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J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi 

Bizottságának 2012. június 25-i rendkívüli ülésén, a polgármesteri hivatal 
hivatalos helyiségében. 

 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint (Nincs jelen: Kovacsik Tamás a bizottság elnöke, aki 
jelezte távolmaradását). 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal megszavazzák, hogy Lenkei György 
bizottsági tag vezesse az ülést.  
Lenkei György ismerteti a rendkívüli ülés napirendjét, melynek tárgyalásáról a bizottság 
tagjai  6 „igen” egyhangú szavazattal döntöttek. 
 
Napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulások megadása a Gödi Sport Egyesület 
                                    részére 
 
Lenkei György: Ismerteti az előterjesztést. Mint ismeretes a Gödi Sport Egyesület a 
Látványsportok TAO finanszírozású pályázatán támogatást nyert. A támogatásból 45 mFt 
folyt már be, a jelenlegi a beruházás értéke kb. 35 mFt. A GSE az alsó- és felsőgödi 
futballpályák fejlesztésére, rendbetételére fordítja a támogatásból befolyt összeget.   
Köszönetét fejezi ki a szervezőknek, a szakosztályvezetőknek a Gödi Sport Egyesület 
elnökének, akik részt vesznek mindez megvalósításában.  
A mai ülésen három határozati javaslatról kell döntenie a bizottságnak, ezek a következők: 
 

• Alsógödi pályán lévő öltözőépület  (1935 hrsz.)  
 
Az öltözők átalakítása Ráth Miklós tervei alapján készülnek. A kihelyezett Képviselő-testületi 
ülésen,  a múlt héten a helyszínen láthatták az átalakítási munkákat. 
 
Dr. Mödlingerné Kovács Éva: A régi épület bontására és az új épület átalakítására  
megvannak-e az engedélyek?  
 
Dr. Horváth László (GSE elnöke): A műszaki ellenőr tudja, hogy milyen engedélyekkel 
rendelkeznek. A műszaki ellenőr a hivatal Beruházási Osztályán dolgozó Kádár Zsuzsanna.  
 
Lenkei György: Itt átalakításról van szó, bontás nem történik. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: Nem bontási engedély köteles az átalakítás. Nem tiltja semmi, hogy 
építkezés közben módosítsák a terveket. A tervek jók, szépek, holnap tárgyalja a Tervtanács.  
Javasolja a tulajdonosi hozzájárulás megadását. 
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

113/2012.(VI.25.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a 1935 helyrajzi számú ingatlanon található öltözőépület a 2012. június 22-én 
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kelt, Ráth Miklós felelős tervező tervei szerinti átalakításhoz a tulajdonosi hozzájárulás 
megadását. 
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határid ő: azonnal 
 

• Az alsógödi futballpálya melletti tisztás (1934 hrsz.) 
 
Lenkei György: A 1934. hrsz-ú tisztásról van szó, amil különböző rendezvényeket helyszíne. 
Az előterjesztésben  „néha motoros forgalom van” írva, erről inkább azt lehet elmondani, 
hogy sűrű a motoros forgalom. Ennek a területnek a gyepfelülete felújításra szorul. Az 
előterjesztéshez részletes térképet csatoltak.  
 
Dr. Horváth László: Kérdése, hogy ha tulajdonosi hozzájárulást az erdészet ad, akkor ezzel 
nem kellene a határozati javaslatot kiegészíteni?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: A Képviselő-testület adja a tulajdonosi hozzájárulást. Kiegészítést 
tehet a bizottság a határozati javaslathoz. 
 
Dr. Horváth László: Javasolja kiegészíteni azzal, hogy az ehhez szükséges erdészeti eljárást 
elindítja az önkormányzat.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: Felelősnek a Beruházási Osztályt lehet megjelölni. 
 
Dr. Horváth László: A pálya világításával kapcsolatban elmondja, hogy ez kimaradt az 
anyagból. Terveik szerint a sportpályán belül, két oszlopon lesz elhelyezve lámpatest, a 
világítás iránya kifelé lesz.   
 
Bertáné Tarjányi Judit: A terveken nem így szerepel, ott a pályán kívül vannak a lámpatestek. 
El lehet dönteni, hogy vagy marad így és majd az erdészeti hatóság erről állásfoglalást ad ki, 
vagy módosítják a tervet. 
 
Lenkei György: Felkéri a bizottság tagjait, hogy külön szavazzanak a lámpák elhelyezéséről 
és a II. határozati javaslatról, amit javasol kiegészíteni azzal, hogy a Beruházási Osztály kérje 
fel az erdészeti hatóságot az engedélyek kiadására.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

114/2012.(VI.25.) sz. VKB határozat 
 

Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja, hogy a 1935. hrsz-ú területet érintő terveken – a kerítésen belül, a pályán -  
szerepeljenek a pálya megvilágítására szolgáló lámpatestek. 
 
Határid ő: azonnal 
Felelős: dr. Horváth László GSE elnöke 
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A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

115/2012.(VI.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a 1934 helyrajzi számú, „erdő” besorolású ingatlanon található tisztás 
felújításához, a gyalogos közlekedés útjainak átszervezéséhez, a felújított gyepfelület 
védelméhez és a világítás elhelyezéséhez Hubayné dr. Horváth Nóra által készített 
vázlatterv szerint a tulajdonosi hozzájárulást. Felhívja a figyelmet, hogy tulajdonosi 
hozzájárulás nem pótolja az erdészeti hatóság engedélyét. 
 
A bizottság felkéri a Beruházási Osztályt, hogy a szükséges engedélyeket kérje meg az 
erdészeti hatóságtól. 
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határid ő: azonnal 
 

• Felsőgödi futballpálya (4846. hrsz) 
 
Lenkei György:  Felkéri a tagokat, hogy szavazzanak a harmadik határozati javaslatról.  
 
A bizottság tagjai 6 „igen” egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták: 
 

116/2012.(VI.25.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
javasolja a 4846 helyrajzi számú, ingatlanon található pálya gyepfelületének labdarúgás 
célú felújításához, kerítéséhez, világításához a tulajdonosi hozzájárulást 
 
Felelős: Markó József polgármester, dr. Szinay József címzetes főjegyző 
Határid ő: azonnal 
 
Lenkei György levezető elnök megköszöni a részvételt és az ülést bezárja. 

 
 

Kmf.  
  
 
 
 
 
Szokolainé Obermayer Éva     Lenkei György 
jegyzőkönyvvezető       levezető elnök   


