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J E G Y Z Ő K  Ö N Y V 
 

Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának 2010. március 04-i 
rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint 

  (Pinczehelyi Tamás , Rábai Zita tagok nincsenek jelen) 
 
Kovacsik Tamás elnök megállapítja, hogy bizottság határozatképes, a tagok közül öten jelen 
vannak. Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontot. 
 
Köszönti a megjelentek közül dr. Kovács Balázs ügyvédet, aki az önkormányzat jogi 
képviselője és a napirendi pontban szereplő Széchenyi Csárda bérleti szerződés tervezetét 
elkészítette.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” szavazattal elfogadják a rendkívüli ülés napirendi pontját: 
 
Széchenyi Csárda bérleti szerződése 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás VfB elnök, dr. Kovács Balázs ügyvéd 

 
Kovacsik Tamás: Komplett, összetett szerződést látunk, kéri, hogy mindenki pontosan olvassa 
el és tegye meg előterjesztését, amennyiben a bizottság igényli, úgy a szerződés minden egyes 
pontját külön átbeszélhetik.  
 
Lenkei György: A nyitvatartásról érdeklődik, hogy miért kettő van? 
 
Dr. Kovács Balázs: Külön a téli és a nyári nyitva tartás. 
 
Kenessey Zoltán: A 13. pontnál javasolja, hogy a közműveket zárójelben határozzuk meg 
pontosan. 
 
Lenkei György: A kérdés, hogy milyen hosszú távra akarjuk rendezni a Duna-part sorsát. A 
két év meg van határozva, de ettől el lehetne térni bizonyára. 
 
Kovacsik Tamás:  
 
Kenessey Zoltán: A tatarozásra szinte már ez az év is rámegy. Ezt az időszakot ki kellene 
venni és az üzemeltetés kezdetét venni kezdő időpontnak. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: Javasolja, hogy a bérlő mondja el ezzel kapcsolatos igényét.  
 
Kenessey Zoltán: Meg kellene jelölni pontosan a dátumokat, mind a munkálatokra, mind az 
üzemeltetésre.  
 
Dr. Kovács Balázs: A 4-es pontban van, hogy mikortól kerül bérbeadásra. Figyelemreméltó 
javaslat, hogy a bérlet kezdő időpontja a nyitás dátuma legyen. Vélhetően, ha jól halad a bérlő 
a felújítási munkákkal, akkor kb. június 01-re ki tudnak nyitni. 
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Robert Nikolett: A tető jelenleg beázik, ezt a megfelelő működtetéshez meg kell csinálni, ki 
kell javítani. 
 
Kovacsik Tamás: A Piarista iskola felmérése után a tetőjavítást az önkormányzat végzi majd, 
mivel saját tulajdonú épületről van szó. 
 
Robert Nikolett: Ezt a szakvéleményt majd szeretné látni, mivel a korábbi műszaki felmérést 
Ő készítette. 
 
Kovacsik Tamás: Természetesen a Beruházási Osztály véleményezésre megkapja az 
árajánlatot.  
 
Kenessey Zoltán: Ezeket a határidőket is be kellene írni, hogy mikor végez a tetővel az 
önkormányzat. Javasolja, hogy amikor az önkormányzat befejezte a munkálatokat, a bérlő 
akkor adja át a bérlőnek a belső munkák elvégzésére az ingatlant. 
 
Forró Gábor: Az 1. sz. melléklet szerinti munkálatokat, amiket a bérlő vállal elvégezni az 
önkormányzat részéről valaki átveszi? A bérlőnek nem lesz bérleti díj csökkentése a felújítási 
munkák beszámításával? A felújítás nyilván több százezer forint lesz, vagy milliós 
nagyságrendű is. Ha a műszaki átvételkor kifogásolják az elvégzett munkákat, akkor mi lesz a 
teendő? Javasolja, hogy ez előre legyen meghatározva.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Bizonyos munkákat kénytelenek lesznek majd párhuzamosan 
elvégezni a bérlő és a bérbeadó, mert egyébként a szezon kezdetére nem készülnének el. 
 
Lenkei György: Javasolja, hogy az I. félévi díj vagy arányosan, vagy nem naptári évhez 
viszonyítottan legyen meghatározva.   
 
Dr. Kovács Balázs: Ehhez igazodik majd a szerződés. Részletezni lehet, hogy az első évben 
hogyan fizet, és az azt követő években. 
Összefoglalja, hogy eddig milyen módosító javaslatok hangzottak el: 

- Meghatározták a birtokbaadás valamint a nyitás időpontját, 
- A műszaki átvétel időpontját 
- A közösen végzett munkálatokat 
-  

Kenessey Zoltán: Véleménye szerint a bérlő a felújítási költséggel és a bérleti díj fizetéssel 
igen megterhelt lesz, valahogy a szerződés  meghosszabbítás tényét rögzíteni kellene, ha már 
ilyen magas összegben végez beruházást, átalakítást.  
 
Kovacsik Tamás: Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak az eddig elhangzott módosító 
javaslatokról külön-külön. 
I. 
Birtokbaadás: A Képviselő-testület jóváhagyó döntése után – átadásra kerül a bérlő részére, a 
nyitás időpontja legkésőbb 2010. június 15-ig legyen meghatározva, az önkormányzat 
műszaki átvételét követően. 
- június 15-ig nyitni kell, de előtte műszaki átvétel – A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú 
szavazattal elfogadták a fenti javaslatot.  
 
Szerződés időtartama: A szerződés időtartama 4 évre módosuljon. - A bizottság tagjai 5 
„igen” egyhangú szavazattal elfogadták a fenti javaslatot.  
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Bérleti díj fizetése: A szerződésben a díjfizetés részletezve legyen a 2010 és azt követő évekre 
vontkozóan. - A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a fenti javaslatot.  
 
Kovacsik Tamás: A 23. pont: a fenti határozatok értelmében javasolja, hogy a további évek 
maradjanak ki, és a százalékos arány a bérleti díjra vonatkozóan harmadik személlyel 
szemben 20 %-os mértékű legyen. 
  
Kovacsik Tamás: A Duna-parti területrendezés célja, hogy az ott működő vendéglátóegységek 
hasonló feltételrendszerrel működjenek a szerződések lejártának határideje azonos legyen.  
 
Dr. Kovács Balázs: A korábbi szerződés tartalmazott előbérleti jogot. Ez most is kiköthető, 
célja hogy a bérlő aggálymentes bérleti időszak után további bérleti jogot szerezve, érdekelté 
válna a megfelelő beruházások megvalósítására. A szerződés a hatályos szabályoknak 
megfelelő konyhaberendezések bérlő általi megvásárlását is tartalmazza, ami szintén magas 
költségű. Erre és a felemelt mértékű 4 éves bérleti időszakra tekintettel javasolja az 1 v. 2 évet 
az előbérleti jog biztosítására. 
 
Hantos László: A Fujer István-féle vendéglátóegységgel mi van jelenleg? 
 
Kovacsik Tamás: Jelenleg nincs szerződése, az új szerződéskötés folyamatban van. A két 
szerződés időszakát összhangba szeretnénk hozni a szerződésekben. 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a 2 év előbérleti jogról. - A bizottság tagjai 5 „igen” 
egyhangú szavazattal elfogadták a fenti javaslatot.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Terasz menti sövény visszavágását javasolja beírni.  
 
Kenessey Zoltán: Ezt is meg lehet határozni, hogy milyen magasságig. 
 
Kovacsik Tamás: Két rézsű van, melyikről van szó? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A vendéglő mögöttiről.  
 
Kovacsik Tamás: A festést, mázolást takarítás az 1.sz. melléklet tartalmazza.  
 
Dr. Kovács Balázs: Javasolja, hogy ezek pontos meghatározásra kerüljenek, hogy milyen 
legyen a padlóburkolat, milyen anyagot használjanak, milyen minőségben és mennyiségben.  
 
Kovacsik Tamás: Ezt a testületi ülésre kiegészítik. 
 
Robert Nikolett: A külső felújításhoz szükséges a 37/2007. (XII.13.) ÖtM. Sz. rendelet 
előírásainak betartása.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Ez csak a teljes felújításra vonatkozik. 
 
Robert Nikolett: Vagy egyszerűsített engedély vagy bejelentési kötelezettség köteles.  
Javasolja, hogy a szerződés tartalmazza azt, hogy a mindenkor érvényes helyi és országos 
építési jogszabályoknak megfelelően kell az engedélyeket a bérlőnek megkérni.  
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Kovacsik Tamás: A teraszra külső világításokat raktak ki. Ennek a felszámolását javasolja, 
mert balesetveszélyes. A jelenlegi helyzetet fel kell számolni. 
A falon kívül van egy konnektor, amit bárki használhat és a villanyóra szekrény sem zárható. 
Ezt állandóan zárva kell tartani.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Az előző bérlőnél volt ilyen probléma, és ez tisztázatlan jogi helyzetet 
eredményezett, hiszen a külső konnektort más is használta.  
 
Forró Gábor: Az 1 pontban a szabad strand jellegre utalnak. Akkor úszóművet nem állíthat? 
 
Kovacsik Tamás: A jelenleg ott tartózkodó úszómű ottlétéig akár állíthat úszóművet. 
Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a bérleti szerződés fenti feltételekkel történő 
módosításáról.  
 
A bizottság tagjai 5 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozzák: 
 
 

17/2010. (III.04.) sz. VfB határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága felkéri dr. Kovács Balázs 
ügyvédet, hogy a Széchenyi Csárda bérletére vonatkozó szerződés-tervezetet a bizottsági 
ülésen elhangzott  és megszavazott módosításoknak megfelelően készítse el. 
A bizottság a bérleti szerződés tervezetet – a fenti módosításokkal -  elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:  
 
Kovacsik Tamás tájékoztatja a bizottságot, hogy  következő ülésen a Nemeskéri út 
súlykorlátozásával kapcsolatban három kérelem érkezett be, ami feldolgozás alatt van. Az 
egyik a homokbányánál való átjutás, úgy, hogy az áruforgalom ne ütközzön akadályokba és a 
lakók érdeke ne sérüljön. A másik kérelemben a Piramis építőanyag-kereskedésnek van 
problémája, a saját kocsijával nem tudja megközelíteni a saját telephelyét csak jelentős 
kerülővel. A harmadik kérelemben pedig egy helyi vállalkozó kérte mérsékelni a kiszabott 
díjat.  
 
Várhatóan a következő ülés időpontja: 2010. március 10. 
 
Kovacsik Tamás: Megköszöni a tájékoztatást és a részvételt minden jelenlévőnek. 
 

kmf. 
 
 
 

 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Kovacsik Tamás 
Jegyzőkönyvvezető      VfB elnök 
 


