
 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. május 26-i 

nyílt ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 
  ( Pinczehelyi Tamás, Forró Gábor és Rábai Zita tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül négyen 
jelen vannak. 
Elmondja, hogy az 1-6. napirendi pont foglalkozik a pályázattal, kérdezi a jelenlévőket, hogy 
az egyebek napirendi pontban kinek van közlendője. 
Egyebekben: dr. Mödlingerné Kovács Éva: biciklitárolók létesítése 
           Kenessey Zoltán: út és belvíz problémák 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 
1. Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 

2. Városközpontra vonatkozó Helyi Építési Szabályzat elfogadása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 

3. Akcióterületi terv elfogadása 
    Előterjesztő: Markó József polgármester 

4. Szándéknyilatkozat 100 %-os önkormányzati tulajdonú Városfejlesztő Társaság     
    létrehozására 
   Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 

5. Városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos ingatlan vásárlások 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

6. KMOP -2007.5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok  
    fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében – pályázat benyújtása 
   Előterjesztő: Markó József polgármester 

7. Kerékpárúttal kapcsolatos ingatlanok adás-vételi szerződései  
  Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      

8.  2784. hrsz. és 2773/1. hrsz. ingatlanok telekalakítási tilalom alóli feloldása 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész   

9. Egyebek  
 
1. napirendi pont: Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS elfogadása) 
 
Kovacsik Tamás: A tagok CD-n megkapták az anyagot, mely 140 oldalas. 
Felkéri a polgármestert az 1. napirendi pont előterjesztésére. 
 
Markó József: Többféle fórumon már tárgyaltuk, a sajtóban nyilatkozni fogunk a főbb 
pontokról. A napirendet a Képviselő-testület is tárgyalja, kéri a jelenlévőktől az észrevételek 
megtételét. 
 
Kovacsik Tamás: Ezúton köszöni meg a hivatal munkáját. 



 
Kenessey Zoltán: Duna út – Ady Endre út nem szerepel az anyagban, ezt hiányolja. A 
lejárásra nem megfelelő Bócsa. Felmérésre lenne szükség, hogy a vasúti átjárónkon hány autó 
megy. A Duna útnál a kifordulás nem megoldott. Ezt nem látja az anyagban, pedig a 
városfejlesztésnek ezt figyelembe kell venni. 
 
Kovacsik Tamás: Amit Kenessey Úr említ az a városfejlesztési koncepció része, amiről most 
beszélünk az a városközpont kialakítása a Kincsemnél. A pályázat ezt a szakaszt érintette. 
Kéri, hogy csak és kifejezetten az anyagban szereplő és a kiosztott térképen bejelölt területről 
legyen szó. 
 
Kenessey Zoltán: Azt hitte, hogy ebben az anyagban is szerepel. 
 
Markó József: Valóban számos ilyen probléma van, amit meg kell oldani, a távlati tervekben 
ez szerepel. 2008-2013-ig szól a városfejlesztési stratégia. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

92/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 
 

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

• Elfogadja Göd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 2008-2013 közötti 
időszakra. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
2. napirendi pont: Városközpontra vonatkozó HÉSZ elfogadása 
 
Kovacsik Tamás: Az akcióterületre külön építési szabályzat készült rekord idő alatt, melyet a 
főépítész és egy cég készített.  
 
Markó József: Ez a HÉSZ akkor is él, ha nem nyerünk a pályázaton. Építési szabályzatot és a 
munkát alaposnak, precíznek tartja. Rövid időn belül elkészül az egész városra vonatkozó 
Helyi Építési Szabályzat. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A határozati javaslat mögött az összes szakhatósági vélemény meg 
van, ami kifogás volt azt kijavítottuk. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 
 



93/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 
 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja elfogadásra Göd város 
városközpontjáról szóló rendeletét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész 

 
 

3. napirendi pont:  Akcióterületi terv elfogadása 
 
Markó József: Ez a terv szól a Kincsem és környékének fejlesztéséről. Ebben már 
konkrétumok találhatók, amennyiben nyerünk a pályázaton ez megvalósulhat. Ez egy 
hatalmas lehetőség lenne a városnak.  
 
Kenessey Zoltán: A felsorolás tartalmazza az intézményeket, de a távlatiakban az elhagyott 
épületekkel, mint pld. az  Okmányiroda mi lesz? Ezt a rendőrség kapja majd meg?  
 
Markó József: A Posta helyére költözne a Rendőrség, az Okmányirodát értékesíthetjük. 
 
Dr. Szinay József: Az önrész kb. 150 – 200 mFt lenne, melyet az ingatlanértékesítésekből 
fedezhetnénk. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

94/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 
 

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

• Elfogadja Göd Város Központi akcióterület fejlesztésére készült Előzetes 
Akcióterületi Tervet. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
 
4. napirendi pont: Szándéknyilatkozat 100 %-os önkormányzati tulajdonú Városfejlesztő  
                             Társaság létrehozására 
 
dr. Szinay József: A pályázat elnyerésekor a projekt szervezése miatt egy ilyen társaság 
létrehozása szükségszerű. A későbbiekben a működtetést is ez a társaság végezné. Korábban 
nem kellett társaságokat erre létrehozni, ez most új elem. A független társaság több 
szakemberrel koncentrálhatna a konkrét működtetésre. A társaság létrehozásáról készült 
szándéknyilatkozat a pályázat beadásáig elegendő. Amennyiben nyerünk, akkor a 
cégbejegyzést is végre kell hajtani. Jelenleg a szándéknyilatkozat megtétele a feladat. 
 



Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A társaság létrehozásáról majd dönteni kell a későbbiekben 
valószínűleg.  
 
Kenessey Zoltán: A kft. vezetőjének valóban egy szakembernek kell lennie.  
 
Lenkei  György kiment. 
 
Markó József: Az ügyvezető nem lehet képviselő, vagy hivatali dolgozó. Helyi szakemberre 
kell bízni. 
 
Lenkei György visszajött. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

95/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-
testületnek az alábbi határozat meghozatalát: 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kifejezi szándékát a KMOP-2007-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei 
településközpontok fejlesztése pályázat első körében a második fordulóig létrehozza az 
önálló Városfejlesztési Társaságot 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-ként 500.000 
Ft törzstőkével. 
 
Biztosítja a Kft működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, személyi és tárgyi 
feltételeket. 
 
Döntést hoz a Városfejlesztési Társaságnak a fejlesztés által érintett vagyonnal 
kapcsolatos rendelkezési jogáról, díjazásáról, elszámoltatásáról és ellenőrzéséről. 
 
Kötelezettséget vállal a Városfejlesztési Társaság tevékenységi körének fenntartására, 
szuverén jogállásának megőrzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
5. napirendi pont: Városrehabilitációs pályázattal kapcsolatos ingatlan vásárlások 
 
Szegedi Sándor: Ahhoz, hogy megfelelő eséllyel induljunk, szükséges a Kincsem Istálló 
épülete előtt lévő 9 üzlet és a kifőzde mellett lévő üzletek, továbbá a parkoló kialakítása miatt 
ingatlanok megvétele. 
Az ingatlanvásárlásra csak a 80-85 %-os támogatás miatt kerülhet sor.  A megpályázott teljes 
összeg 10 %-áig. Ez abban az esetben jöhet létre, ha nyerünk a pályázaton. 
Amennyiben megépül az új,  „U” alakú épület, akkor a jelenlegi üzlettulajdonosok az új 
épületbe kerülnének. Nyertes pályázat esetén a kölcsönösen kialkudott vételárat kifizetnénk az 
üzlettulajdonosoknak. 6 évre bérleti szerződést kötnénk kedvezményes áron. A 6. év után 
törvényi lehetőségünk van arra, hogy megvásároljuk az üzleteket.  



 
A fodrászüzlet és a műköröm-szalon igényli a cserehelyiséget. Június 05-ig megállapodás 
születik majd. Az értékbecslés és az általuk kért összeg nagyjából hasonló. Később is 
ugyanennyiért vásárolhatják majd vissza. A 6. év után fél évig vételi szándékot nyújthatnak be 
az üzlettulajdonosok. A 6 éven belül a bérleti jog átruházható önkormányzati hozzájárulással, 
kereskedelmi szolgáltató tevékenységre. A két parkolónak szánt telekkel kapcsolatban 
lakossági észrevételek merültek fel. A lakosság kárát nem szeretnénk. A Kossuth téren lévő 2 
üzletnél a bérleti szerződést  az önkormányzat nem kívánja meghosszabbítani. A 
szerződéseket meg kell kötni legkésőbb június 10-ig. 
 
Kenessey Zoltán: jó ötletnek tartja. A pályázat megnyerése esetén egy jobb üzletházat 
működtethetünk. Miért csak párszáz forintért adjuk bérbe, az önkormányzat szüksége van a 
bevételre.  
 
Szegedi Sándor: A megállapodás megkötéséhez, a pályázaton való részvételhez az 
üzlettulajdonosok hozzájárulása szükséges. Ezért kellett ezt az alacsony árat megállapítani.  
 
A bizottság a beszámolót tudomásul vette. 

 
6. napirendi pont: KMOP -2007.5.2.1/B. „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei 
településközpontok fejlesztése, integrált településfejlesztés Pest megyében – pályázat 
benyújtása 
 
Popele Julianna: Korábban április 25. volt a beadási határidő, azóta módosult egyszer és most 
újra június 16-ra. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

96/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 
 

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

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
KMOP-2007-5.2.1/B  „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok 
fejlesztése – Integrált településfejlesztés Pest megyében  című pályázaton részt kíván 
venni. 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2008. június 16. 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
dr. Mödlingerné Kovács Éva: Mikor tudjuk meg az eredményt? 
 
Popele Julianna: kb. szeptemberben. 
 
 



7. napirendi pont: Kerékpárúttal kapcsolatos ingatlanok adás-vételi szerződései  
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztés első határozati javaslatára külön és a többi határozati 
javaslatról is külön kell szavazni. A 2000,-Ft/m2-es és az ettől eltérő árat külön szavazzuk 
meg, mert van ahol „szántó”-ról és van ahol már „belterület”-i részről van szó. 26 ingatlan 
van felsorolva. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

97/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 
 

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

Göd Város Önkormányzata 
 
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-magyarországi Operatív Program keretében Alsógöd-
Felsőgöd-Újtelep (Bócsa) között hivatásforgalmi kerékpárút létesítése című, KMOP-2.1.2-2007-0019 
jelű pályázat megvalósítása érdekében jóváhagyja az alábbi ingatlanokra vonatkozó adásvételi 
szerződéseket azzal, hogy a szerződéseket ellenjegyzi és a földhivatalban eljár: Dr. Nyitrai Judit 
ügyvéd (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) 
 

Hrsz. Eladó 
018/18 Gyurkovics Istvánné 
018/16 Czibula Mihály 
018/15 Vincze Sándorné 
018/11 Cseri János 
6955 Kiss Istvánné 
6954 Menyes Károly, Menyes Károlyné  
6953 Kiss András  
6951 Kiss György 
8051/10,11 Jancsihegy Kft 
039/20 Szalay Ferencné 
039/18 Dublinczki Gábor 
039/17 Erdei István 
039/16 Pierer Józsefné 
039/15 Bazsó Gábor 
039/14 Bazsó Béláné 
039/13 Botos Géza 
039/11 Varga Valéria 
039/10 Gyöngyösi Ferenc 
039/9 Gyöngyösi Ferenc 
039/8 Baka Béla 
039/7 Dr. Gergely József 
039/6 Szajbert Istvánné 
039/5 Szajbert Istvánné 
039/4 Csomó Gyuláné 
039/3 Angelmayerné Csomó Ildikó 
037/1 Angelusz Károly 

 
Melléklet: Szerződések 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 



 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
98/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága  
 
az alábbi rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja: 
 
Göd Város Önkormányzatának ……./2008.(V…..) sz. Ök. rendelete az önkormányzati vagyon 
hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet 
módosításáról 

1.§ 
 
A rendelet 1. sz. mellékletét az alábbiakkal egészíti ki: 
 
belterület 8051/10 hrsz. alatti „Kivett út” megnevezésű, 579 m2 térmértékű, természetben Göd, 
belterület 8051/10 hrsz. alatti ingatlant a forgalomképtelen vagyon körébe sorolja be. 
 
Göd, belterület 8051/11 hrsz. alatti „Kivett út” megnevezésű, 2375 m2 térmértékű, természetben 
Göd, belterület 8051/11 hrsz. alatti ingatlant a forgalomképtelen vagyon körébe sorolja be. 
 

2.§ 
 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
   Polgármester     Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős : polgármester 
 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a következő határozatokat a bizottság zárt ülésen tárgyalja. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal döntenek arról, hogy a napirendi pont többi 

határozatait az adatvédelem miatt zárt ülésen tárgyalják, melyről külön jegyzőkönyv készül. 

 

 

8. napirendi pont: 2784. és 2773/1. hrsz. ingatlanok telekalakítási tilalom alóli feloldása 
 
Kovacsik Tamás: 151 m2 területvásárlásról van szó. 2773/8 és 9. területet megosztva 
szándékozna eladni. 2 db 900 m2-es telekre kívánja osztani. Ennek jogi akadálya nincs. 
Az utca rendezési vonala nem változna, csak belső rendezés történne. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 

 
99/2008. (V.26.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 

alábbi rendelet-tervezet meghozatalát: 
 



 
Göd Város Önkormányzatának ……/2008.(……) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási 
tilalom megállapításáról szóló 16/2004.(VI. 28.) sz. Ök rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 3.§-át az alábbiak szerint módosítja: 
 
A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlan tekintetében megszünteti: 
6801/263-265, 2784 és a 2773/1 hrsz-ú ingatlanok tekintetében. 
 

2.§ 
 
Ezen rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  jegyző 
 
 
9. napirendi pont: Egyebek  
 

� Komlós Olivér (Multiház Kft. volt tulajdonosa) jelenlegi meghatalmazottja. A TV-ből 
értesült a változtatási tilalomról. A változtatási tilalom elrendelését az indokolja, hogy 
tisztázatlan az ingatlan jogi helyzete? 

 
Kovacsik Tamás: A bizottság nem látott iratot arra vonatkozóan, hogy a gödöllői hatóságnak 
mi volt a döntése.  
 
Komlós Olivér: A testületi ülésen elhangzott, hogy a HÉSZ előtt nem tisztázott a jogi helyzete 
az ingatlannak, van építési engedélye vagy sem. Hogyan lehetett ezt előterjeszteni, ha erről 
nem volt információjuk, az Építési Osztályt miért nem kérdezték meg. A VFB tagok hogyan 
tudtak így szavazni? 
 
Kovacsik Tamás: Építési tilalomról van szó a Török I. u. 1. sz. alatti teleknél, ennek 
elrendelése a városközponti HÉSZ elkészítése miatt vált szükségessé.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: mindenhol változtatási tilalom van a HÉSZ elfogadásáig.  
 
Komlós Olivér: Az Építési Osztályon minden információ meg van, miért nem kérdik meg a 
VFB tagjai? 
 
 
Kovacsik Tamás: Amíg a HÉSZ nem készül el, nem foglalkozhatunk e témával.  
A jogi helyzetről nincs tudomásunk. A bizottsághoz nem fordult sem Ön, sem az új 
tulajdonos. 
 
Komlós Olivér: Kérdése, hogy a HÉSZ-re érkezett az önkormányzathoz lakossági észrevétel, 
mert a Multiház Kft. adott be erre vonatkozóan észrevételt. 



 
Kovacsik Tamás: Ez a főépítész hatásköre, ő összegzi a lakossági észrevételeket.  
 

� Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Ráth Tamás kezdeményezte, hogy nincsenek sem a 
Művelődési Háznál sem az Okmányirodánál bicikli-tárolók. A legegyszerűbb tárolók 
létesítését javasolja. Ismerteti a lehetséges formákat. 
 

Szegedi Sándor: Egyetért a javaslattal.  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja 3 db árajánlat bekérését. 
 
Lenkei György távozott. 

 
� Kenessey Zoltán: Mikor várható a többi út aszfaltozása, és a csapadékvíz elvezetés 

megoldása?  
 

Kovacsik Tamás: 13 utat javasolt a bizottság szakmai szempontokat figyelembe véve.  A 
testület ezt jóvá is hagyta.  
 
Popele Julianna: Közbeszerzési eljárásban nyerte el egy kaposvári cég a tervek elkészítését.  
A csapadékvíz elvezetésre most került benyújtásra egy pályázat. A Honvédsor, Ilka-patak, 
Nemeskéri úton a bócsai kereszteződés irányában a Rómaiak útjáig. Ezzel ellentétes irányban 
is felsorolja az útvonalat.  
 
Kenessey Zoltán: Révai utca, Kálmán utca is megoldásra vár. Árpád u. IV. Béla utcától 
megvan a zárt rendszerű elvezetés. Ezt nem mérte fel senki.  
 
Szegedi Sándor: A következő ütemben kerül majd ezekre sor, az egész települést érinti majd.  
 
 

Kmf.  
 
 
 
Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök       jegyzőkönyvvezető 
 

 

 

 

 

 
 
 


