykörben külön bizottsági ülés lesz, kéri ezért, hogy minden 
bizottsági tag kapjon anyagot. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A szabályozási terv véleményezése elindult. Sok hiba volt fellelhető, 
ezért egyeztető tárgyalásokra van szükség. A változtatási tilalmakat hatályban kell tartani a 
városi HÉSZ elfogadásáig.  
 
 
12. napirendi pont: EGYEBEK: 
 

• Kovacsik Tamás: Kerékpár úttal kapcsolatosan elmondja, hogy a kerékpárúton 
található táblák kopottak, vagy rosszak. Jelentkezett egy társaság, akik térítés nélkül 
megcsinálnák a táblák helyreállítását. Egy pontos precíz bejáráson meghatározták a 
táblák és csövek összességét. Felolvassa a faxon kapott árajánlatot, mley 89.680,-Ft + 
ÁFA-ról szól. A helyreállítás két hét múlva egy szombati napon történne.  

 
Forró Gábor: Milyen anyagból készülnek a táblák? 
 
Kovacsik Tamás: 1,5 cm-es műanyagból. 
Bertáné Tarjányi Judit: felolvassa a „Magosfa Alapítvány” felhívását az általuk meghirdetett 
biciklis úton történő táblakihelyezésre és piktogram festésre. Ehhez az alapítvány kéri a 
tulajdonos hozzájárulását. 



 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

89/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja Göd Város 
Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulásának megadását a Magosfa Alapítvány részére 
2008. május 24-től a kialakított kerékpárút tábláinak pótlására, valamint a piktogramok 
újrafestésére, a munkálatok befejezéséig.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős: VfB  elnök 
 

90/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a kerékpárút tábláinak 
feltételére és a piktogramok újrafestésére 150.000,-Ft-ot biztosít saját bizottsági 
keretéből a Plastiroute Forgalomtechnikai Kft. részére. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: VfB  elnök 
 

• Az I. Drums Kulturális Fesztivalra támogatási kérelem 
 
Rábai Zita: Jó lenne, ha a bizottság a városfejlesztéssel kapcsolatos dolgokat támogatná.  
 
Kovacsik Tamás: Ez lenne az utolsó kultúrális támogatás 
 
Forró Gábor kiment.  
 
4 igen szavazattal 50 eFt-os támogatás. 
 

91/2008. (V. 13.) VfB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága 50.000,-Ft-os támogatást 
nyújt saját bizottsági keretéből az I. Drums Kultúrális Fesztivál megrendezésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 
Forró Gábor visszajött. 
 
Szabó Csaba: Június 11-én lesz megtartva a kulturális fesztivál, melynek szervezésében részt 
vett, külföldről is sok fellépő érkezik. 
 
Rábai Zita távozik. 
 



• Dr. Nagy Atilla: Az óvóda létesítésével kapcsolatban elmondja, hogy felmerült az Ady 
klub épületének átalakítása óvoda céljára, a Németh László iskola tetőtér bővítése 
helyett.  
 
Bertáné Tarjányi Judit:  Az Ady Klub mindenképp felújításra szorul. Átmenetileg a 
könyvtár a BM üdülőbe vonulhatna.  
 
dr. Nagy Atilla: Új bölcsőde tetőtere a másik elképzelés. Ez 110 m2, ebből a hasznos 
alaptüerület 80 m2. A harmadik megoldásként felmerült a régi bölcsőde átalakítása  
óvodává, negyedikként a Jávorka utcai óvoda bővítése merült fel, itt a tervek 
megvannak, 1 csoport bővítése kerülhet szóba.  
Az ötödik lehetőség, hogy béreljünk ingatlant. Megfelelő bérleményt még nem 
találtunk. Holnap testület elé kerülnek az ezzel kapcsolatos javaslatok. Az óvoda igény 
kb. 100 fős.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Jávorka utcai épület alkalmatlan az óvoda létesítésre, bár a 
terület, a környezet alkalmas lenne. Javasolja a Fácán épület gyermekintézménnyé 
való változtatását, úgy, hogy a Jávorka utcai épület villa épületként való legyen 
értékesítvel. Ez az épület megközelíthető vasúttal, gyalog, kerékpárral. Ez hosszútávú 
cél lenne, ide ideiglenes épületet nem javasol sem ide, sem a Jávorka utcába. 

 
Rábai Zita: Az óvóda helyzetet meg kell oldani, de mi van az iskolás férőhelyekkel. A 
felsőgödi iskolában idén kivételesen nem volt gond az elhelyezés. Ezeknek a 
gyermekeknek, akiknek most óvódai férőhely kell a későbbiekben iskolai férőhelyekre 
lesz szükségük. 

 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A kérdés, hogy átmeneti vagy költséges megoldást 
válasszunk. 2004-ben volt arra vonatkozó felszólalás, hogy milyen demográfiai 
változás várható. Az agglomerációs övezetben felmérődött, hogy a migráció 
megfordult. Fontos az egységes kezelés, mert a káosz egyre nagyobb lesz, a lakópark 
építésével egyeztetve. Az Oázis lakóparkban keletkezik a gyermektöbblet, akkor ott 
kellene megoldani az óvoda létesítést.  

 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A Kolping iskolával mi a helyzet, ezt érdemes lenne 
felmérni. 

 
Szabó Csaba: 100 gyermek elhelyezésre érkezett májusig igény. Valószinű, hogy a 
150-es létszámkeret a megfelelő. A lakóparkot építő vállalkozókat is be lehetne vonni, 
vagy területadással, vagy építéssel. Erre van példa már más településen. 

 
Kovacsik Tamás: Ez már folyamatban van.  

 
Forró Gábor: Az Ady Klub jó helyszínnek tűnik, a megközelítés is jó.  

 
Dr. Horváth Viktor Gergő: A vállalkozók bevonásával kapcsolatban elmondja, hogy 
csak akkor kellene engedélyezni a lakóparkok létesítését, ha az intézmény alapításban 
maximálisan és nemcsak területtel részt vesznek.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: Az Oázis-lakóparkban a vállalkozókat már nem lehet 
megtalálni.  



 
• Dr. Mödlingerné Kovács Éva:  Biciklitároló szükségességét jelzi a közintézmények 

elé pld. az Okmányirodánál nincs. Szabó Csaba egy árajánlatot ad át az elnöknek ezzel 
kapcsolatban. 
 

• Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Dunaparton és a Nemeskéri kiserdőben a védettséget 
jelző táblák kihelyezését javasolja, a szemétlerakás és szabálytalanságok elkerülése 
végett.  
 
Forró Gábor: A szankciókat a táblák mellé kiiratná. A nyárra való tekintettel a 
parkolóhelyzetre is megoldást kell találni. A büntetéseket itt is meg kell találni a 
tilosban lévő parkolás miatt. 

 
• Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Tanyahajó ügyben segítséget kér az aljegyzőtől a 

tanyahajó veszteglésének megszüntetésére, mely lakossági érdek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Felolvassa a közlekedési hatóságnak a Szt. Jupát Kft.-hez írt 
levelét. A vesztegléshez nem kell engedély, ha  parti kapcsolattal nem rendelkezik. A 
HÉSZ-ben a veszteglést szerepeltetni kell. A mellékágnál viszont már kell engedély.  
Tájékoztatni kellene a hajótulajdonost, hogy tilos helyen vesztegel.  

 
• Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Parkolási rendelet megalkotására kéri fel a hivatalt. A 

zöld területek megkímélésével és különböző globális parkolási rendeletet őszig létre 
kell hozni.  

 
Nagy Atilla: A Közterület Felügyelettel a múlt héten egyeztetett, a meglévő kapacitás 
jobb és hatékonyabb kihasználása végett. A jogszabálynak csak akkor van értelme, ha 
a szabályokat be tudjuk tartatni.  

 
Szabó Csaba: A meglévő és az új vállalkozókat is lehetne kötelezni a parkolási helyek 
kialakítására. 

 
Rábai Zita: Nem híve a büntetésnek. Önkormányzati feladat is a parkolók kialakítása. 
Hogyan lehetne ezeket a problémákat megoldani azt nem tudja.  

 
Bertáné Tarjányi Judit: A HÉSZ-ben szerepeltetni kell az új parkolókra vonatkozó 
szabályokat, de az OTÉK felmentést ad egy szabályzatával, kiskaput alkotva. Ezt a 
lehetőséget az új  HÉSZ majd kizárja. Javasolja, hogy egyszerre kerüljön a favédelmi 
rendelet és a parkolási rendelet megalkotásra. 

 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Meg kellene vizsgálni a gócpontokat. Ezek már régóta 
okoznak problémát, ezt nem ehet az új vállalkozókra fogni. A parkolás időigényét is 
vizsgálni kell.  

Kovacsik Tamás elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
Kmf. 

 
Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök       jegyzőkönyvvezető 
 
 



 
 


