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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. június  18-i  

ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 
  ( Pinczehelyi Tamás  és Rábai Zita tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen 
vannak. 
Javaslata, hogy a 4. napirendi pontban megjelölt ügy jelenleg az Építéshatóságnál van 
folyamatban, ezért vegye le a bizottság a napirendről. Felkéri a jelenlévőket, hogy jelezzék 
amennyiben az egyebek napirendi pontban hozzá kívánnak szólni. 
 
Egyebekben:  
- Gorkij utca – parkolóhely értékesítések (Előterjesztő: Kovacsik Tamás elnök) 
- fellebbezés elővásárlási joggal kapcsolatban (Előterjesztő: Bertáné T. Judit főépítész) 
- Parkolási rendre javaslat (Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző) 
- Felsőgödi aluljáró vízelvezetése (Előterjesztő: Kenessey Zoltán) 
             
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat, fenti 
javaslatokat figyelembe véve.  
 
Napirendi pont: 
1. Szálender tanya környékének rendezése 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész   

2. Piarista Iskola  parkolási rendelete 
    Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző – Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

3. Tájékoztató a városi HÉSZ egyeztetéséről 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

4. 6862/82 hrsz. és 6862/7-12. hrsz. telekhatár-rendezése 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

5. 1827/87. hrsz. és 1827/88 hrsz.  határrendezés 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

6. 3292 hrsz. ingatlan telekalakítás 
  Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

7. A regionális vízmű-társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba adása  
   Előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző    (1-5. oldal) 
8. Egyebek  
   - Gorkij utca – parkolóhely értékesítések 
   - fellebbezés (elővásárlási joggal kapcsolatban) 
   - Parkolási rendre javaslat 
   - Kenessey Zoltán: Felsőgödi aluljáró vízelvezetése 
 
1. napirendi pont: Szálender tanya környékének rendezése 
 
Lenkei György: Sok új lovarda épült országszerte, ez az anyag szintén egy nagyon jó 
tervezetet tartalmaz. 
 



Kenessey Zoltán: A mai bizottsági anyagok igényesen előkészítettek, megköszöni az 
elnöknek és a főépítésznek. A lovarda felépítése valóban színvonalas. A turizmust növelni 
fogja. 
 
Mladek Ferenc (Forma Épülettervező Kft.) : Elmondja, hogy kárpótlással visszakaptak egy 
nagyobb erdőterületet. Mint tervező és érintett van jelen az ülésen. Sok sitt és szemét van 
lepakolva az erdőben. A területet rettenetes módon teszik tönkre a quadosok és mások, 
kábelégetés folyik. A lovasok a maguk eszközeivel próbálnak fejlődni, ők jól használják az 
erdőt. Szeretnének lovaspályákat kiépíteni az erdőben. Az Erdészettel a jó kapcsolat 
megtartása érdekében vásárolták ezt a két hektáros területet, itt áll szándékukban kialakítani a 
tervekben vázoltakat. Elsősorban a turizmus igényeit szeretnék kielégíteni. A hagyományos 
magyar építészeti formában kiviteleznék a magtárat. A környezet úgy lenne kialakítva, hogy 
télen-nyáron használják, vendégfogadó és szálláslehetőség „kincsem-vendég szobával” is 
szerepel terveik között. A terület beépítettsége nem éri el a 10 %-ot. Egyedüli probléma, amit 
meg kell oldani a 20 km-en belüli épületek.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: OTÉK mondja ki, hogy a mezőgazdasági területek beépítésére milyen 
szabályok vonatkoznak, általában 3 %. A távlatilag funkcionáló területek beépítését célszerű 
megakadályozni. 100.000 m2 a legkisebb beépíthető telek. Tartósan mezőgazdasági művelésű 
területeknél 50.000 m2. A Szálender tanyánál 6 ezer m2 a legkisebb beépítésű terület. 
Birtokközpontot lehetne létesíteni, a több helyen szétszórt területek egyesítésével. A HÉSZ 
előírja, hogy az OTÉK-kal szemben a 20 km-en belül lévő épületek beleszámíthatnak a 
birtoktestbe. Ezekre viszont építési tilalmat kell megállapítani. A HÉSZ tervezetünk kizárja a 
20 km-en kívül eső területek birtoktestkénti működését. Változtatási tilalom feloldható, de az 
illeszkedési szabályok szerint adható csak ki az építési engedély, viszont itt nincs mihez 
illeszkedni. A lovastanya tervei valóban színvonalasak, de az ellentmondást valahogy fel kell 
oldani. Javasolja, hogy a birtoktestek valósak legyenek a jövőben. Erre lehet állásfoglalást 
kérni. Elmondja, hogy a közeljövőben megbeszélésen vesz majd részt az Erdészetnél, ott 
megpróbálja a birtoktestekre vonatkozó részt egyeztetni.  
 
Mladek Ferenc : Három ütemben valósítanák meg a terveket. A közel 4 hektáros területen már 
elkezdődhetnének a munkálatok. Az újabb területek csatolása a 3. ütemnél bekövetkezhet. De 
egyenlőre az indulás lenne a fontos. Szakaszosan kérnék az építési engedélyeket. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 1. sz. melléklet 55/a pont. Mezőgazdasági birtoktest meghatározását 
felolvassa.  
 
Mladek Ferenc: az „erdő” miért nem „termőföld” besorolású? A gazdasági erdő 0,5 %-ig 
beépíthető.  
 
Kovacsik Tamás: Az I. ütemnek meg van a területfedezete.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja elhalasztani a probléma tárgyalását, az anyag elfogadását, 
figyelembe veszi az országos jogszabályokat és a HÉSZ tervezetet. Kérdése a tervezőhöz a 
szennyvízelvezetés. 
 
Mladek Ferenc: A szennyvíz nem lesz több, mint egy normál családi háznál. A zárt rendszerű 
elvezetésben gondolkodtak.  
 



Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az ismertető elolvasása után észrevételezi, hogy a turizmusnak 
szüksége lenne a lovagoltatásra, erre nagy igény mutatkozik. A másik a gyógylovagoltatás 
kérdése, erről javasolja, hogy gondolkodjanak el a tulajdonosok. 
 
Mladek Ferenc: Vannak ilyen terveik.  
 
Kenessey Zoltán: Ha megépül a lovarda, akkor a szemétlerakás is megszűnik remélhetőleg. A 
kábelégetést viszont javasolja kivizsgálni és eljárást lefolytatni. 
 
Kovacsik Tamás: Bejelentésnek vesszük és intézkedünk az ügyben.  
 
Simon István (tulajdonos) : A lovas-klub az önkormányzat hatáskörébe fog tartozni? Az út 
kialakításról is érdeklődik.  
 
Kovacsik Tamás: Nem, ez teljesen magánügy.  
 
Mladek Ferenc: Egy útfelújítást, pormentesítést terveznek lakossági összefogással, önerőből. 
 
Kovacsik Tamás: Az önkormányzat esetlegesen az önerőn kívül nyújthat támogatást, de 
útépítést oda nem tervez. 
 
Nagy Károly: A „szántó” a „gyep”,  mind mezőgazdasági terület. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen, de az „erdő” nem. 
 
Kovacsik Tamás: Az előterjesztés két határozati javaslatot tartalmaz.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.  
 

104/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja a 076/2 sz. mg területen a 
mellékelt vázlat szerinti lovastanya megépítését, amennyiben a beruházók az OTÉK szerinti 
birtoktestet Göd közigazgatási határán belül biztosítják. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész 
 
A bizottság tagjai az előterjesztésben szereplő határozat javaslatot k i e g é s z í t v e    
5 „igen”egyhangú szavazattal az alábbiak szerint fogadták el 

 
105/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja  a tervezett  SZT-ben és HÉSZ-
ben az alábbi változásokat: 

• A közigazgatási határ és a dűlő út közötti teleksor Má2 
• A távlatilag funkciót váltó mezőgazdasági területek Má1 
• A többi az úttól északra az erdőig Má3 
• A HÉSZ 70 § 1 bekezdése az alábbiak szerint módosuljon: 



• (1) Birtokközpont csak az Má-2 és Má3 jelű övezet területén hozható létre, legalább 1 ha méretű 
mezőgazdasági rendeltetésű telken, amennyiben a birtoktesthez tartozó mezőgazdasági területek 
összessége meghaladja a 10 ha-t. 

• Egyidejűleg törlődjön az Má1 övezet előírásaiból, hogy birtokközpont létesülhessen rajta, illetve 
birtoktestbe beszámítható legyen. (65§) 

 
A bizottság az Má2 és Má1 övezetekre hozott korábbi határozatait visszavonja.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész 
 
2. napirendi pont: Tájékoztató a városi HÉSZ egyeztetéséről 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Lejárt az I. forduló a 45 napos határidővel. Az egyeztetés a 
szakhatóságoknál megtörtént. A tervezési díj tartalmazta, hogy az állami főépítésznek 1 
sorozatot leadnak. Ez megtörtént, de az önkormányzat papíralapon hiányosan kapta meg az 
anyagot. Még egy második forduló várható. Itt az Erdészettel szükséges egyeztetés a Jegenye 
utcai ingatlanok miatt. Csereerdősítést végezne az önkormányzat, így talán az ügy 
megoldódna. Ezek után kell a kifüggesztést megcsinálni. Az előző Településszerkezeti Tervet 
az állami főépítész kifogásolta hosszasan, a kijavítás nem történt meg.  
 
Kenessey Zoltán: A bíróságnál van esélye az önkormányzatnak? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az erdészet határozatáról a bíróság döntését várjuk.  
 
Forró Gábor: A legoptimálisabb esetben mennyi költséget jelent a csereerdősítés?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: 5-10 mFt ennek a költsége. 
 
Kovacsik Tamás: Megköszöni a beszámolót. 
 
3. napirendi pont: 6862/82. és 6862/7-12. hrsz. telekhatár-rendezése 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Saroktelek az Oázis lakóparkban. 15. oldalon látható a telkek mai 
állapotának rajza. Ezt a területet sorház építésre jelölték, mögötte zöld terület volt. Ezt a 
korábbi testület módosította. Nyugdíjas ház létesítéséhez szükséges a telkek átalakítása. 7 
telekből 4 telek lenne.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák.  
 

106/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 6862/82 és 6862/7-12 
telkekre vonatkozóan a mellékelt változási vázrajzok szerint átalakítást és javasolja a 
testületnek ezekre a telkekre a telekalakítási tilalom feloldását . 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
 



 
4. napirendi pont: 1827/87. hrsz. és 1827/88. hrsz. határrendezés 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A hozzá tartozó térkép a 26. oldalon található. Beépíthetetlen az 
OTÉK-ban előírt hátsó kert miatt. Itt a  telekhatárokat szeretnék rendezni  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a határozati javaslat kerüljön módosításra, az ÜJKB elé ne 
menjen az ügy, mert beszélt a tulajdonossal és azok már egyeztettek a Gyámhatósággal. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

107/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja az 1827/87. hrsz. és 1827/88. 
hrsz. telkekre  vonatkozóan a mellékelt változási vázrajzok szerint átalakítást és javasolja a 
testületnek ezekre a telkekre a telekalakítási tilalom feloldását. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
5. napirendi pont: 3292. hrsz ingatlan telekalakítás 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A haszonélvező kéri a telekmegosztást. A jogi helyzet nem tiszta.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

108/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága nem kifogásolja a 3290. és 3292. hrsz-ú 
telkekre  vonatkozóan a mellékelt változási vázrajz szerint átalakítást, azonban felkéri az ÜJKB-
t, hogy tisztázza a jogi helyzetet. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 

 
6. napirendi pont: A regionális vízmű-társaságok részvényeinek önkormányzati tulajdonba 
adása 
 
Kovacsik Tamás: Az állam privatizálni szerette volna a vízműveket. A magánprivatizáció 
nem jöhetett létre, ezért az önkormányzatok hatáskörébe vonnák. Javasolják, hogy a 
vízművek mindenhol maradjanak, ugyanolyan feltételekkel, csak a tulajdonos nem az állam, 
hanem az önkormányzat lenne. Az esztergomi önkormányzatot felhatalmaznánk a tárgyalások 
lebonyolítására. 
 
Kenessey Zoltán: Mi az a feltétel, amit a Gödnek teljesíteni kell?  
 
Kovacsik Tamás: A tárgyalások csak akkor kezdődhetnek el, ha már a pontos feltételeket 
tudjuk, ezek megismerésére hatalmazzuk fel az esztergomi önkormányzatot. 



 
Forró Gábor: Észak-Dunántúlhoz tartozik Esztergom város. Mi pedig a Dunamenti Regionális 
Vízművekhez. Ez, hogyan egyeztethető össze? A regionális társaságoknak nagyobb jövője 
van valóban.  
 
Dr. Nagy Atilla: Az anyag még elméleti. Önkormányzati feladat az egészséges ivóvízről való 
gondoskodás.  
 
Kenessey Zoltán: Minden egyes polgár, aki bekötötte a vizet, az részvénytársasági tag.  
 
Kovacsik Tamás: A változás csak a tulajdonosban következik be.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 
 

109/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek az 
alábbi határozat meghozatalát:  
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete kezdeményezi, hogy az állami vagyonról 
szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) bekezdés c) pontja alapján, a település 
jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással 
kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében  Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. 
(DMRV) jelenlegi teljes állami tulajdonban részvénycsomagja a DMRV ellátási 
területén található települési önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan 
kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással.  
 
E cél megvalósítása érdekében a Képviselő-testülete úgy dönt,  
 
1. hogy a Képviselő-testület az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36.§ (2) 
bekezdés c) pontja alapján, a település jogszabályban előírt vezetékes ivóvízellátással, 
szennyvíz elvezetéssel- és tisztítással kapcsolatos feladatainak elősegítése érdekében a 
Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. alaptőkéjét megtestesítő állami tulajdoni hányadú 
részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának egészéhez viszonyított településre 
vonatkoztatott lélekszámaránynak megfelelően (ebbe beleértve a Megyei Jogú Város 
lakosságát is) térítés nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét 
bejelenti.  
2. Amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a 
megállapodással érintett egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény 
szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem jelenti be, vagy a rá eső 
részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Göd Város Önkormányzata a fennmaradó 
részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal. 
3. Vállalja a részvénycsomag tulajdonba adása miatt felmerülő költségek megtérítését, 
mivel álláspontja szerint a regionális vízműrészvények átadása nem okoz kiadást vagy 
többletköltséget az Önkormányzat számára, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 
állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet alapján az 



ingyenes vagyonjuttatás iránti igényt a rendelet 50.§ (2) bekezdésében előírtak 
teljesítésével az MNV Zrt-hez bejelentse. 
4. Felkéri a polgármestert, hogy az igénnyel kapcsolatos eljárás előrehaladásáról az 
esetlegesen közbenső tulajdonosi döntést igénylő kérdésekben tájékoztassa a Képviselő-
testületet, továbbá felhatalmazza arra, hogy – a Képviselő-testület határozatainak 
keretei között meghatalmazz Esztergom Város Önkormányzatát arra, hogy több 
települési önkormányzat érdekeinek együttes képviselete esetén Göd Város 
Önkormányzata nevében is eljárjon a tárgyalások vitele során. 
5. Vállalja, hogy a részvények térítésmentes önkormányzat tulajdonba vételéhez 
szükséges megállapodást megköti.  
 
Felelős: Markó József polgármester 
Határidő: esedékességkor 
 
 
7. napirendi pont: EGYEBEK: 
 

 5957. sz. ingatlan megosztása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az ingatlan tulajdonosa kéri a mellékelt vázlat szerinti 
megosztást. Nem javasolja az átalakítást.  

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

110/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága nem javasolja az 5957 sz. telekre  
vonatkozóan a mellékelt vázlat szerint átalakítást. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 
Lenkei György távozott. 
 
 

 Parkolási rend tervezet 
 
 

Kovacsik Tamás: Felkéri az aljegyzőt, hogy az általa készített tervezetet ismertesse. 
 
Forró Gábor: Ha valaki a saját gépkocsiját nem tudja az ingatlanán elhelyezni, akkor kérni 
lehet a közterületen való tárolást. A kialakítás módjának engedélyeztetését hiányolja. Erre 
valamiféle tervet kellene készíteni. Városi parkolók kialakítása is szükséges lenne a 
meglévőkön túl. A rendezvények idején a zöld területek nagyon sérülnek, pld. 
Szabadságharcosok útja. Nagyobb parkoló kijelölését szükségesnek tartja. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Föld utakra megállni tilos táblák kihelyezése lehetséges? Pld. 
erdőknél, Duna-partnál. A rendezvények alatt pld. a labdarúgópályán parkolnak az autók.  



Szeretné, ha dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató megjelenne a következő ülésen, a kiserdőben 
elhelyezésre kerülő sorompók ügyében. Novemberben lesz egy éve a bizottsági helyszíni 
bejárásnak. A fasor közepére állnak be autóval, ide kellene egy behajtani tilos tábla.  
 
Kovacsik Tamás: Városi közlekedési koncepció készül majd, ennek ez is a része lesz. Jelenleg 
a mostani rendelet-tervezetet kell tárgyalni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az OTÉK lehetőséget ad a vállalkozásoknak a parkolók kialakítására, 
melyet számszerűen meghatároz. Azokat a parkolóhelyeket veszik figyelembe, amik 500 
méterre vannak. Egy autó helyét egyébként is több üzletnél beszámolták. Javaslata, hogy a 
közterületet használják, de ez ne legyen térítésmentes. A tulajdonosok fizessenek az OTÉK 
szerinti parkolószámért. A másik javaslat az, hogy az OTÉK a piarista iskolánál 110 parkolót 
írt elő. 11 db parkoló autó jelenléte az általános. Az OTÉK 50 %-al mérsékelheti a 
parkolószámot. A piarista iskola tervezője elkészítette a parkolásra vonatkozó tervet, mely 
szerint 30 parkolót biztosítanak. Ez a normál parkolás, van még a hétvégi és esti parkolási 
rend. Ezen kívül van egy extra parkolási rend. A tervezők még a rézsűben lévő fák 
megóvására is tekintettel vannak. Indokolnak látná, hogy a piaristáknál ezt a rendelet-
tervezetet elfogadná a bizottság, de a többi iskolára nem lenne érvényes.  
 
Kenessey Zoltán: Kronológ sorrendben javasolja a parkolásokat megnézni, a közlekedési 
szabályokat gyakran áthágják, mint pld. a Kálmán utcánál. Ténylegesen a vasúti fasornál 
kellene parkolni? 214 autó fér el saját számlálása alapján ezen a területen. Hol lehetne 
központi parkolóhelyet kialakítani? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A város adottságai miatt nem lehet kijelölni ilyen parkolót. Most az 
üzletekkel kapcsolatos rendezést javasoltuk. 
 
Kovacsik Tamás: MÁV területtel kapcsolatosan új bejárást folytattunk le az állomásoknál, 
figyelembe véve a parkolási igényeket. Vételi szándékot jelentettünk be területekre. Felmérik 
a MÁV és állami területeket a védőtávolságok feltüntetésével.  
 
Forró Gábor: A Penny-nél lévő parkolókra is vonatkozik ez az 50 %? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Bebizonyosodott, hogy a Pennynél az alsó parkolót egyáltalán nem 
használják. 
 
Forró Gábor: A kihasználatlan területeket fel kellene mérni és vételi szándékot benyújtani. 
Hiány van a parkolókban és a közparkokban. 
 
Dr. Nagy Atilla: A felmérés szükséges valóban, hogy hol lehet és hol nem lehet megállni. 
Szükséges még az üzleteknél, vendéglátóegységeknél és a közintézményeknél is a felmérés. 
Az átmeneti rendelkezések tartalmazzák az emelt összegű parkolási díjakat. A közterület-
használati rendeletben szerepelt a gépjárműtárolásra megállapított díj, ezt tervezzük majd 
emelni.  
 
Kovacsik Tamás: A 6. §  3. mondatában a környezetvédelmi alapot javasolja kihagyni.  
 
Forró Gábor: javasolja, hogy a következő bizottsági ülésen ezt újra tárgyaljuk. Az anyagot 
jónak tartja, ezért érdemes lenne vele részletesebben foglalkozni.  
 



 
 
Kovacsik Tamás: helyt ad a javaslatnak. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 
 

111/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja a Piarista iskola területére az 
OTÉK értékétől 50%-os eltérés engedélyezését és a az ehhez szükséges parkolási rendelet 
elkészítését. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
 

 Gorkij utca – beépítetlen telek értékesítése 
 

Kovacsik Tamás: Az utcában volt egy telek, melyet szándékozott az önkormányzat eladni. Az 
ott élő nyaralók nem tudtak hol parkolni. Többféle javaslat született. Az ott lakók vételi 
szándékot jelentettek be. 13 parkoló jött létre, osztatlan közös tulajdonként. A parkolókkal 
szemben lakó tulajdonos - a felosztási rendben, mely a 7,5 méteres utcaszélességet jelöl - nem 
tud kijönni a garázsából, ezért az egész megosztással nem ért egyet. Az önkormányzat 
felajánlotta a 3 db parkoló megvételét. Ha 5,5 méter lenne a 7 méter helyett a parkolási hely, 
akkor az út az eredeti szélességét nyeri vissza. Módosítani kellene, hogy nem 7 métert, hanem 
5,5 métert adnánk el. Ezért kevesebbet fizetnének a tervezettnél. Ha ez nem valósul meg, 
akkor nem tudjuk értékesíteni a parkolókat.  
A második alternatívát is ismerteti, ami az előterjesztésben szerepel. 
A harmadik alternatíva: az előbb ismertetett 3 hely megvásárlása. Ebben az esetben viszont  
egy jogosan igénylő, tehát egy nyaraló nem tudna parkolót vásárolni.  
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

112/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja  a tulajdonában lévő 543/2 
hrsz-ú terület osztásából létrejött 543/9 hrsz-ú 230 m2 térmértékű ingatlan  
személygépkocsi beálló helyként történő értékesítését osztatlan közös tulajdonként, az 
alábbi  vevők részére:  
 
 
Beálló hely sorszám Eredeti vételi 

szándék nyilatkozat 
  

1 Kőszegi Bernadett   
2 Lévai Emil   
3 Fazekas Józsefné   
4 Deák János Zsolt, 

Deák Ildikó 
  



5 Deák János Zsolt, 
Deák Ildikó 

  

6 Deák János Zsolt, 
Deák Ildikó 

  

7 Zöldi György   
8 Perbíró Éva   
9 Zsömböli Sándorné   
10 Zsömböli Sándorné   
11 Zsömböli Sándorné   
12 
13 

Prónai Sándor 
önkormányzat 

  
 

 
A bizottság felkéri a Beruházási Osztályt, hogy a PEKB elé az előterjesztést fentiek 
szerint készítse el. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 

 Közterülethasználati díj csökkentése iránti kérelem (Beniker Kft.) 
 

Kovacsik Tamás: ismerteti a kérelmet. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Elvileg a negyedére kellene csökkenteni az összeget. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

113/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt, hogy a Beniker Kft. 
közterülethasználati díj csökkentésével kapcsolatos kérelemét új eljárásban bírálja el.   
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 

 Fellebbezés Kincsem utcai ingatlanokkal kapcsolatban 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslata, hogy a bizottság a  2694. hrsz.-ú (Göd, Mihácsu utca 8.)  és 
2692. hrsz. (Göd, Mihácsi u. 4.) sz. alatti ingatlanok elővásárlási joggal történő 
megterheléséről szóló határozatait vonja vissza. 
 
A bizottság tajgai 4 „ igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
 

114/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a 2692. hrsz. (Göd, Mihácsi u. 4.) és 2694. 
hrsz-ú (Göd, Mihácsi u. 8.)  ingatlanokkal kapcsolatos 69/2008.(V.13.) és 70/2008.(V.13.) sz. 
határozatait visszavonja.ű 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Főépítész, VfB elnök  



 
 

 Nemeskéri út forgalomcsillapításáról tájékoztatás 
 

Kovacsik Tamás: Nemeskéri út teherforgalmának a kitiltásáról lakossági kezdeményezés volt. 
Az Állami Közútkezelő Kht. tulajdonában lévő út forgalmát korlátozta 12 tonnás 
tehergépjármű behajtására, ezért a Nemeskéri útra terelődött a forgalom, melynek 
következtében az út tönkrement. Pályázatot nyújtottunk be a megjavíttatására.  Javaslat, hogy 
már a bócsára menő teherautók forgalmát is korlátozzuk a 12 tonnás táblával. A Beruházási 
Osztályt felkérjük, hogy az Nemzeti Közútkezelő Kht.-vel vegye fel a kapcsolatot arra 
vonatkozóan, hogy a 2-es útról már csak behajtási engedéllyel és a 12 tonnás korlátozó tábla   
kihelyezésével engedélyezzék a forgalmat.  Erre kéri a bizottság állásfoglalását. 
 
Forró Gábor: A Samsungnak mi adjuk az engedélyt? Vannak egyéb vállalkozások is, akik 
még erre járnak. Javaslata, hogy az engedély meghatározott szakaszig, tehát saját telephelyéig 
szóljon. 
 
Kovacsik Tamás: Truzsinszky szakértő úr is ezt javasolta.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 
  

115/2008.(VI.18.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Beruházási Osztályt, hogy vegye 
fel a kapcsolatot az Állami Közútkezelő Kht-val, hogy a 2/a útról a 12 tonnánál nagyobb súlyú 
tehergépjárművek csak behajtási engedéllyel hajthassanak le. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 
 

 Felsőgödi aluljáró vízelvezetése   
 
Kenessey Zoltán: Az aluljáróban az esős időben megáll a víz. Az előbb említett 
bejárás során felmerült ennek a problémának megoldása. A gyermekek mennek 
iskolába és nem járható az út.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az aluljáróval kapcsolatos problémák a biciklis út 
kialakításakor kerülnek majd megoldásra.  
 
Kenessey Zoltán: A sorompónál az átjárás is szóba került.  
 
Kovacsik Tamás: Mindent lefényképeztek, dokumentáltak, az ügy megoldása 
folyamatban van, a szivattyúzást vállalják.  
 

 Kerékpártároló  
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Kerékpártároló rajzát mutatja. Egy mintadarabot és egy 
árajánlatot kértünk a vállalkozótól.  
 
 



 Forró Gábor: Feneketlen tónál a  sorompót nem rakták vissza, tönkretették a 
környéket. Bejelentés nem történt ugyan, de az itt lakók vegyék komolyabban a 
bejelentés lehetőségét. 
 
Kovacsik Tamás: Jelenleg a közterületesek fél 8-ig dolgoznak és hétvégén. Ez időpont 
után a Dunakeszi Rendőrkapitányságot kell hívni, itt készül hangfelvétel. Ígéretet tett a 
rendőrkapitány az ÜJKB-n arra, hogy amennyiben megnövekszik a személyi 
állomány, úgy motoros rendőrök fognak járőrözni.  
 
 

Kovacsik Tamás elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 

Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök       jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 
 
 
 

 


