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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült:  Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2008. augusztus 14-i  ülésén, 

a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében.  
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 
  (Rábai Zita, Pinczehelyi Tamás tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy a bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen vannak. 
Ismerteti a napirendi pontokat és az egyebek napirendben tárgyalandókat. 
             
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a napirendi pontokat, fenti javaslatokat 
figyelembe véve.  
 
Napirendi pontok: 
 
1. Településszerkezeti Terv    
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész   
 
2. Szabályozási Terv     
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
3. Helyi Építési Szabályzat    
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 

 4. Egyebek: 
- Kisfaludy u. 7. sz. ingatlan (Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök) 
- Göd, Pannónia utca 14/a. (Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök) 
- bicikli tárolók – (Előterjesztő: dr. Mödlingerné Kovács Éva VfB tag) 
- Lenkey utcában, vízáteresztők ügye (Előterjesztő: Kenessey Zoltán) 
 
 
1. napirendi pont: Településszerkezeti Terv 
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a jelenlévőket az e-mailben is kiküldött és most kiosztott Építéshatósági 
Osztály által tett észrevételekről  a  Szabályozási Tervvel és a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatban. 
 
Elmondja, hogy több pontban kell részletesen szavazni, egyrészt a kért módosításokról egyenként, majd 
egy határozatban a külön nem szavazott pontokról. 
A HÉSZ az eddigiek során már többször módosításra és egyeztetésre került.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Gál Imre gödi lakos megjelent az ülésen, az Ő javaslatai is megtalálhatók az 
anyagban. Valóban sok probléma van a tervezőkkel, a munkát a PEST-TERV végzi. A viszonylag 
kevesebb gond a Településszerkezeti Tervvel van.  
A határozati javaslatból hiányzik, hogy nem szerepelnek a szintterületsűrűségek, ezzel ki kell egészíteni. 
A kivetítőn bemutatja a változásokat. A TSZT-ben több hibát ezen kívül nem talált.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

 
 
 



 
117/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a 17-es módosítással, illetve a 
jelmagyarázat javításával együtt elfogadásra javasolja a Településszerkezeti Terv módosítását, - a 
szintterületsűrűség feltüntetésével -, a kifüggesztett anyag szerint.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
2. napirendi pont: Szabályozási Terv 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a 2/a-n túli terület a TSZT-ben az iparterületre korábban elfogadott volt. A tervező 
többszöri felszólításra sem módosította ezt. A fele iparterületünk a közigazgatási határtól 200 méteren 
belül van, ez ellentétes az agglomerációs törvénnyel. Megmutatja a kérdéses területet a térképen. Ezt a 
tervező nem hajlandó bejelölni. 
 
Kenessey Zoltán: Ez a kérdéses terület Sződdel határos?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Igen. A hibák kijavításáig a megbízási díjból 500 eFt visszatartását helyezi 
kilátásba.  
 
Kovacsik Tamás: Gál Imre javaslattal élt, mely a 21. oldalon szerepel.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Szavazni kell a volt 50-es tábláról, és a Penta Kft. melletti területről. A két terület 
megjelent a szabályozási tervben, mint meglévő iparterület. Az egyik terület tulajdonosával 
megegyeztünk, de a másik terület még szerepel a rajzon, helytelenül.  
22 méteres feltáró úttal kétoldalt és minimális telekmérettel – ez a HÉSZ-ben kerüljön javításra. A 
határozati javaslat: A felsőgödi dunai részen nagyobb telekméretek legyenek, és a ház magasság is nőhet. 
 
Gál Imre (Göd, Vadvirág u. 8/a.): Köszöni a meghívást. 13 pontos javaslatot tett. Ezt a helyi 
Építészhatóság is elfogadta. Két kérdés maradt, a Délibáb u. 2-es főút és Thököly út által határolt területtel 
mi legyen. A terület beleillik a 2006. évi 21. sz. Korm. rendelet szabályozásába, melyet ismertet. Az 
állami felelősségvállalást átadták az önkormányzatoknak. Az árvízvédelmi szempontokra, a pontos mérési 
adatokra és az árvízek bekövetkeztének veszélyeire hívja fel a figyelmet a gátaknál.  
Az egyik javaslata: Lke1-es besorolást hozzuk létre az Lke 4-es besorolás helyett a Dunaparton, az 
árvízvédelmi területekre. A másik javaslata a HÉSZ-t érinti. Kéri a bizottságtól javaslatainak támogatását.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Megmutatja a területet, melyen a változtatást javasolta Gál Imre. Mind a két 
megoldás mellett szólnak érvek. Az ellenérvek azt mondják ki, hogy szociálisan indokolatlan. 
 
Kovacsik Tamás: Kérdezi az Építéshatóság véleményét erre vonatkozóan. 
 
Iványi Andrea (Ép. Hat. Ov.): Jósika utca és Duna közötti rész a tervezet szerint Lke 1. besorolású. Itt már 
kialakult a telekosztás. A tervezett övezeti előírások szerint 900 m2 alatt telek nem alakítható ki. 20 % a 
telek beépíthetősége, az építménymagasság 6 méter. Lke 4-es övezetben pedig a kialakítható telekméret 
720 m2, két rendeltetési egység alakítható ki, 4,60 homlokzatmagassággal, 30 %-os beépíthetőséggel. Az 
egész területre áttennénk az Lk1-et, akkor a kis telkeknél nem lehetne ezeket a szabályokat tartani.  
 
Gál Imre: Azért van jelen, és azért is vannak javaslatai, mert a 541 m2-es szomszédos telken építési 
engedélyt adtak ki 26 %-os beépítettséggel. A telkeken ledózerolták a fákat és megkezdték az építkezést. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A törvény csak a közterületen lévő fakivágást szabályozza. A helyi rendeletben 
csak a diófa és a  fenyőfa kivágása engedélyköteles.  
Kovacsik Tamás: Egyedi példák alapján egy egész városrészt nem szabályozhatunk.  



 
 
Iványi Andrea: A beépítési százalékot az egész városra általánosan szigorítjuk meg, telekmérettől 
függően. Csak 650 m2 felett lehet 30 %-os a beépítettség.  
 
Gál Imre: Felhívja a figyelmet, hogy az Építéshatóság meg akarja változtatni annak a környéknek a 
beépítési lehetőségét, ha ilyen engedélyt ad ki, melyet említett. Javaslatát fenntartja. 
 
Lenkei György távozott. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: a bizottság mindig azt preferálta, hogy nagy telken minél kevesebb 
beépíthetőségi százalék legyen. A Duna-parti részen a jelenlegi szabályozást megfelelőnek tartja, nem 
javasolja a változtatást, vagyis a javaslat elfogadását. 
 
Lengyel György: Gál úr javaslatát elolvasva azt mondja, hogy emberek százai vannak veszélyeztetve és 
most kiderül, hogy tulajdonképpen a személyi ügye vezette erre a javaslattételre.  
 
Kenessey Zoltán: Egyéni kérelmeket nem szabad a bizottságnak figyelembe venni, csak a törvények 
betartását javasolja. Magánsérelmek ne tükrözzék az elfogadott határozatot.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a bizottságot, hogy szavazzanak Gál úr javaslataira. 
 
A bizottság 4 „nem” egyhangú szavazattal nem támogatta Gál Imre Göd, Vadvirág u. 8/a. sz. alatti lakos 
javaslatát vonatkozóan. 
 
A bizottság megtárgyalta a Szabályozási Tervben a belterületekkel kapcsolatos hibás feltüntetéseket és 
erre vonatkozóan  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozza. 
 

118/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Szabályozási Terv tervezetében 
felmerült hibákkal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
- a volt 50-es tábla szabályozása nem megfelelő, javítása a mellékelt rajz szerint történjen. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

119/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Szabályozási Terv tervezetében 
felmerült hibákkal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
- Az Ovittal szembeni gazdasági terület szabályozása nem megfelelő, javasolja a bizottság a terven 
feltüntetni az adatszolgáltatás szerint. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

120/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Szabályozási Terv tervezetében 
felmerült hibákkal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
- A Strandhoz vezető gyűjtőút szabályozási szélessége 12 méter. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

121/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 



 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Szabályozási Terv tervezetében 
felmerült hibákkal kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: 
- A város termálkútjai feltüntetendők. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
A bizottság megtárgyalta a Szabályozási Tervben a belterületekkel kapcsolatos eldöntendő kérdésekre 
vonatkozóan  4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozza. 
 

122/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága a Szabályozási Terv tervezetében a 
belterületet érintő eldöntendő kérdésekben javasolja:  
- az Ady Endre úton a szabályozási vonal törlését, helyette a nagyobb előkert előírását. (8 méter) 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

123/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága elfogadja  a Szabályozási Terv 
módosítását a kifüggesztett anyag szerint az alábbi módosítások átvezetése esetén:  

1.  A 2475 helyrajzi számi terület a TSZT-n Vk1, a Szabályozási Terven LKe, a SZT-n javítandó,   
       nem egyezik a településszerkezeti tervvel 
2.  A tervezett kerékpárút Bócsától a golfpályáig terjedő szakasza nem szerepel a terven, ezt fel  
    kell tüntetni. 
3.  Az Örökségvédelmi Hatástanulmány épületei szerepelnek a HÉSZ mellékletében, mint helyi                                   
értékvédelmi vizsgálatra jelölt épülteket, azonban a SZT nem jelöli a G9,G11 G21, G32  
   számú ingatlanokat, Tévesen jelöli a G28 G29 G30 és G31 sz. ingatlanokat, jelöli viszont az          
   alsógödi CBA áruházat, javítandó. 
4.  Samsung övezete eltér a TSZT-től, javítandó. 
5.  Pesti út Várdomb lakópark Ilka patak közötti szakasza a többi Pesti úti ingatlantól eltérő  
    szabályozást kapott a terven javaslat Lke4 helyett Lke3. 
6.  A 2/a főúton túli ipari terület szabályozása nem szerepel a terven, ez feltüntetendő. 
7.  A Zrínyi utca szabályozási szélessége feltüntetendő (16 m) 
8.  A TSZT 9-es módosítása (Török I. utca hátsó telek) feltüntetendő  
9.  A Felső-gödi gát és Duna között nincs erdő, - törlendő. 
10.  Bontásra kijelölt épületek hiányoznak. 
11.  A források a belterületi térképen is feltüntetendők, mivel építési korlátozást eredményeznek. 
12.  Szálender tanyánál a 070/6-os telken az erdőből kivont terület nem szerepel, ez feltüntetendő. 
13.  Pontatlanok a távvezetékek. 
14.  A 6701-es helyrajzi számú telken az erdő ellentétes a TSZT-vel, törlendő 
15.  A 2/a-n túli, Csomádra, illetve Sződre vezető utak szabályozási szélessége feltüntetendő. 
 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
 
3. napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat 
 



 
Bertáné Tarjányi Judit: Egyetért az Építéshatósági Osztály javaslatával, mely szerint a Városrendezési 
hatástanulmányba kerüljön bele az antennatorony és a bányák.  
 
Iványi Andrea: Az Építéshatóság nem szakhatóság, csak észrevételeket tehettünk, melyeket a főépítésszel 
együttműködve készítettük el.. Folyamatosan javítani kell, mert a módosítások  nem kerülnek a kérés 
ellenére sem  kijavításra a tervező által.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A hibák sok esetben nincsenek kijavítva, minden alkalommal újra kell átnézni az 
egészet, mert hibás.  
 
Iványi Andrea: 6 méteres hátsókertek, a reklámtáblák helyzetére is tettek javaslatot, melyről most nem kell 
szavazni. Lke10-es területre sűrűségére hívja fel még  a figyelmet. 
 
Kovacsik Tamás: A reklámtáblákkal is és a parkolási rendelettel is foglalkozott már a bizottság, 
folyamatban van.  
 
Lengyel György: Az összegzés 4. pontja – „kellene”, helyett „kell”, vagy „kötelező” – (temetőtábla). A 
temető melletti védősáv legyen kijelölve, ezt javasolja. 
 
Kovacsik Tamás: Az intézményi területtel kapcsolatosan ma volt egy egyeztetést, mely szerint a 
temetőtáblában kap az ök 4000 m2-nyi területet térítés nélkül. Ennek a szerződésnek a megkötése 
folyamatban van. A pontos helymegjelölés még nem történt meg.  
 
Ismerteti a HÉSZ előterjesztést és felkéri a tagokat az abban szereplő pontok egyenkénti megszavazására. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal a HÉSZ tervezettel kapcsolatosan az alábbi határozatokat 
hozzák: 
 

124/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
 

− 3§ 2 pont a bánya, illetve az antennatorony létesítése kerüljön a városrendezési hatástanulmány 
kötelezett tevékenységek körébe. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

125/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
− 12 § (8) az alábbiak szerint módosuljon: Az ingatlanok előtti vízelvezető árkok betemetése tilos. 

Kapubejárók céljára ingatlanonként maximum 2x4 méteres sáv vehető igénybe, oly módon, hogy a 
víz folyását az árok keresztmetszetét nem szűkítő átereszen kell biztosítani.  

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
Forró Gábor javasolja, hogy a vendéglátás kerüljön be a tiltott funkciók közé. 

 
126/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

 



 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
13 §-ból: Lakó-  üdülő, vagy vendéglátás célját szolgáló úszómű (állóhajó) a közigazgatási területen nem 
helyezhető el. Úszómű (állóhajó) áramellátása aggregátorral nem biztosítható. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
127/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
14§ 3a: Több rendeltetési egységből álló épület homlokzati kialakítása, színezése, tetőszerkezete és –
héjalása csak egységes megjelenésű lehet. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 

128/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
14§ 3b: kiegészítése Lakóépületen alkalmazható tetőhéjalások: cserép, betoncserép, bitumenes zsindely 
és fémlemez fedés.  

 
 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 

129/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
15§ (6) Az alábbi mondat törlendő: „Az építési övezetekben az alábbi melléképítmények helyezhetők 
el” 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
130/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi mondat törlendő: 
22§ - a szomszédos területek rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari épület.  

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 

131/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 



 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatba az alábbi mondat kerüljön  be: 
 
24§  beírandó új pont: Az övezetre előírt maximális építménymagasságot nem haladhatja meg az utcai 
homlokzatokra számított érték. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 

132/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatba az alábbi mondat kerüljön  be: 
 
24§ új kérés Az övezetekben az engedélyezett lakásszám telkenként egy épületben helyezhető el, ha az 
övezeti előírás másképp nem rendelkezik.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 

133/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi mondat törlendő:  
30§ 9 Az építési övezetben az alábbi melléképítmények helyezhetők el:  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 

134/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatba az alábbi kiegészítés kerüljön be: 
 30§ 9Az alábbi létesítmények csak az építési helyen belül helyezhetők el: 

− az állattartási rendelet előírásainak megfelelő állattartó építmény, mely a szomszédos telken álló 
lakóépülettől legalább 10 m-re helyezhető el.  

− továbbá 23 § 4. pontjába is kerüljön bele ugyanez a szöveg 
 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 
 
 
 
 

135/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatba az alábbi kiegészítés kerüljön be: 



 
 

31 § c) a Pesti út és az Ady Endre út melletti, a Duna utca – 2. sz. út és a vasút közötti területeken az 
előkert mérete minimum 8 m, kivéve azokat a területeket, ahol a meglevő egységes beépítési vonal ettől az 
értéktől eltér.( ha törlik a szabályozási vonalat, akkor az Ady Endre út nem lesz szélesíthető enélkül) 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

136/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
33§2 az előkert 5 méterre javítandó.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

137/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
33§ 5 pontból az „azbesztcement” kifejezés törlendő. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

138/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
33§ 16 ból az első mondat törlendő : „Az építési övezetekben az alábbi melléképítmények 
helyezhetők el:” 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

139/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban kerüljön kijavításra: 
37§ 7 új pont: telekösszevonás esetén, ha a telek mérete meghaladja az 1500 m2-t, akkor egy darab 10 
lakásos épület építhető telkenként. 2500 m-es telekméret felett egy darab 12 lakásos épület építhető 
telkenként.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 

 
140/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 



 
Szabályzatban az alábbi mondat törlendő:  
38§ ( 2) - nem zavaró hatású egyéb gazdasági építmény. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

141/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
43§ új szöveg: A SZT-n szereplő telekosztás kötelező elem, enélkül nem építhető be a terület.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

142/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
54§ 2 strand oldalkert 3m-re javítandó.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

143/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
55 § golfpályára minimum 90% zöldfelület. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 

144/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
 56§ 10% zöldfelületre javítandó.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
 
 
 
 
 

145/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi 
Építési Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 



 
 
60§ Ko1 beépítési százalék 25%-ról 35%-ra módosítandó, a szintterületsűrűség 1,2-re  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

146/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 

 
61§ Ko2 beépítési százalék 25%-ról 35%-ra módosítandó.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

147/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 

 62§ (Kolping iskola) a területre elfogadott szabályozási terv beépítendő. 
A Ko jelű különleges oktatási építési övezet 

(1) Az építési övezet oktatási célú építmények és azok működésével, kiszolgálásával kapcsolatos 
létesítmények elhelyezésére szolgál. 
(2) Az építési övezetben az alábbi felsorolt funkciójú épületek, építmények helyezhetők el: 

 
- egyházi, oktatási épület, 
- sportépítmény, 
- oktatási célú tevékenységet kiszolgáló létesítmények. 

 
(3) Más építmények az építési övezet területén nem helyezhetők el. 
(4) Az építési övezetben a létesíthető beépítés paramétereit és a kialakítható legkisebb építési 
telekméretét az alábbi táblázat tartalmazza: 

Beépítési mód Szabadonálló kialakítható legkisebb telekterület:(m2) 
5700. 
Minimális telekszélesség (m) 18. 
Legnagyobb beépítettség (%) 35. 
Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%) 45. 
Legnagyobb megengedett szintterületi mutató (m2/m2) 0,7.  
Legnagyobb építménymagasság (m) 9,0. 
Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 40. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 

148/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
69§ (4) javasolt szöveg: A település beépített, illetve beépítésre szánt területén új épület, építmény csak 
akkor építhető, funkcióváltás csak akkor lehetséges, ha a teljes közművesítettség biztosított. Új 



 
beépítésre szánt területek beépítése esetén a közművesítés a beruházó feladata. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 

149/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 

 
69§ 17 d )  törlendő. 
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 

150/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 
85§ 1-es pont: (1) Birtokközpont csak az Má-2 és Má-3 jelű övezet területén hozható létre, legalább 1 ha 
méretű mezőgazdasági rendeltetésű telken, amennyiben a birtoktesthez tartozó mezőgazdasági területek 
összessége meghaladja a 3 ha-t.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 36. pont: Gál Imre javaslatai. 
 
Gál Imre: Az én javaslatomnál nem nő a beépítettség.  
 
Iványi Andrea: eddig az 550 m2-es területre megengedtük a 30 %-ot.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a HÉSZ egyik célja a meglévő beépítés sűrűsödésének megakadályozása. A 
telekosztást is akadályozza a szabályzat.  
 
Forró Gábor: 30 %-ot igen soknak tartja, támogatná a szigorítást, de ésszerű határok között.    
 
Kovacsik Tamás: Az Lke 4-esben 720 m2-es a minimum telekméret.  
 
Forró Gábor: javaslata: 500 m2-t 550 m2-re emelni 20 %-os beépítettséggel, a 650 maradna a 25 %-os 
beépítettséggel. 550-650 között legyen 25 %. E felett 30 %-os beépítettség. 
 
Lengyel György: az 5 %-os szigorítást javasolja. 
 
Gál Imre: Visszavonja a 720 m2-re vonatkozó javaslatát, a másik két javaslatát fenntartja. 550 m2-nél 
nagyobb, de maximum 720 m2.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a másiknál a 720 m2 felső határ maradna ezt javasolja Gál Úr. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal a HÉSZ tervezettel kapcsolatosan az alábbi határozatokat 
hozzák: 



 
 

151/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi módosítást: 
 
14§ i) Ha a meglévő telek (nyeles telek esetén nyél nélkül) 280 m2-nél nagyobb, de 

legfeljebb 550m m2-es, akkor a maximális beépíthetőség 20 %.  
 j) Ha a meglévő telek (nyeles telek esetén nyél nélkül) 550 m2-nél nagyobb, de 

maximum 650 m2-es, akkor a maximális beépíthetőség 25 %.  
 k) Ha a meglévő telek meghaladja (nyeles telek esetén nyél nélkül) a 650 m2-t, akkor 

a maximális beépíthetőség 30 %, ha az övezeti besorolás másképp nem rendelkezik. 
 

Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
152/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 

 
      14§ 6. b) A kerítéstől számított  2,6 m távolságon belül nem helyezhető el a 

klímaberendezés kültéri egysége.  
   

Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 

153/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési 
Szabályzatban az alábbi hiba kerüljön kijavításra: 

 
12 § (7) Az ingatlan tulajdonosa köteles a homlokvonali kerítése melletti 1,5 

méteres közterületi sávot akadálymentesen tartani, ezt a sávot nem törheti meg 
kapubejáró, lépcső, vagy egyéb tereptárgy. A kerítés mellett ültetett növényzet nem 
akadályozhatja a közterület használatát, 2 m magasságig nem nyúlhat ki faág a 
közterület fölé. Ennek a sávnak a szomszédos ingatlanok előtti közterülethez és az 
úttesthez is akadálymentesen kell csatlakoznia.  

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 
 

 
A bizottság tagjai a kútra vonatkozóan az alábbiak szerint szavaztak: 
                 1. A kút kerüljön kivételre: 4 „igen” szavazat 

              2. A kút és pince szerepeljen: 1 „igen”, 2 „nem”, 1 „tartózkodás” 
              3. Csőkút építhető: 4 „igen”.   

 
154/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 



 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési Szabályzatban 
az alábbiak kerüljenek kijavításra: 

 
14 § (2) c) A Duna és a II. rendű árvédelmi vonal között lévő területen, ásott kút és épület alápincézés 
nem létesíthető, terepszint alatti építmények (aknák csak vízzáró szerkezettel építhetők. 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 

155/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Helyi Építési Szabályzatban 
az alábbiak kerüljenek kijavításra: 

 
89§ (6) A kivitelezések során a meglévő növényzet megóvásáról gondoskodni kell. 

A növényzet megóvása érdekében az építési munkák megkezdése előtt, az 
építésügyi hatóság favédelmi terv készítését írhatja elő. A tervnek tartalmaznia 
kell: - a területen található fák, növénycsoportok pontos helyének feltüntetésével 
készült helyszínrajzot, legalább 1:200-as léptékben, - külön táblázatban kell a 
helyszínrajzon található fák fafaját megjelölni, továbbá a fáknak a földfelszíntől 
mért 1 m magasságban mért törzsátmérőjét, magasságát és koronaátmérőjét 
megadni;  

 
A bizottság tagjai az alábbi összefoglaló határozatot 4 „igen” egyhangú szavazattal javasolják a 
Képviselő-testület elé: 

 
156/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága elfogadásra javasolja a Helyi Építési 
Szabályzat tervezetében az alábbi – többségében formai – hibák kijavítását: 
 

− 7§ (2) Az övezetekben kialakítható új telkek legkisebb telekméretét az övezeti előírások 
tartalmazzák,ennek hiányában - a telekösszevonás és a sorházak céljára szolgáló területek 
kivételével - minimum 720 m2, szélessége minimum 16 m, hossza minimum 25 m. Sorházak 
céljára kijelölt területen a létesíthető legkisebb telek mérete 360 m2, szélessége minimum 9 m. A 
sorházas telekre 1épületben 1 lakás építhető. 
 

− 14, § g pont, az alábbiak szerint javítandó: vegyes és lakóövezetek között minimum 3 
méteres oldaltávolság biztosítandó. 

 
− 64§ homlokzatmagasság törlendő 

 
− nem folytonos a paragrafusok sorszámozása (11§ hiányzik) 
− 14§ 2b törlendő (ugyanezen előírások megtalálhatók a d-e-f pontokban) 
− 14 § 5a pontra javasolt javítás: A HÉSZ-ben és SZT-ben bontásra kijelölt építmények 

építményrészek nem bővíthetők. ( Nincs értelmük, ha nem szerepel a SZT-ben ilyen előírás) 
− 14§ 6c az alábbiak szerint javítandó: Külső falon szerelt kémény vagy szellőzőcsatorna nem 

helyezhető el, új épület építése esetén a tüzelőberendezések füstgázát kéményen a tetősík fölé kell 
kivezetni. (nem egyértelmű az előírás enélkül) 



 
− 14§ 6d pont az alábbiak szerint javítandó: Talajszondák esetén ha a primer köri minimális 

hőmérséklet nagyobb, mint 0 C fok, akkor a hőhordozó közeg csak duplafalú, minősített, 
műbizonylattal ellátott csőtípussal létesíthető. Ebben az esetben is havária terv készítendő a 
hőhordozó közeg elszivárgása esetére. (nem egyértelmű, mire vonatkozik az előírás) 

− 31§ 10 törlendő, a 9-es ismétlése 
 

 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 

 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a főépítészt, hogy a HÉSZ tervezettel kapcsolatos előterjesztést a mai 
határozatoknak megfelelően készítse el a Képviselő-testület felé, feltüntetve benne azt, hogy a bizottság 
felhívja a figyelmet az Lke 10-es terület paramétereinek betartására, továbbá a hiánytalan átvezetésig a 
HÉSZ tervezési költségeiből 500 eFt visszatartását javasolja. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

157/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a 117-156/2008 sz. VFB határozatokban 
felsorolt javítások végrehajtása esetén javasolja a Településszerkezeti Terv, a Szabályozási Terv és a 
HÉSZ elfogadását. Javasolja, hogy a tervezői díjból az önkormányzat a határozatok végrehajtásáig 
tartson vissza 500.000 Ft-t.  
 
A Városfejlesztési Bizottság megfontolásra ajánlja a Képviselő-testületnek az Lke 10 övezet 
beépítési paramétereit, mivel a beépítést túl sűrűnek, a kertvárosias lakóterülettől idegennek találja. 
 
Az Építéshatóság HÉSZ-re vonatkozó észrevételei jelen jegyzőkönyv és a HÉSZ mellékletét képezi.  
 
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Probléma van még a Szilvás utca végén lévő lakótelkekkel: 
Belterületként szabályozták korábban, csak rosszul. Mivel a belterületi telkeket belterületi úton kell 
megközelíteni. Az út itt viszont külterületi. Ezért a telek tulajdonosoknak le kell adni a saját telkükből 
útra. A TSZT-ben funkciót váltásra javasolt területre javasolta. Itt 100 ezer m2 a legkisebb beépíthető 
terület. Kétféle megoldás van: vagy születik egy korrekt szabályozás, vagy kerüljön a szomszédos Má3-as 
területre. Az egyik tulajdonos ígéretet tett a következő testületi ülésig nyilatkozik az összes tulajdonos. Ha 
ez nem történik meg, akkor Má1-es övezetből Má3-övezetbe sorozódik. 
 
 
 
 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

158/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy amennyiben a 068-as tábla  
valamennyi -a Településszerkezeti Tervben belterületbe vonásra jelölt ingatlan -  tulajdonosa a 
2008. szeptemberi rendes testületi ülésig benyújtja a belterületbe vonási kérelmét és a nyilatkozatát 



 
arról, hogy a belterületbe vonás költségeit vállalja, akkor a terület kerüljön a SZT-be, mint Lke4, 
ellenkező esetben kerüljön át Má1-es övezetből Má3-ba. 
  
Határidő: 2008. szeptember 30. 
Felelős: főépítész 
 
 
EGYEBEK:  
 

 dr. Hetényi Tamás jelzi, hogy, hogy az OÁZIS-ban egyáltalán nincsenek kihelyezve az 
utcatáblák. A bizottság segítségét kéri az utcatáblák elhelyezésének jogi és gyakorlati 
részével kapcsolatban.  

 
Kovacsik Tamás: Felkérjük az ÜJKB-t, hogy dr. Hetényi Tamás TESZ igazgatóval az utcanévtábtákra 
vonatkozó rendelettervezetet 2008. októberi bizottsági ülésre készítsék el.  
 
Forró Gábor: Érvényes utcanévjegyzéket át kellene küldeni a földhivatal részére. 
 
 
 

 Göd, Kisfaludy u. 7. sz. - épülettervek 
 
Kovacsik Tamás: Ide építik majd az új orvosi rendelőket és a gyógyszertárakat. Megmutatja a rajzokat. 
Javasolja a 4. sz. mellékletet elfogadni. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja a 4. sz. mellékletet elfogadni.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

159/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a Göd, Kisfaludy u. 7. sz. és a 4374/1. hrsz-ú 
ingatlanra adott beépítéshez a 2008. augusztus 13-i előterjesztésben szereplő 4. sz. melléklet szerinti 
tervet javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 

- Göd, Pannónia út 14/a. tulajdonosainak kérelme. 
 
Kovacsik Tamás: A tulajdonosok csatornabekötést szeretnének végezni. A DMRV korábban már feltörte  
az utat csőtörés miatt. A visszaépítéssel együtt a bizottság megadhatja a hozzájárulást.  
 
Kenessey Zoltán: A csatornabekötések során a kerítésen belülre kellett volna rakni a csöveket. Miért kell 
ezért az aszfaltot feltörni, nem érti. 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

160/2008.(VIII.14.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága hozzájárul a Göd, Pannónia u. 14/a. számú 
ingatlan előtti aszfaltút burkolat felbontásához – kizárólag a már felbontott szakaszon – az ingatlan 
szennyvízhálózatra történő csatlakozása miatt. A hozzájárulás feltétele azonban, hogy a felbontott 
útszakaszt a tulajdonos saját költségén az eredeti állapotnak megfelelően megcsinálja, a bekötést 
követő 30 napon belül. 



 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztályvezető 
 

- dr. Mödlingerné Kovács Éva bemutatja a biciklitároló prototípusát. 
 
Lengyel György: Felmérést kellene készíteni, hogy hová és hány darab szükséges. 
 
Nagy Károly távozott. 
 
A bizottság javasolja készítsen a Beruházási Osztály felmérést a biciklitárolókra vonatkozóan és ezután 
kerüljön a PEKB elé. 
 
-  Kenessey Zoltán: A Lenkey utcában, az  állomás és a református templom közötti részen javasolja az 
eternit csövek lerakását. Ennek felülvizsgálatára felkéri a bizottság a Beruházási Osztályt.  
 
Kovacsik Tamás elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
Kmf. 

 
 
 

Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök       jegyzőkönyvvezető 


