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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 
 

     
 Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottság 2018. október 29-én 8.30-kor kezdődő 

rendkívüli ülésén, Göd Polgármesteri Hivatal nagytermében. 

 

Időpont: 2018. november 29. 8:30 

Jelen vannak:  Jelenléti ív szerint 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Csányi József  

Tárgy: VFB rendes nyílt ülése 

 

Kovacsik Tamás köszönti az ülésen megjelenteket, a Városfejlesztési Bizottság megkezdi munkáját. 

Megállapítja a határozatképességet, 5 tagból 4 tag jelen van.  

 

Tájékoztatta a bizottságot, hogy két napirendi pont volt betervezve, azonban a kialakult időhiány miatt 

javasolja az első napirendi pont elnapolását a következő ülésig. 

 

A bizottság tagjai 4 „igen” egyhangú szavazattal elfogadják az alábbi napirendi pontot: 

 

 

• A GSE kérelme az 1935 hrsz. ingatlanra építendő sportterem létesítéséhez 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 

 

 

Napirendi pont tárgyalása 
 

 
1.  A GSE kérelme az 1935 hrsz. ingatlanra építendő sport-terem létesítéséhez 
 

 

Kovacsik Tamás: Az előző bizottsági ülésen lekerült a napirendről, mivel az előterjesztés hiányos 

volt, de miután a GSE elnöke kézjegyével ellátta, már tárgyalható. Az előterjesztés előzetesen 

kiküldésre került. Elvi tulajdonosi hozzájárulást kérnek a továbblépéshez. Főépítész asszony támogatja 

a javaslatot? 

 

Bertáné Tarjányi Judit: Támogatom, de szerintem szerencsésebb lenne, ha nem ott lenne a sport-

terem ahova tervezték. Az engedély megadható, de véleményem szerint jobb lett volna, ha a kinti kis 

épület helyére tervezték volna a sporttermet. 

 

dr. Horváth László: Egy már meglévő épületet szeretnénk tovább fejleszteni, növelni, ami jelenleg 

négy részre tagolódik funkcióját tekintve. A meglévő épületrészeken is végeznénk kisebb 

módosításokat, egy büfét is szeretnénk kialakítani benne, és a gondnoki lakást is áthelyeznénk.  Az új 

épület részben szeretnénk egy kisebb méretű pályát kialakítani, ahol gyerekek- akár óvodások is - 

tudnak focizni, és edző teremmé is alakítható.  Ez egy kisebb sportterem lenne, belső megközelítése az 

épület főbejárata felől is lehetséges. A kialakítása a nyílások áthelyezésével járna, a mosdók bejárata a 

folyosóról lenne megközelíthető. Ez lenne a fejlesztés első lépése,  nem ideiglenes épület lenne. 
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Kovacsik Tamás: Kinek van kiegészíteni valója, hozzászólása a témához? 

 

Miután nem volt hozzászólás, az elnök szavazásra kérte a jelenlévőket. 

 

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

 
 

46/2018. (XI. 29.) VFB határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési Bizottsága 
javasolja a Képviselő-testület felé elvi tulajdonosi hozzájárulás megadását a 1935 hrsz. alatti 
ingatlanra sportterem építéséhez, és felhatalmazás megadását a Gödi Sportegyesület 
vezetőségének, hogy az elvi keretengedélyezés ügyében a hatóságoknál eljárjon.   

 
Felelős: Kovacsik Tamás VFB elnök 

Határidő: azonnal  

 

 

 

 Kovacsik Tamás VFB elnök megköszöni a bizottság munkáját és az ülést bezárja. 

 

 

 

K. m. f. 

 

 

 

 

Csányi József Kovacsik Tamás 
 Jegyzőkönyv-hitelesítő  VFB elnök 

 


