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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 

 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2009. április 07-i 
ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Rábai Zita és Forró Gábor tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen 
vannak. Ismerteti a napirendi pontokat és az „Egyebek”-ben tárgyalandókat – majd javaslatot 
tesz a napirendi pontok sorrendiségére.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontokat és az elnöki 
javaslatot a sorrendiségre. 
 
Rábai Zita tag megérkezett.  

 
1. Honvéd soron lévő fekvőrendőr elhelyezése      
    Előterjesztő: Szabó Csaba képviselő                                                                
2. Nemeskéri út forgalomszabályozása – szakértői vélemény   
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
   (Meghívott szakértő: Palotás Árpád)                                                                 
3.Sportlétesítmények – pályázat        
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető 
4. HÉSZ – módosítás (rendelet-tervezet) 
   Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész       
5. Princz Károly közterület-használati engedély kérelme 
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető     
6. PENTA Kft. közterület-használati engedély kérelme 
   Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető                                    
7. SIGNEX Bt. közterület-használati engedély kérelme  
  Előterjesztő: Popele Julianna Beruházási Osztályvezető                                     
8.Labdagyári autóbuszmegálló – lakossági kérelem 
  Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök       
9. Gödi Horgász Egyesület – kérelme 
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
10. Gödi Városfejlesztő és Szépítő Egyesület – támogatási kérelmei 
   Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök      
11. Madarak és Fák Napja” – kérelem 
  Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök     
12. Egyebek: - Vagyonhasznosítási rendelet módosítás (előterjesztő: dr. Nagy Atilla aljegyző) 
                   - Nemeskéri kiserdő táblakihelyezés (Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök) 
                       - Pázmány Péter utcai buszmegálló (Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök)   
1.  napirendi pont: Honvéd soron lévő – forgalomlassító elhelyezése  

zabó Csaba (képviselő): Kérése, hogy a korábban – bizottság által is támogatott – 

ovacsik Tamás: Határozati javaslata, hogy a  Városfejlesztési Bizottság 100.000-Ft-ot saját 
keretéből biztosítson e célra, a fennmaradó összegre felkérjük a PEKB-t. 

 
S
forgalomlassító kialakításával kapcsolatos megemelkedett költségeket ne csak 
körzetfejlesztési hozzájárulásból, hanem bizottsági keretekből biztosítsák.  
 
K



57 

 
Popele Julianna: Ennek a megvalósulására, vagyis a forgalomlassítók kihelyezésére csak a 
sapadékvíz elvezetésére benyújtott pályázat elbírálása után kerülhet sor, mivel az utak 

yi lenne? 

ruházási Osztályon,  3-400 eFt-ról van szó. 

vaslatra.  

tagjai 4 „ igen”, 1 „nem” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák:  

 
Göd Város Önkormányzat -Ft-ot biztosít saját 
pénzügyi keretéből a Honvéd soron megépítésre kerülő forgalomlassítók költségeihez. 

elelős: VfB elnök 

. napirendi pont:

c
felbontásával járhat. A tekintetben hogy hová kerüljön kihelyezésre, úgy a közlekedési 
szakértő véleményét kell megkérni. 
 
Kenessey Zoltán: Az összérték menn
 
Szabó Csaba: kb. 400 eFt az összköltség. 
 
Popele Julianna: Pontos árajánlat van a Be
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az előbb elhangzott határozati 
ja
 
A bizottság 
 

48/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat 

 Városfejlesztési Bizottsága 100.000,

A bizottság felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a 
forgalomlassító megépítéséhez még hiányzó összeg fedezetére tegyen javaslatot. 
 
Határidő: folyamatos  
F
 
 
2  Nemeskéri Kiss Miklós út forgalomszabályozása – szakértői vélemény  

robléma még a 2/a építése idején kezdődhetett. Jogosnak látszó az igény, hogy a gyűjtő útról 

ak úgy lehet, 

ő 
 

t.  

 

 
Palotás Árpád (szakértő): A forgalmi telítettség régóta okoz gondot a lakosságnak. A 
p
legyen eltávolítva a teherautó forgalom. A tilalmi táblák hatálya a legközelebbi 
útkereszteződésig él. Alkalmazták még a kivéve célforgalom táblát, de ennek a fogalma igen 
tág. Az országos közút kezelőjéhez írtak levelet e tárgyban. Övezetet kijelölni cs
ha az zártkörű. Talált olyan útkapcsolatokat, ahol nem megy jelenleg tehergépjármű. A 
zónabehatárolásra tesz javaslatot. A javaslatának lényege az, hogy a 2-es számú főúton 2 db 
előjelzőt, a vasúti átjárónál és Béke utcánál helyezzenek ki. A 21107- es felsőgödi beköt
úton is tábla kihelyezést javasol. Az előjelzés lényege, hogy a tiltott résztől még vissza tudjon
fordulni a behajtó. Az M2 autó úton is jelezni kell a tilalmat- ez a Magyar Közútkezelő Kh
véleménye. A 3,5 tonna súlykorlátozó táblát javasolja kitenni. A megvalósítási költségekről is 
tájékozódott,  a legkisebb árajánlat bruttó 430 eFt. Azon az úton, ahol a nehéz gépjárművek 
tönkreteszik az utat fizessenek úthasználati díjat. A bevezetést követően azonnal beszedhető 
ez az összeg. A tényleges megvalósításhoz az önkormányzati rendelet, és a behajtási kérelmek 
ügyintézésével kapcsolatos hivatali ügyintézés kialakítása szükséges.  Ehhez egy külsős céget
javasolt. Tényleges tanulmányban még az egyéb alternatívák felsorolhatóak.  
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Rábai Zita: A tilalmi tábla elhelyezéssel lehet a díjat beszedni?  Kérdése az összegszerűségre 

alotás Árpád: Összértéket jelent, a lehető legolcsóbb változat. A minőségi követelmények 

ényeket az 

ertáné Tarjányi Judit: A mezőgazdasági útról Dunakeszi felől és a Szálender tanya felől is 

alotás Árpád: Ezekhez a táblákhoz kapcsolódik a helyiségjelző tábla.  

inczehelyi Tamás: Ady Endre és Kolozsvári utca miért maradt ki ebből? 

opele Julianna: Ez a program kifejezetten a  Nemeskéri útra vonatkozó súlykorlátozásból 

alotás Árpád: Kiegészítő rajzot póthatáridővel meg tud csinálni, tájékozódást követően. Nem 

zek az 

inczehelyi Tamás: Kéri, hogy egészítsék ki a véleményt az említett útszakaszokra is. 

alotás Árpád: A felkérésre jelenlegi munkát ezen a héten leadja. Ezután kezdhet hozzá az 

ovacsik Tamás: Kezeljük külön a kérdéseket. Ez készüljön el, és azután dolgozzák ki az új 

inczehelyi Tamás: Az Ady Endre út a Közútkezelőhöz tartozik, de elég keskeny út, 

enkei György: Konkrétan két dolgot szeretne. Az egyik, hogy ha ez megvalósítható, akkor 

alotás Árpád: Ki lehet kényszeríteni az intézkedést a Közútkezelőtől, de ez igen bonyolult 

zűcs Istvánné: A tanulmányban foglalt javaslatot igen jónak tartja. Sok a helyi vállalkozás, 

vonatkozóan mindent egybevetve, vagy táblánként volt meghatározva. 
 
P
eltérése okozza az árkülönbözetet. A tilalomra vonatkozóan elmondja, hogy csak 
zónakijelöléssel lehet díjat szedni. A díjjal kapcsolatban elmondja, hogy a kedvezm
önkormányzat a rendeletében megadhatja. Az idegenekre a díjszabály vonatkozhat. 
 
B
van forgalom, ezekre a helyekre is javasolja a tábla kihelyezést. 
 
P
 
P
 
P
indult ki. Ez a konkrét hely lakossági kezdeményezésre indult el, és kértük fel a tanulmány 
elkészítésére a szakértőt. Most konkrétan csak erről a területről van szó.  
 
P
valószínű, hogy a közútkezelő hozzájárul a drasztikus forgalomcsökkentéshez.  
Mérési eredmények alapján köteles viszont a Közútkezelő intézkedést tenni, ha e
értékhatárok eltérnek a megengedettől.  
 
P
 
P
Ady E. utcánál a súlykorlátozás bevezetésének tanulmányozásához. A zárt övezetet itt elég 
nehéz létrehozni, igen sok táblával, zsákutca létrehozásával jár. Sorban ki lehet rakni a 
megfelelő tilalmi táblát, de ezt minden egyes útcsatlakozásnál meg kell tenni. 
 
K
részre vonatkozó tanulmányt. 
 
P
mindenképpen indokolt egy igen erőteljes súlykorlátozás. 
 
L
már Bócsánál ki lehetne helyezni a tiltó táblát. Támogatja Pinczehelyi Tamás javaslatát, így 
az egész városból kitilthatók lehetnének a teherautók, 12,5 tonnánál nehezebbek.  
 
P
folyamat. Ismerteti a főbb elemeit.  
 
S
ahová tehergépjárművek járnak. Az út igen balesetveszélyes, nincsenek gyalogátkelők, stb.  
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Palotás Árpád: A Közútkezelőtől minden esetben meg kell kérni a behajtási engedélyeket, a 
felmentéseket. 
 
Szűcs Istvánné: Ha az elkerülő út betöltené be a megfelelő funkcióját, az lenne az igazi 
megoldás. Az említett útszakasz nem megfelelő szélességű (Nemeskéri út) ezért ez egyáltalán 
nem alkalmas a tehergépjármű forgalomra.  
 
Palotás Árpád: A zóna kijelölése után, már meg lehet határozni azt az útszakaszt, melyet 
használhatnak. Ez meghatározható és a rendeletalkotásnál is figyelembe kell venni.  
 
Pinczehelyi Tamás: Konkrét javaslata: A zóna tábla a terven van a golfpályánál,  a strandnál, 
javaslata a Kinizsi utca elején.  
 
Palotás Árpád: Ki lehetne tenni, de ez esetben 3 db önkormányzati utcához ki kell tenni a 
zóna vége táblát, ez többe kerülne akkor. Erre is hoz majd árajánlatot.  
 
Szűcs Istvánné: A szakértő által elmondott alternatívákkal egyetértenek, ha az Alagút utca és 
a fénysorompó közötti szakaszban a tehergépjárművek nem hajthatnak be. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Egy árajánlatot kér a vizitáblákra vonatkozóan.  
 
Kovacsik Tamás: Jóváhagyólag a bizottság tudomásul veszi a szakértő által elmondottakat.  
 
Szűcs Istvánné: A következő ülésen is szeretnének részt venni.  
 
Kovacsik Tamás: Az Ady Endre út kérdésében felkéri a szakértőt, hogy nyilatkozzon. 
 
Lenkei György tag távozott. 
 
Palotás Árpád: A tanulmány elkészíthető az Ady Endre útra is.  
 
Rábai Zita: Van elképzelés, arra, hogy az ellenőrzés és az adminisztráció hogyan működik 
majd? 
 
Kovacsik Tamás: A pontos szakértői vélemény elkészülte után erre visszatérünk.  
A Közterület-felügyelettel és a Rendőrséggel is történtek már előzetes egyeztetések erre 
vonatkozóan. Az aljegyző urat felkérjük ennek kidolgozására.  
 
Rábai Zita: Még nem tudjuk, hogy ennek mi lesz a pénzügyi vonzata, milyen apparátus fogja 
ezt elvégezni. Milyen működtetési költséggel jár ez?  
 
Palotás Árpád: Tájékozódott, hogy más önkormányzatnál hogyan oldják meg. Még a főváros 
sem merte kiadni a parkolási díj beszedését végző cégnek. Ez egy új dolog. A zónásítás 
megjelenésével a főváros is tolja ki a határokat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A sződi Szabályozási Terv kapcsán felmerült a Kálmán utca erős 
forgalmával kapcsolatos probléma. A Kálmán utcában is javasolja a tehergépjárművek 
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kitiltását. Ez a Sződ-neveleki forgalom fő útszakasza. A problémát már korábban jelezte. 
Véleménye szerint a Kálmán utcából is ki kellene tiltani a tehergépjárműveket.  
 
Nagy Károly: Kálmán utcát egyirányúsítani kellene, mert igen keskeny. Az M2 lakópark 
kialakítása is igen kedvezőtlen Göd számára, már csak az intézmények használatát tekintve is.  
A Kálmán utcában hihetetlenül nagy a forgalom. A Kálmán utca forgalma a gyógyszertárnál 
való beforduláskor is már problémás.  
 
Kovacsik Tamás: A hamarosan rendkívüli ülésre kerül sor, ezt a kérdést akkor kellene 
tárgyalnunk, pontos előterjesztéssel.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: határozati javaslata: Amennyiben az M2 Ilka lakópark megközelítése 
Göd felől a sződi Szabályozási Tervben nem rendeződik a mai egyeztetésnek megfelelően, 
úgy  a gödi önkormányzat tegye meg a megfelelő intézkedéseket a sződi Szabályozási Terv 
megsemmisítése érdekében.   
 
A bizottság tagjai 4 „ igen”, 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák:  
 

49/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy amennyiben az 
M2 Ilka lakópark Göd felőli megközelítése nem rendeződik a mai egyeztetésnek 
megfelelően, úgy Göd Város Önkormányzata intézkedjen Sződ Szabályozási Tervének 
megsemmisítése érdekében. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Főépítész, Jegyző  
 
 
3. napirendi pont: Sportlétesítmények pályázat – tájékoztató 
 
Popele Julianna: A Képviselő-testület döntött arról, hogy benyújtjuk a pályázatot, anyagi 
vonzata nincs. A 15/2009. ÖM rendelettel kiírt pályázatról van szó. Elkészült egy előterjesztés 
ezzel kapcsolatban. 10 mFt-ot lehet nyerni. Az alsógödi sportpályán lévő épület felújítására 
lehet fordítani. A jegyző az aljegyzőt kérte fel ennek a koncepciónak a kidolgozására. A 
felújítási program elkészítésére, illetve a felújításra Robert Nicolett szakértőt kértünk fel. 
 
Robert Nicolette.: A sportlétesítmények: Nemeskéri sportpálya, Rákóczi úti füvespálya, a két 
iskolának a tornacsarnoka, az alsógödi csónakház, a Fácán épülete, ami önkormányzati 
tulajdonban lévő magán-sportlétesítmény. Minden létesítmény gondnokával felvette a 
kapcsolatot, megismerte az üzemeltetéssel kapcsolatos gondokat. Ezeket sorrendbe tette az 
intézmények közötti összehangoltság és belső problémákkal együtt, pld. a Németh László 
sport csarnok szellőztetése, Huzella iskola parketta-gondja. A Nemeskéri sportpálya állapota 
volt a kiinduló pont.   
Elkészítette a terveket. Ismerteti a Nemeskéri sportpályának épületével kapcsolatos gondokat. 
Az épületnek különösebb szerkezeti problémája nincs, kivéve a tetőszerkezetet, mely igen 
rossz állapotban van. Sok probléma felmerült, és az anyagi vonzata is igen magas. Szükséges 
lenne az akadálymentesítés érdekében egy akadálymentes mosdó létrehozása. 
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Rábai Zita: Van-e keretösszeg, vagy iránymutatás, hogy hányan pályázhatnak erre? 
Igazából az a cél, hogy a hátrányos helyzetű településeken segítsenek a pályázattal, de ebben 
az esetben nem biztos, hogy érdemes pályázni, ha a 10 mFt ennyire kevésnek bizonyul az 
elhangzott körülmények miatt. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez az épület nem szerepel a telekkönyvben.  
 
Popele Julianna: De igen, az épületek szerepelnek, az Építéshatóság iratait mutatja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: GSE elnöke jelezte, hogy igényt tart a tisztásra, mely erdő. 
Figyelmezteti a jelenlévőket, hogy az erdőre külön szabályok vonatkoznak. 
Javasolja a koncepcióba betenni az csónakház árvízvédelmére vonatkozó javaslatát. 
 
Pinczehelyi Tamás: A Sport Bizottság is szívesen látta volna ezt az előterjesztést. Az, hogy a  
GSE-n keresztül ez megvalósuljon ezt nem látja megalapozottnak. A helyi sportfejlesztési 
koncepciót valójában nem sikerült kidolgozni. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat 
nem tudják csatolni véleménye szerint. A tisztújítás nem volt megfelelő a Gödi 
Sportegyesületnél. A holnapi Sport Bizottsági ülésre ezt az anyagot beterjeszti, ha az 
előterjesztő ezt elfogadja. Mindenképpen a pályázást javasolja.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Javasolja, hogy a tetőfelújításra pályázzunk mindenképpen és az 
akadálymentes mosdó is legyen megoldható. 
 
Kovacsik Tamás: A bizottság javaslata, hogy az épület tetőcseréjére és egy akadálymentes 
mosdóra adjuk be a pályázatot és Sport Bizottság tárgyalja a témát. 
 
 
A bizottság tagjai 5 „ igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 

50/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága javasolja, hogy az önkormányzat  
a 15/2009. sz. ÖM rendelettel a sportlétesítmények felújítására kiírt pályázaton részt 
vegyen a Nemeskéri Parkerdő Sportpálya öltöző épületének  tetőfelújítása és 
akadálymentes mellékhelyiség kialakítása céljából. 
A bizottság javasolja, hogy a Sport Bizottság tárgyalja e témát. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztály  
 
4.  napirendi pont: Princz Károly közterület-használati kérelme 
 
Popele Julianna: Ismerteti az előterjesztést. Kiegészítő anyag található az ülés előtt 
kiosztottakban.  
 
Pinczehelyi Tamás: Ezek az ügyek véleménye szerint hatósági kérdések. 
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Kovacsik Tamás: Tulajdonosi hozzájárulásra a Jegyzőnek a Városfejlesztési Bizottság tesz 
javaslatot, ezért tárgyalja a bizottság.  
 
A bizottság tagjai 5 „ igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 

51/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja engedélyezni, hogy Princz 
Károly a Pesti u. 5. számú ingatlannal szemben, a 22 + 155 kmsz-nél 2 m2-es reklámtáblát 
helyezzen ki, autójavító műhelyének reklámozása céljára. Amennyiben a tervezett Pázmány 
Péter utcai buszmegálló létesítésénél a fent nevezett tábla útban van, a kérelmező saját költségén 
áthelyezi. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztály  
 
 
5. napirendi pont: PENTA Kft. közterülethasználati kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a feltüntetett kiegészítések szerepeljenek a táblákon.  
 
A bizottság tagjai 5 „ igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák:  
 
 

52/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a hozzájárulás megadását, 
hogy a PENTA Általános Építőipari Kft. 2 db már kintlevő telephelyjelző táblája a Munkácsy – 
Nemeskéri út, és a Béke – Pesti út kereszteződésében fennmaradhasson. 
 

Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztály  
 
 
6. napirendi pont:  SIGNEX BT kérelme  
 
Kovacsik Tamás: Ismerteti a kérelmet. A Jegyző úr megjegyzését ráírta, mely szerint éjfélig 
megadja az engedélyt, a bizottság hozzájárulása esetén. 

 
 

53/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja engedélyezni, hogy a 
Signex Bt. 2009. május 1-én az Oázis lakópark strand melletti terén, délelőtt 10 órától éjfélig 
„Jótékonysági Oázis Majális”-t tartson. A közterület-használat a fenti időpontban díjtalan. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztály  
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7. napirendi pont:  Horgász Egyesület kérelme 
 
Kovacsik Tamás: GHE kérelmével megkereste az önkormányzatot. Felkéri a GHE elnökét a 
tájékoztatásra.  
 
Dr. Hetényi Tamás: Korábban hatalmas nyereségek voltak tervezve. Azóta kérelmek érkeztek 
az egyesülettől a különböző összegek elengedésére. Plusz tagdíjat határoztak meg azért, hogy 
a bérleti díjat ki tudják fizetni az önkormányzat felé, de azonnal lecsökkent a tagság létszáma. 
100 eFt-os bérleti díjnál többet nem tud a Gödi Horgász Egyesület kifizetni. Valamilyen 
döntést kell hozni: az  egyik, hogy mi legyen a felhalmozott adóssággal és  mi legyen a jövőre 
vonatkozó döntés.  
 
Rábai Zita: Az évi 100.000,-Ft-ot a terület bérletére véleménye szerint nem sok. Nem 
támogatja, hogy erre az összegre lecsökkenjen. Ha alacsony a GHE bevétle, akkor a forgalom 
növelésével, vagy mással kellene a megoldást megtalálni. Ha csak 100.000,-Ft –ot hoz a 
terület, akkor ezt nem érdemes így működtetni. 
 
Kovacsik Tamás: A Szakáts kert hasznosítására szeretnénk egy pályázatot kiírni. Ezen 
időpontig javasolja, hogy a GHE maradjon ezen a területen, legyen gazdája a területnek. 
Határozati javaslata: határozatlan időre kötendő szerződés jöjjön létre a GHE és az 
önkormányzat között. A tartozás összegéről ez a bizottság nem dönthet.  
 
Hantos László: Maradjon egyenlőre a GHE kezelésében a terület, hiszen megfelelően 
karbantartották. Az eddigi tartozást javasolja elengedni.  
 
Pinczehelyi Tamás: Túl lett terhelve ez a bevétel. Még a 100.000,-Ft-ot is elengedné. Gazdája 
van a területnek, igen jelentősen ápolják. 50 fős gödi közösséget alkotnak. Itt a rendben tartás 
többe kerül, mint 100 eFt. A jobb hasznosítási lehetőségig tartsuk meg a jelenlegi formát. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: GHE miatt valóban nem gazdátlan a terület. A pénzügyekről nem 
dönthet a bizottság valóban. A Szakáts-kert hasznosításával összeegyeztethető a GHE 
jelenléte. Alacsonyabb bérleti díjjal és rövid távon felmondható szerződéskötéssel javasolja a 
helyzet megoldását. A Szakáts kert villáit hasznosítani kell. Fontos volna a csónakházat 
üzembe helyezni.  
 
Rábai Zita: A Szakáts kert hasznosításával és a terület őrzésével kapcsolatban javasolja, hogy 
maradjanak a horgászok, sőt a tartozás elengedését is javasolja. 
Csodálja, hogy ilyen magas árak mellett, miért ilyen nagy probléma a 100 eFt-os bérleti díj 
fizetés. A Szakáts kert hasznosítására kiírt pályázatot támogatandónak tartja. 
 
Kovacsik Tamás felkéri a tagokat, hogy Rábai Zita határozati javaslati kiegészítésére 
szavazzanak: Bérbevevő tudomásul veszi, hogy a tulajdonos önkormányzat a területen 
fejlesztési tervei vannak.  
 
A bizottság tagjai 2 „igen”, 1 „tartózkodás”, 2 „nem” szavazattal  elvetettnek tekintik a 
kiegészítést.  
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Kovacsik Tamás: Ismerteti a hasznosítással kapcsolatos információkat.  
Határozati javaslat: A tartozás elengedéséről a PEKB és a testület dönthet.  
A VFB javasolja egy új szerződés kötését évi 100 eFt-os bérleti díjjal, úgy, hogy a terület 
rendbentartását az egyesület továbbra is végzi. Az együttműködési szerződés határozott időre,  
1 évre szól, a feltételeket rögzítve a régi feltételrendszer meghagyásával.  
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 

 
54/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési Bizottsága javasolja a Gödi Horgász 
Egyesülettel  új szerződés megkötését évi  100.000,-Ft-os bérleti díjjal, úgy, hogy az egyesület 
továbbra is rendben tartja a 783. hrsz.-ú területet. A bizottság javasolja, hogy az 
együttműködési szerződés  határozott időre, azaz 1 évre szóljon a régi feltételek  megjelölésével.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző  
 
 
8. napirendi pont: Helyi Építési Szabályzat  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Már tárgyalta a bizottság a korábbi határozatok rendelet formában 
való megjelenítése még folyamatban van. A módosítások az OTÉK szeptemberi változásai 
miatt vannak. 15. §. 2. pontját törlésre javasolja. Oka: lakossági észrevétel, miszerint 
szigorúbb, mint az országos előírás. Erre jogosultsága van az önkormányzatnak. A Közép-
Duna-völgyi Környezetvédelmi Hatóság is törlésre javasolta. Kiegészíti a nyeles telkekre 
vonatkozóan, hogy övezeti besorolástól függetlenül max. 2 lakás építhető.  
Az előzetes egyeztetéseken kiderült, hogy az állami főépítész kifogásolja a 14. oldalon a 4-5. 
paragrafust. A többi véleménye szerint átmegy a szakhatóságoknál. Új elemként szerepel a  
kerítéssel egybe épített kapubeállók. 
 
Rábai Zita: 15. oldal 9. pont: átfogalmazását javasolja. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: javítja értelemszerűen. 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” 1 „tartózkodás” szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozzák: 

 
55/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  

 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési  Bizottsága javasolja, a 46/2008.(IX.25.)  sz. ök. 
rendelettel elfogadott Helyi Építési  Szabályzat és Szabályozási Terv alábbiak szerinti 
kiegészítését: 14. §. (9). A város területén övezeti besorolástól függetlenül a nyeles  telkeken csak 
lakás rendeltetésű és azt kiszolgáló épületek helyezhetők el. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: VfB elnök 
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A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

56/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési  Bizottsága javasolja, hogy a főépítész  által a 
bizottság mai ülésére beterjesztett Helyi Építési Szabályzat módosítására vonatkozó rendelet-
tervezetet  nyújtsa be a szakhatóságokhoz  az ülésen elhangzott kiegészítésekkel.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: főépítész 
 
 
9.  napirendi pont: Labdagyári autóbuszmegálló 
 
Kovacsik Tamás: Lakossági igény merült fel a labdagyárnál a fedett buszmegállóra. A  
keskeny út a közútkezelőhöz tartozik. Javasolja, hogy a bizottság kérje fel a Beruházási 
Osztályt a hatóságokkal történő egyeztetések megtételére. Köszönettel vette a bizottság  a 
pénzbeli hozzájárulásként tett lakossági felajánlást (20.000,-Ft-ot), de a polgármester 
javaslatára az összegre nem tart igényt az önkormányzat. 
   
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 

57/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési  Bizottsága felkéri a Beruházási Osztályt a Göd, 
Ady Endre u. - labdagyári buszmegálló – fedettségére vonatkozó felméréseket mielőbb 
végeztesse  el  és  erről  készítsen előterjesztést  a bizottság  részére.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Beruházási Osztály  
 
 
10.  napirendi pont: Egyebek  
 

• Kossuth utcai lakos kérelme 
 
Kovacsik Tamás: Támfal erősítés miatt a Dunakeszi Önkormányzathoz került az ügy. A 
tulajdonos a kerítéshez rézsűt épített, Göd Város Önkormányzat engedélye nélkül. Dunakeszi 
Város Polgármesteri Hivatala megadja az engedélyt, ha önkormányzatunk is hozzájárulását 
adja ehhez.  
 
Rábai Zita tag távozott. 
 
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
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58/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési  Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a 
tulajdonosi hozzájárulás megadását a Duna-parti sétányon 562. hrsz. (Duna-part felől) és 765/1. 
hrsz. (Kossuth utca felől) telek megerősítése céljából épített támfalra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 

• Városszépítő Egyesület kérelmei 
 
Kovacsik Tamás: Javasolja, hogy a bizottság vegye le napirendjéről az egyesület zöldhulladék 
hasznosítására vonatkozó kérelmét, és a nyújtsa be a Környezetvédelmi Bizottsághoz.  
A másik kérelmük a svájci sétány helyreállítási terve, mely a Kossuth Lajos utca és az 
alsógödi strand közötti szakaszának helyreállításáról szól. 
 
Berta Sándor ismerteti az ülés előtt kiosztott előterjesztést, mely a megvalósítási tervet 
tartalmazza.   
 
A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

59/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési  Bizottsága javasolja a Széchenyi strand  és a 
Kossuth Lajos utca közötti sétány (svájci sétány) telifa járdával történő helyreállítását, a Duna-
partra elkülönített pénzeszközök felhasználásával.  
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Jegyző  
 
 

• Madarak és Fák Napja rendezvény - kérelem  
 
Kovacsik Tamás: Javasolja levenni a napirendről. 
 
 

• Pázmány Péter utcai buszmegálló ügye 
 
Kovacsik Tamás: Két öböl kialakítása lenne indokolt a gyalogátkelőhely létesítésekor, 
középszigettel és járdával a vasútig, közvilágítással, hasonlóan, mint Felső-Gödön. Ez 
megtervezésre kerülne, ha a bizottság támogatja. Pályázni fogunk rá, tervek nélkül viszont 
nem pályázhatunk. 
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A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 
 

60/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési  Bizottsága támogatja, hogy a Pázmány Péter 
utcai buszmegállónál középszigetes gyalogátkelő (közvilágítással, járdával a vasútig) építését 
pályázat útján. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Beruházási Osztály 
 
 

• 18/1999. (VI.22.) sz. Ök rendelet módosítása  
 
Dr. Nagy Atilla: A rendelet-módosítás a tulajdonosi jogok gyakorlásáról szól. A 
vagyongazdálkodási rendeletbe tervezne be egy új szabályozást. Elmondja javaslatát és 
felolvassa a 20. §. –t. 
 
Kovacsik Tamás: Javaslata, hogy a következő bizottsági ülésen tárgyaljuk újra. 
 
 

• Kiserdő tábla kihelyezés  
 
Kovacsik Tamás: Tájékoztatja a bizottság tagjait, hogy a Nemeskéri kiserdőben elkészültek a 
sorompók és szükséges a következő közlekedési táblák kihelyezése: 2 db  „behajtani csak 
engedéllyel” és „zsákutca”, 4 db behajtani tilos, 2 db parkoló tábla (nyíl balra és jobbra).  

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

61/2009.(IV.07.) sz. VfB határozat  
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési  Bizottsága felkéri a Beruházási Osztályt, hogy 
a Nemeskéri kiserdőben a sorompók elhelyezése  miatt szükségessé vált közlekedési táblákat 
szíveskedjenek a TESZ rendelkezésére bocsátani: 2 db  „behajtani csak engedéllyel” és 
„zsákutca”, 4 db behajtani tilos, 2 db parkoló tábla (nyíl balra és  jobbra). 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Beruházási Osztály  
 
Kovacsik Tamás VfB elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 
 

Kovacsik Tamás     Szokolainé Obermayer Éva 
VfB elnök           jegyzőkönyvvezető  
  


