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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2009. január 14-i 

ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Rábai Zita, Nagy Károly tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen 
vannak. Ismerteti a napirendi pontokat és az egyebek napirendben tárgyalandókat. 
Javasolja, hogy a bizottság elsőként a meghívó szerinti 2. napirendi pontot, majd a 3. és 6. 
napirendet  tárgyalják, a 4. és 9. napirendi pontot előterjesztés hiányában javasolja levenni a 
napirendről. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a 10. napirendi pont nem zárt ülésen 
tárgyalandó, mert a strandfejlesztésre vonatkozó terveket az önkormányzat megvásárolta, 
ezért nyilvánosságra hozható. 
Elmondja, hogy dr. Mödlingerné Kovács Éva tagként utoljára vesz részt a bizottság ülésén, 
mert képviselőnek választották. 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a meghívóban és az ülés előtt 
kiosztott anyagban található napirendeket, és fenti elnöki javaslatot.  
 
Napirendi pontok: 
 
1. Pólus Palace Rt. rendezetlen ügyeinek tárgyalása: 
      - Csereerdősítés a DMRV Zrt. területén 
      Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész  
2. P + R parkolók pályázati lehetőségei 
     Előterjesztő: Popele Julianna Beruh. Ov.      
3. Kékperjés Láprét  
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
4. 05/13 hrsz. ingatlan belterületbevonása      
    Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Ov. 
5. Sződ Településrendezési Tervei 
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész      
6. 2008. évi határozatok végrehajtásának áttekintése     
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
7. A bizottság átruházott hatáskörének gyakorlása                                          
    Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
8. HÉSZ módosítások         
    Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit  főépítész 
9. Strandfejlesztés tervei  
    Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester     
10.Egyebek 
     - Kincsem utcai üzletsor előtti vízelvezetés 
       Előterjesztő: Csányi József képviselő  
     - Közterület-foglalási kérelem  
       Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök 
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1. napirendi pont: Pólus Palace Zrt. rendezetlen ügyeinek tárgyalása  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előzmények mindenki által ismertek az előterjesztésből. Az 
erdészeti hatóság a Pólus Palace területén lévő fenyvest kivonta az erdő művelési ágból, az 
önkormányzatot 1,5 mFt-ra bírságolta meg , ezt kifizette az önkormányzat, továbbá 
csereerdősítésre is kötelezte. Javasolja, hogy az  önkormányzat  4 hektár csereerdősítést 
tervezzen: 1,5 hektár a a Pólus Palace  kerítésen belüli terület, 3000 m2-t a Jegenye utca, 1,3 
hektárt a Nemeskéri kiserdő helyett a sportpályánál parkoló került kialakításra és ezért az 
Erdész utca és a vasút közötti terület 1 hektár erdőterület alá esett. 
A végleges csereerdősítési terv még nem készült el. Javasolja, hogy az 1,3 hektáros erdősítést 
nem magánterületre, hanem vízügyi területre tegye az önkormányzat. További problémaként 
jelentkezett, hogy a Duna-Ipoly Nemzeti Park jelezte, hogy 1999-es rendeletben kétféle helyi 
védettség alatt álló terület szerepelt, a gödi láprét és a homokpuszta gyep. A természetvédelmi 
hatóság kivette a láprétet a helyi védelem alól és országos védelem alá helyezte, a 
homokpuszta gyep maradt helyi védelem alatt. Javasolja ezért a  helyi természetvédelmi 
rendelet módosítását. A térképen megmutatja, hogy a hatóság mely területeket jelezte és ide 
sorolta a szálló területén lévő salakos teniszpálya területét is. Szükséges lenne egyeztető 
megbeszélés az önkormányzat, az erdészet és a Pólus Palace Zrt. képviselői között. Részben 
az önkormányzat  hibájából állt elő a csereerdősítés problémája, mivel tulajdonosi 
hozzájárulást adott jóhiszeműen a Pólus Palace Kft-nek az építmények létrehozására. Később 
derült ki, hogy ez a terület „erdő” besorolású és „engedély nélküli igénybevétel” történt. 
Tény, hogy az erdészeti hatóság az önkormányzatot bírságolja. Felkéri a Pólus Palace Zrt. 
képviselőit tegyék meg hozzászólásukat. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Az önkormányzat azért mulasztott, mert nem jelentette be, mint 
tulajdonos a kezelőt, vagyis a Pólus Palace Kft-t. (akkor még Kft. volt, most már Zrt.)   
 
Pólus Péter (Pólus Palace Zrt. vezérigazgatója): Az anyagból arra következtetett, hogy a 
komplex problémakör kerül pontosításra a mai ülésen. Az ülés előtti órákban már egyeztettek 
az önkormányzattal, ahol bemutatta a teljesen szabályos bérelt területen lévő építmények 
építési engedélyeit.  
 
Nagy Károly tag megérkezett. 
 
A Pólus Palace képviselője nem érzi hibásnak magát az ügyben, nyitottak a problémák 
megoldására, tény, hogy vannak rendezetlen ügyek a területen, ezeket 7 év óta nem sikerül 
elintézni.  
Az elmúlt években arra is lett volna lehetőség a gazdasági épületnél, - melyet 25 évre bérel a 
Zrt. – hogy megvásárolják az önkormányzattól. Így már nem az önkormányzatot terhelte 
volna az erdészeti probléma. Három problémát jelölt az előterjesztés, melyekre reagál.  
A salakos teniszpálya előbb elkészült, mint a hotel. E tárgyban az illetékes hatóságot 
felkeresik egyeztetés céljából, mert véleményük szerint ez nem természetvédelmi terület. 
Évente a természeti hatóság ellenőrzi a természeti viszonyokat, folyamatos dicséretet kapnak 
tőlük. Most hallott először arról, hogy védett területen lenne a teniszpálya. A golfpályákra 
vonatkozó engedélyeket is a MTA által végzett tanulmány alapján szerezték. Eddig egyetlen 
egy jegyzőkönyv sem marasztalta el a Pólus Palace Zrt-t a természetvédelmi hatóságok 
részéről. 
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Bemutatja, a főépítész által említett, magas védettség alatt álló területet, ezen nem lehet 
semmilyen tevékenységet folytatni.  
A 3. pontban jelölt probléma részükről nem az, de nyitottak a megoldásra.   
A Sport út kérdésével kapcsolatban elmondja, hogy a korábbi önkormányzati kérés az volt, 
hogy a Kinizsi úti szakasz duplasávos legyen. Az utat a strandra érkező helyi lakosok 
használják. Az utat átadták az önkormányzatnak, erről megvannak a dokumentációk, 
melyeket másolatban átadtak. A KPM-nek még nem sikerült átadni, mert az OVIT-nak kell 
egy tulajdoni hozzájárulást megadni. A főépítész állítása szerint ott a sínek miatt nem is 
lehetett volna utat építeni, ez is 10 év elteltével derült ki. Térképen megmutatja, hogy melyik 
területeket bérlik az önkormányzattól 25 évre. 6324. hrsz.-ú terület 1,36 hektár „belterületi” 
földrészről elmondja, hogy ez nem volt semmiféle védettség alatt. A természetvédelmi 
hatóság 10 éve egy szót sem említett erről, hogy ez természetvédelmi védettség alatt állna.  A 
gyakorló pályából is átadott 900 m2-t korábban az önkormányzatnak. Az út problémájára 
áttérve elmondja, hogy a golfpálya szakaszokból áll, ezt megmozdítani nem lehet. A golf 
domb továbbra is védett, sehol nem lehet beljebb menni. Közel 100 mFt-os locsolórendszer és 
különleges gyep van telepítve, ezt nem lehet átadni.  
A strandhoz vezető út a Pólus Palace tulajdonában van. A kerítésüket már eleve beljebb, sőt 
az aszfaltozáskor még beljebb tették. A valós telekhatár a kiskaputól 8 méterre van, ez 1000 
m2-nél is többet jelent.  
Sem a kerékpár-út, sem a vasúti átjárónál átadott terület, sem az út vonatkozásában soha nem 
történt megegyezés az önkormányzat és a Pólus Palace Kft. között.  
Az erdősítés lehet egyedül probléma, ha az összes többi problémát is mérlegeljük.  
Sem 2006-ban, sem 2007-ben nem kapott választ az önkormányzattól a beadványaira. Tett 
javaslatot a vásárlási szándékra, az úthasználatra stb. Az önkormányzat által felvetett 
problémák nem valóságos problémák. 
A természetvédelmi területen a védett virágok is szaporodtak, a hatóság előírásait 
maradéktalanul betartották. A legutóbbi kérelmében azt kérte, hogy a még ott lévő területeket, 
(láp, nádas) - ha már úgysem gondozza az önkormányzat - akkor azt megvásárolhassák. 
Korábban a kiserdőből is kértek egy 20 méteres sávot, de lakossági tiltakozás miatt ez az 
ügylet nem jöhetett létre, nem is kívánnak ezzel foglalkozni.  
Ezek a területek igazából csak a Pólus Palace Hotelnek jelentenek értéket, az önkormányzat 
sem kezelni, sem gondozni nem tudja.  
Véleménye szerint a szálloda lakosságbarát, bárki bejárhat a területükre. Szeretnének 
megegyezni az önkormányzattal. 
 
Markó József: Néhány pontban eltérő a véleményünk. A 6301. hrsz-ú területről, a gyakorló 
pálya melletti úttal kapcsolatban elmondja, hogy korábban szerződésben megállapodtak, hogy 
a forgalomba helyezésről a Pólus Palace gondoskodik. Az önkormányzat ebben partner lett 
volna, de nem teljesült. Valószínűleg nincs engedély a közútkezelőtől. A golfpályát, a 
területet valóban a lakosság megszerette, a területet szépen gondozzák. A főépítész az apróbb 
hibákat már a HÉSZ kapcsán is szerette volna rendezni. A strandfejlesztés kapcsán is nagy 
szerepe van a golfpályáknak. Köszöni az eddigi együttműködést. 
 
Rábai Zita tag  megérkezett. 
 
Pólus Péter: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy eddig közel 90 mFt adót fizettek az 
önkormányzatnak. 
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Bertáné Tarjányi Judit: Térképen bemutatja a külterületeket és a belterületeket. A 
teniszpályák természetvédelmi területen történt elhelyezéséről a természetvédelmi hatóság és 
a Duna-Ipoly Nemzeti Park hívta fel a figyelmemet. A helyi jelentőségű természetvédelmi 
területek a jegyző hatáskörébe tartoznak. Egy egyeztetés során került sor arra, hogy a hatóság 
ezt megemlítette. Az út kérdéssel kapcsolatban elmondja, hogy a műszaki átadás – átvételre 
az önkormányzat műszaki ellenőre nem jogosult.  
 
Pólus Péter: Az önkormányzat az OVIT-tól könnyebben beszerezheti a tulajdonosi 
hozzáárulást. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: 2052-es táblában a felosztott területek rendezetlenek. Ez 
természetvédelmi területként szerepel jelenleg. Ezt a területet valamilyen jogcím alá kellene 
helyezni. A terület nem parcellázható.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Valamikor a TSZ földjére a tanács rakatta rá a védettséget. A 
tulajdoni lapon viszont nem szerepelt. 10 év után járt ott személyesen, de az orchidea 
állomány és más védett növény minősége rosszabbodott, a kanadai aranyvessző előretört, ez 
káros gyom, melynek megjelenése a terület szárazságát jelzi.  
 
Pólus Péter: Szívesen elküldi a hatósági jegyzőkönyveket, melyek a kiemelt területekről a 
most elhangzottak ellenkezőjét tartalmazzák. A jegyzőkönyvekben egyedszaporulatról és 
pozitív fejlődésről van szó.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Nem a papírformára, hanem a valóságban a természetben 
szeretne erről meggyőződni.  
 
Kovacsik Tamás: Kádár u. - Kinizsi utcánál az út melletti rézsű a mai napig sem készült el, 
pedig a tavalyi bizottsági ülésen erről beszéltünk. 
 
Kupi Krisztina (Pólus Palace Zrt. Műszaki vezetője) a beadványukról készített másolatot 
átadja a VFB elnöknek.  
 
Pólus Péter: Véleménye szerint eleget tettek a megállapodásnak, rézsűre vonatkozóan nem 
volt kötelezettségük.  
 
Kovacsik Tamás: Nem kíván most a nyilvánosság előtt összegekről beszélni, de 
adóssághalmaza van a Zrt.-nek az önkormányzat felé. A részletekre ne most a bizottsági 
ülésen térjünk ki. Tételesen, pontosan összegyűjtött anyaggal kéri fel a jelenlévőket az 
egyeztetésre és a végleges rendezésre. A 019 hrsz-ú úttal kapcsolatban a bérleti díj 2003. jan. 
01-től esedékes.   
 
Pinczehelyi Tamás: Kéri, hogy vagy menjünk bele a részletekbe, vagy ne tárgyaljuk most. 
Bízzuk meg a polgármestert az egyeztetésre és az ügy tisztázására. Érdemben nem juthatunk 
előbbre, a felvetett kérdéseket vizsgálni kell. 
 
Ennek a napirendi pontnak az alfejezete a DMRV csereerdősítés. Kb. 70 méteres sávban 
végeznénk erdősítést. Telepítési tervet január végéig el kell készíteni, és akkor rendeződhet az 
erdészet felé is a dolgunk. 
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Markó József: Javasolja, hogy a korábbiakban a Pólus Palace Kft. által beadott kérelmekre 
írásban válaszoljon a hivatal. Az útra vonatkozó kötelezettség, az átadás a Pólus Palacet 
terhelte.  
 
Pólus Péter: Az általunk megépített útra kellene bérleti díjat fizetnünk? 
 
Szegedi Sándor: 2009. febr. 28.-ig véglegesen rendezni kell a nyitott kérdéseket. 2009. január 
27-én 13 órakor javasolja az egyeztető tárgyalás megtartását itt a polgármesteri hivatalban. 
2009. január 19-én levelet küld az önkormányzat a Pólus Palace Zrt-nek.  
 
A bizottság az alpolgármester által említett határidőkkel és intézkedésekkel egyetért.  
 
2. napirendi pont: P + R parkolók pályázati lehetőségei 
 
Popele Julianna: Az előterjesztést pontosítja a megnevezésnél.10 % -os önrésszel. 90 %-os 
támogatással. A beruházás 3 helyszínen valósulna meg, a vasút mentén Göd-alsón, Gödön és 
Göd-felsőn:.  
1. A Mikszáth u. – Kálmán utcánál 81 db gépkocsi parkoló és 30 db kerékpár tároló,  
2. A Rákóczi u. – Pálya u. – Fácán utcánál 111 db gépkocsi parkoló és 40 db kerékpár tároló, 
3. Honvéd sor – Vasút utcánál 98 db gépkocsi parkoló és 100 db kerékpár tároló.  
 
Tájékoztatja a bizottságot, hogy a határozati javaslatokat külön kell meghozni, mert 3 külön 
pályázatot kell beadni. 
 
Lévai Zoltán (L-Z Mérnöki Tervező Iroda tervezője): Vizsgálta, hogy a gödi állomások körül 
a parkoló kapacitásokat hogyan lehet bővíteni. Az országos szintű gyorsvasút kialakításával 
kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány az egész budapesti agglomerációra vonatkozott, 
ezek tartalmazták a P + R parkolókat. A távlati fejlesztések a vasúttal párhuzamosan haladó 
utcákban valósulhatnak meg. Ez összefüggésben van a peronok bővítésével és az 
akadálymentesítéssel, tehát a P+R parkolókból akadálymentesen tudnak felszállni a 
vonatokra. Az elővárosi tanulmányok ezért felhasználhatók, alkalmazhatók. Felsorolja a 
kialakítható parkolók, kerékpár-tárolók számát. A felső-gödi kapacitás pld. kerékpár-
tárolóknál közel 200 db lesz, a kötelező paraméterek (pld. fedett) betartása mellett.  
A járdákat is bevették, ezért komoly járdafelújítás is várható. Szükségesek a különböző 
engedélyek, tulajdonosi hozzájárulások, ezért csak az önkormányzati területeket vették 
figyelembe.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A talaj teljes fedését a környezetvédelmi szabályok tiltják. 
Miért kell a parkolókat kővel lerakni? Az Erdész utca erdőszél, itt nem indokolt a teljes 
talajlefedés, van ennek megváltoztatására lehetőség? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Pontosítja: nem „erdő” besorolású az említett terület. 
Parkolóhelyenként meghatározott számú fát kell ültetni. 
 
Lévai Zoltán: Pormentes és sármentes útburkolat közül a pormenteset választottuk. Főleg az 
igénybevétel miatt döntöttek a térkő mellett, ennek vízáteresztő képessége van.  
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Az aszfaltozást semmiképp nem javasolta. A parkolóknál terveztek faültetést. A kivágott fák 
pótlását is tervezték. A zöldfelület növelhető még igény szerint.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javaslata, hogy legközelebb adathordozón is hozza el az anyagot a 
tervező.  
 
Kovacsik Tamás: felolvassa az 1. sz. határozati javaslatot. Felkéri a tagokat a szavazásra.  
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

1/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületének a „Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázat 
előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot. 
 

1. Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő 
Testületnek, hogy az Önkormányzat vegyen részt az Európai Unió támogatásával és az  
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2008-2.3.1/c 
Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázaton, az alábbi helyszínen:  

 
Göd-alsó (Mikszáth Kálmán utca) 

 
2. A pályázat összege:  69.301. 078.- Ft, támogatás 62.370.970.-Ft. 

 
3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 6.930.108.-Ft-ot az Önkormányzat a 2009. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 
 

Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
                                                                                                          
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal elfogadják a 2. határozati javaslatot: 
 
 

2/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületének a „Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázat 
előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot. 
 

1. Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő 
Testületnek, hogy az Önkormányzat vegyen részt az Európai Unió támogatásával és az  
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2008-2.3.1/c 
Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázaton, az alábbi helyszínen:  

 
Göd (Rákóczi utca, Pálya utca, Fácán utca) 

 



7 

2. A pályázat összege:  113.930.785.- Ft, támogatás 102.537.706.-Ft. 
 

3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 11.393.079.-Ft-ot az Önkormányzat a 2009. 
évi költségvetés terhére biztosítja. 

 
Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” szavazattal elfogadják a 3. határozati javaslatot: 
 

3/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületének a „Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázat 
előterjesztését és az alábbi határozati javaslatot. 
 

1. Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Képviselő 
Testületnek, hogy az Önkormányzat vegyen részt az Európai Unió támogatásával és az  
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával kiírt, „KMOP-2008-2.3.1/c 
Parkolók és csomópontok fejlesztése” pályázaton, az alábbi helyszínen:  

 
Göd-felső (Vasút utca, Honvéd sor) 

 
2. A pályázat összege:  95.247.493.- Ft, támogatás 85.722.743.-Ft. 

 
3. A pályázathoz szükséges 10 % önrészt, 9.524.749.-Ft-ot az Önkormányzat a 2009. 

évi költségvetés terhére biztosítja. 
 
Felelős:  Beruházási Osztály 
Határidő: azonnal 
 
 
3.  napirendi pont: Kékperjés Láprét 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A belterületbe vonáshoz a hatóság csak úgy járul hozzá, ha külön 
szakvélemény készül. A tulajdonosok kérték a kivetítőn bemutatott út kialakítását, ez viszont 
a természeti értékeket károsítja véleménye szerint. Kérik továbbá, hogy a ZKP besorolás 
helyett Mt besorolásba kerüljön a kérdéses terület. Ez támogatandó javaslat, mely előnnyel 
jár, hogy a birtoktestbe beszámítható lenne. Sajnálatos módon a tervezők ezt korábban nem 
vezették át a Településszerkezeti Tervben. Továbbítjuk a kérelmet a természetvédelmi 
hatósághoz. Jelenleg a Dunamenti MGTSZ szerepel tulajdonosként az „út, árok” 
megjelölésnél, de ez a törvény erejénél fogva átkerült az önkormányzathoz, már csak át 
kellene vezetni a földhivatalnál.  
 
Pinczehelyi Tamás : az Mt. fogalmát kérdi a főépítésztől. 62/2008. (XII.12.) sz. rendelet 
módosítás is itt van az anyagban, kérdése, hogy most miről kell szavazni, mert a két egyedi 
kérelmet és a kékperjés láprétet is látja az előterjesztésben.  
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Kovacsik Tamás: az egyik kérdés, hogy a bizottság az „út”  kérdéshez hozzájárul, vagy sem a 
másik a terület besorolásának módosítása. 
 
Pinczehelyi Tamás: az előterjesztésben eddig ezek a helyrajzi számok nem tartoztak a helyi 
védettség alá. 05/1-5-ig től soha nem volt helyi védelem alatt, elírás lehet az előterjesztésben. 
Javasolja, hogy ezt hagyjuk meg eredeti formában.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az erre vonatkozó helyi rendeletet megmutatja, mely szerint a 05/1-
24. hrsz-ig helyi védelem alá esik, mint Kékperjés Láprét. 
 
Nagy Károly: Ez az út csak télen járható, egyébként mocsár, láp van, ezt járhatóvá kellene 
tenni. A felső sarok egy elhanyagolt tőzegbánya. Régen ez Csomádi rét volt. Itt a természeti 
értékeknek csak a nyomai láthatóak elvétve, jelenleg pusztul. Azt kellene erősíteni, hogy a 
tulajdonosok gondozzák a területet.  
 
Kovacsik Tamás: Az útra vonatkozó kötelezettségvállalás, közvilágítás létesítése stb. nem 
javasolt. 
 
Gusztos Gábor: Ennek a résznek tulajdonosa, elmondja, hogy sok területre be sem tudnak 
menni, nem tudják megközelíteni, karbantartani, ez csak akkor lenne lehetséges, ha jó bejárási 
lehetőség lenne, akkor gondozás is megtörténhetne.  
 
Markó József: Ez most külterület, nem belterület, nem keletkezne nagy kötelezettség. A 
megnevezés „út és árok”, a földúton most is lehet járni. Itt önálló építkezést nem lehet 
folytatni, igen vizes terület. 
 
Gusztos Gábor: az ott élő tulajdonosok vállalnák az út megépítését. 
 
Szegedi Sándor: Ha a lehetőség legalább a kaszálásra meglenne, akkor a terület 
gondozottabbá válhatna. 
 
Nagy Károly: Ha oda a tulajdonosok köveket hordanának megbomlana az egységesség, és a 
természeti viszonyokban megindulna egy rossz folyamat. 
 
Markó József: A főépítésztől kérdezi, hogy van realitása, hogy ott önálló építési telkek 
keletkezzenek? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A természetvédelmi hatóság ellenzi az önálló telekkialakítást, csak 
telek-kiegészítést engedélyeznek. 
 
Markó József: Kérdés, hogy akkor a hozzácsatolás után a kiegészítésre építhetnek?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A kivetítőn megmutatja azt a sávot, melyen nem lehet építeni, de a 
hozzácsatolás után beépíthető.  
 
Rábai Zita: Javaslata, hogy határozott döntést hozzunk az ügyben.  
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Gusztos Gábor: Sződliget felől meg tudja közelíteni a területet.  
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Védett területen a tulajdonos köteles betartani az erre 
vonatkozó szabályokat.  
 
Rábai Zita: Vegyes tulajdonú területekre visszatérve, abban bíznak a tulajdonosok, hogy ott 
valamiféle lehetőségük lesz. A pontos döntés szükséges. 
 
Pinczehelyi Tamás: Támogatja az út kialakítását. A tulajdonosok csak így tudják rendben 
tartani a területet, ha meg tudják közelíteni. Itt felosztott helyrajzi számokkal ellátott 
területekről van szó. Az utat természetazonos anyaggal lehetne kialakítani. 
Kovacsik Tamás: Természetazonos anyagból nem lehet megfelelő utat készíteni. 
 
Rábai Zita: Dönthetünk az út mellett, de akkor a természetvédelmi hatóság nem fogja 
engedélyezni. 
 
Kovacsik Tamás: Felkérjük a tulajdonosokat, hogy a környezetvédelmi hatóságtól kérjenek 
állásfoglalást. 
 
Markó József: Javasolja, hogy ne a tulajdonosok, hanem az önkormányzat kérje fel a 
hatóságot. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

4/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri a Jegyzőt intézkedésre,  
miszerint a bizottság döntése alapján az illetékes környezetvédelmi hatóság adjon 
szakvéleményt a 05/14. hrsz-ú, az alaptérképen „út és árok” megjelölésű terület útként 
történő kialakításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
Rábai Zita ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak az út építésével kapcsolatban. 
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az ügyrendi javaslatról. 
 
A bizottság tagjai 3 „igen”, 4 „nem” szavazati aránnyal döntenek arról, hogy nem szavaznak 
az útépítés kérdésében. 
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 14. oldalon található határozati 
javaslatról.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
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5/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága támogatja a Kékperjés Láprét Mt 
besorolását a legközelebbi TSZT módosításakor. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész 
 
 
4. napirendi pont: 05/13. ingatlan belterületbe vonása 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Véleménye szerint semmi akadálya, a 9. oldalon található a határozati 
javaslat. 
 
A bizottság tagjai 7 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

6/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja a 05/13. sz. ingatlan 
belterületbe vonását. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző 
 
Pinczehelyi Tamás: Javasolja a Tanácsköztársaság útja utcanév megváltoztatását.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Valóban a földhivatalnál még nem került átvezetésre. 
 
(Szünet) 
 
Pinczehelyi Tamás tag távozott. 
 
 
5. napirendi pont: Sződ Településrendezési Tervei 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ismerteti az előzményeket.  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról is, hogy 2008. január 01-től nincs törvényességi ellenőrzési 
jogkört gyakorló szerv, a  Közigazgatási Hivatal megszűnt, ezért javasolja, hogy forduljunk 
Alkotmánybírósághoz az ügyben. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
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7/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy a Polgármester és 
a Jegyző tegyen meg minden lehetséges jogi lépést a sződi Településrendezési Tervek 
elfogadása ellen, és amennyiben ezek a lépések nem vezetnének eredményre, forduljon 
Göd Város Önkormányzata a Magyar Köztársaság Alkotmánybíróságához Sződ 
Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának megsemmisítése érdekében. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 
A bizottság tagjai 5 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 
 

8/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy az M2-Ilka 
lakóparkra vonatkozó Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv megszüntetésével 
kapcsolatban az önkormányzat forduljon a Magyar Köztársaság 
Alkotmánybíróságához.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
6. napirendi pont: 2008. évi határozatok végrehajtásának áttekintése 
 
Kovacsik Tamás: A határozatokról a nyilvántartás elkészült, a következő ülésen azok 
végrehajtásáról kéri a beszámolót. 
 
 
7. napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat - módosítások 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A módosításra egyszerűsített eljárás keretében mód nyílik. Az állami 
főépítésszel egyeztette az előterjesztésben jelölt változtatásokat. A kerítéssel egybeépített 
kocsi-beálló lehetősége is vitatott. A kisméretű telkek problémája pld. Alba-kert is 
megoldásra szorul. Javaslat, hogy a garázs kerüljön ki a beépíthető alapterületből. Ez nem 
figyelmetlenség miatt nem került be, hanem az OTÉK lehetővé tette az eltérést.  
A hátsó kertre az Lke 2-es övezetre 4 métert, az Építéshatóság pedig 3 métert javasol. 
A kis telkekre egy rendeltetési egység legyen építhető övezeti besorolástól függetlenül – sok 
ilyen telek van. A dupla pince – dupla tetőtér igény is megjelent.  
(Ismerteti az előterjesztésben szereplő pontokat) 
 
Kovacsik Tamás: Mi az eltérés az Építéshatóság és a főépítész előterjesztésében? 
 
Lenkei György: A bócsai Munkásszálló övezeti besorolását javasolja átgondolni. 
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Bertáné Tarjányi Judit: Az egyszerűsített eljárás keretében csak a HÉSZ-t lehet módosítani, 
övezeti besorolást nem. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a bizottság a februári ülésén döntsön a 
módosításokról, mert addig a még nyitott kérdések tisztázódnak.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

9/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága a Helyi Építési Szabályzat 
módosításairól a 2009. februári ülésén dönt. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész  
 
 
8. napirendi pont: Strandfejlesztés tervei 
 
Szegedi Sándor: Ismerteti a látványtervet, ami látható a kivetítőn. Felsorolja az épületek 
funkcióit. Elmondja, hogy a mai napon előzetes véleményezési egyeztetés volt, a főépítész, az 
Építéshatóság és a Beruházási Osztály részvételével. Most a bizottság véleményezheti, ezt 
követően a Tervtanács elé kerül. 
Jelenlegi faház területére kerülne az újonnan épített szolgáltatóház.  
Javasolja az ütemezés meghatározását. Elsőként célszerű lenne a téli medence megépítése. Az 
egészségház területét felszabadítva, lehetőség lenne termálszálló megépítésére. Jelenleg 
magánterület, melyre ez tervezhető lenne. Indokolt lenne a terület megvásárlása kb. 4400 m2.  
Gyermekmedencével kapcsolatban elmondja, hogy szükséges a bővítés mindenképp.  
A műszaki paraméterek és a költségbecslés is ismert. 
 
Lenkei György: Ha döntünk a fejlesztésről, akkor mielőbb el kell kezdeni, akár apróbb 
lépésekben is. 
 
Csányi József: Az ismertetést összeszedettnek tartja, egyetért Lenkei úr javaslatával. Azt 
kellene eldönteni, hogy mi legyen a legelső lépés. A telket mindenképp javasolja 
megvásárolni. 
 
Rábai Zita tag távozik. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A téliesített medencére igény van. Összesen 240 parkoló van 
elhelyezve a terven, de ez a rendelet szerint is nagyon kevés. A Beruházási Osztályvezető  
felvetette, hogy az útra, kerékpárútra pályázat van beadva, javaslata ennek 
figyelembevételével módosítani a tervet. 
 
Popele Julianna: A korábban tervezett 8 szögletű medence elhelyezését is javasolja 
módosítani. A 33-as medence az erdő mellett lenne esztétikusabban elhelyezve. A parkoló 
áthelyezése valóban szükséges. 
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Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja az 50 méteres medence létesítését, inkább a fedés 
helyett. 
 
Szegedi Sándor: Az ilyen sportmedence fenntartása igen magas költségű, vagyis 
gazdaságtalan.  A 33-as medence már hivatalos méretű, de nem annyira gazdaságtalan és már 
sportversenyek rendezésére is alkalmas. 
 
Csányi József: Kérése, hogy az ütemezés legyen a következő ülésre pontosítva. A 33-as 
medence megépítése nem a közeljövőben történik, hiszen igen magas megépítési költséggel 
jár. A számításokat az szerint kellene elkészíteni , hogy a létszám-maximálást is figyelembe 
veszik. 
 
Szegedi Sándor: A tervező csinált egy költségösszesítést, mely a műszaki leírás végén 
található.  
 
 
Egyebek napirendi pont:  
 

• Közterület-foglalási kérelem 
 

Kovacsik Tamás: Az alsó-gödi Jávorka utcában és felső-Gödön Bozóky téren szeretne 
árusítani egy kérelmező. 
 
Csányi József: Nem javasolja az engedély megadását. 
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat a szavazásra. 
 
A bizottság tagjai 5 „nem” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák. 

 
10/2009. (I.14.) sz. VfB határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága nem támogatja a 2009. január 13-
án kelt 7-2/2009. sz. közterület-foglalási kérelmet.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: VfB elnök 
 

 
• Kincsem utcai üzletsor előtti vízelvezetés ügye 

 
Kovacsik Tamás ismerteti az írásbeli előterjesztést. Kérdezi a Beruházási Osztályvezetőt, 
hogy milyen döntés született?  
 
Popele Julianna: Az a megoldás látszik a legjobbnak, hogy a Köztársaság úton a Kincsem u. 
kereszteződésében egy zárt átereszt építünk, és tovább visszük a megépítésre kerülő nyílt 
szikkasztóárokba. Az idei költségvetésben a fedezetet betervezték, ez 600 eFt körüli összeg.  
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Kovacsik Tamás: Tehát a költségvetés tervezése után az ügy megoldódhat. 
 
Forró Gábor: A boltosok nem akarnak hozzájárulni a költségekhez, hiszen a parkoló 
kialakítások is ehhez a helyzethez vezethettek? 
 
Csányi József: A 2-es útról jön be főként a víz. A parkolót ők alakították ki, egyéb költséget 
már nem tudnak vállalni. 
 
 

• Országgyűlési képviselőink felkérése   
 
Szegedi Sándor: Az adott térséget az országgyűlési képviselők általában jobban képviselik, 
mint a mi területi képviselőink. Javaslata, hogy a bizottság levélben forduljon az 
országgyűlési képviselőinkhez, melyben felkérjük Őket, hogy szíveskedjenek a Göd város 
fejlesztésének kérdését figyelemmel kísérni és a tőlük telhető támogatást megadni.   
  
Kovacsik Tamás: A levelet megírja a bizottság nevében. 
 
Megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

kmf. 
 
 
 

Kovacsik Tamás      Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök            jegyzőkönyvvezető  


