
napirendi pont**
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Tulajdonosi hozzájárulás kerékpárszerelőpontok létesítéséhez

Az előterjesztés tartalma: A Gödi Rotary Klub Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be az 
Önkormányzathoz, kerékpárszerelőpontot létesítésére

Ülés fajtája4: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:
Juhász Anita 'j*

Huszti Benjámin r iu<.
Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022. ..........

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf- 
formátumban kötelező.

Tárgyalja:

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság □
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság 0
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 13
Képviselő-testület 13

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 13 IGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám):
Előzmény mellékletként csatolva: □

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 13 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: 13 IGEN: □
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: 13 NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:...........................................................................

jegyző
<épviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas: □

jegyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata 
Polgármesterétől 
2131 Göd, Pesti út 81.
E-mail: varoshaza@god.hu

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint 
Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 

soron következő ülésére

Tárgy: Kerékpár szerelőpont létesítésére tulajdonosi hozzájárulás kérése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Gödi Rotary Klub Egyesület tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz, 
arra vonatkozóan, hogy az Egyesület kerékpárszerelőpontot létesíthessen az önkormányzati tulajdonú Göd 
935 hrsz-ú ingatlan „kivett közterület” megjelölésű ingatlanon, melyen kiépített kerékpáros pihenő pont és 
a pozsonyi csata (907) emlékműve is helyet kapott.

Az Egyesület 2021. tavaszán létesített szervízpontot Gödön az EuroVelo 6 kerékpárúinak is kijelölt 
Kincsem utcában a Kincsem Udvarház előtti közterületen. A kedvező lakossági visszajelzéseknek 
köszönhetően további szervízpontot létesítettek áprilisban a Huzella Tivadar Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola és a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola udvarán is. A következő új 
telepítési pontot helyszíni bejárás során egyeztették a hivatal beruházási osztályával, és kijelölték a Göd 
935 hrsz-ú önkormányzati ingatlant, mely egy parkos, füves terület és szintén a kerékpárút mellett 
helyezkedik el.
Az Egyesület a szervízoszlopok telepítésén túl a továbbiakban is saját költségen vállalja az oszlopok 
karbantartását és szükség esetén a felújításukat.

Mivel a már letelepített kerékpárszervízpontok esetében nem került sor tulajdonosi hozzájárulás kiadására, 
ezért a határozati javaslat azokat és az újonnan telepítendő helyszínt is tartalmazza.

A fentiek figyelembevételével, kérem, a Tisztelt Képviselő-testület és Bizottság döntését az alábbi 
határozati javaslatokról.

1



Határozati javaslat
.../2022. (I. 27.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy tulajdonosi hozzájárulását 
adja ahhoz, hogy az 1/1 tulajdonát képező

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/11 hrsz. alatt felvett 
kivett gazdasági épület, udvar besorolású, természetben 2131 Göd, Kincsem park 2. szám 
alatti ingatlan,

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 4366 hrsz. alatt felvett kivett 
lakás, udvar, gazdasági épület, természetben 2131 Göd, Ifjúság köz 6. szám alatti ingatlan,

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd belterület 394/A/2 hrsz. alatt felvett 
gazdasági funkciójú terület, természetben 2131 Göd, Petőfi Sándor utca 48. szám alatti 
ingatlan,

• a Pest Megyei Kormányhivatal nyilvántartásába Göd, belterület Göd 935 hrsz-ú ingatlan 
„kivett közterület” megjelölésű ingatlanon, természetben 2131 Göd, belterület 935 hrsz. alatt 
felvett ingatlan

területén a Gödi Rotary Klub Egyesület (nyilvántartási száma: 13-02-0005571, adószáma: 18726448- 
1-13, KSH szám: 18726448-9499-529-13, székhelye: 2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky utca 8/1.,) saját 
költségén kerékpárszerelőpontokat létesítsen, azokat karbantartsa és szükség esetén felújítsa.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. <?5?.

Balogh Csaba
polgármester
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Balogh Csaba
polgármester

Göd Város Önkormányzata

Tisztelt Polgármester Úr!

A Gödi Rotary Klub Egyesület 2021 tavaszán, Gödön a bicikliútnak is kijelölt Kincsem utcában, a 
Kincsem Udvarház oldalával határos közterületen, az Önkormányzattal együttműködve 
kerékpárszerelőpontot telepített.

Az elmúlt egy év tapasztalatait figyelembe véve és a kedvező lakossági visszajelzéseknek köszönhetően, 
idénre további három szerelőpont felállítását terveztük, melyből kettőt a Huzella Tivadar Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola, valamint a Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
területén március - április folyamán már meg is valósítottuk. Bár az intézmény vezetőkkel egyeztettünk 
róla, csak később jutott tudomásunkra, hogy ezen telepítés is tulajdonosi hozzájárulást igényelhet.

A Polgármesteri Hivatal munkatársával, Huszti Benjámin műszaki ügyintézővel egyeztetve, a további 
egy szerelőpontot a bicikli út menti közterületen, a Pozsonyi Csata emlékművének is helyt adó, Göd, 
belterület 935 helyrajzi számon nyilvántartott pihenő helyen szeretnénk megvalósítani, mely egyébként 
is kerékpáros pihenőként van nyilvántartva.

Kérjük a Tisztelt Polgármester Urat, hogy az újonnan létesített és létesítendő bicikliszerelő oszlopok 
telepítésével kapcsolatos szükséges engedélyek (tulajdonosi és/vagy közútkezelői hozzájárulások stb.) 
kiadásával kapcsolatosan a megfelelő intézkedéseket meghozni szíveskedjenek.

Mellékletként küldjük, előzetes terveket, ill. fotókat a telepítésekről.

Jelen kérelmünkkel kapcsolatos intézkedéseiket előre is köszönjük.

Göd, 2022. május 5. {

Mácsai Zsolt Zoltán 
elnök

Gödi Rotary Klub Egyesület
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2'690/11 helyrajzi szám

Test Rfcgya Kormányhivatal

Dunakeszi 2120, Verseny u 3 Oldal:

hatósági eljárás céljából került kiadásra.

TULAJDONI LAP VÉGE'

Ez a tulajdoni lap közig 
használható.
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2131 GÖD Kincsen park 2.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szeníle másolat

Megrendelés szám: 30005/20721/2022

2022.05.20

Balt&riile-t

Az ingatlan adatai t 
alrészlet adatok 

művelési ág/kivett megnevezés/

. Kivett gazdasági épület, udvar
n.RÉsz

1. tulajdoni hányad: 1/1 
bejegyző határozat, érkezési idő: 37534/2/2014.07.18 
jogcím 1990. évi LXV. az. tvr. 107. 
jogállást tulajdonos 
név: GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
cím: 2131 GÖD Pesti út 81.
törzsszánu 15731106

' m, r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 37534/2/2014.07.IS

Önálló szöveges bejegyzés kialakult a 2690/1 és 2690/4^ 
telekalakítása során.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 37 534/2/2 
eredeti határozat: 36039/2010.02.15 
Vezetékjog 
90;n2 nagyságú területre.
jogoeult:

ELMŰ HÁLÓZATI KFT. tőrzaszá 
; 1132 BUDAPEST Váci út 72

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Oldal:

3 94/A/2 helyrajzi szám

1Ü4/1ÜÜÜ

Pest Mtgya Kormányhivatal 

Dunakeszi 2120, Verseny u 3,

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30003/20719/2022

2022.05.20
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TULAJDONI LAP VÉGE'

Ez a tulajdoni lap köz igazgat 
használható.

tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 39962/2/2012.09.01 
jogcím: társasház alapítás 
jogállás; tulajdonos 
név; GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
cím: 2131 GÖD Pesti út 81.
torzsszám; 15731106
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2131 GÖD Petőfi Sándor utca 48. ''felülvizsgálat alatt" 
' - ~ ' I. R É S Z
Az egyéb önálló ingatlan adatai: 
megnevezés terület szobák száma eszmei hányad

m2 egész/fél

egyéb helyiség 374
bejegyző határozati 39862/2/2012.08.01

bejegyző határozat: 39862/2/2012.09.01
Társasház
Önálló ingatlanhoz tartoznak az alapító okiratban meghatározott

bejegyző határozat: 39862/2/2012.08.Ül 
Gazdasági funkciójú terület;

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Pest bfcgyo. Kormányhivatal

Dunakeszi 2120, Verseny ü. 3

Nem hiteles iulajdüűi lap 

hfcgrendelcs szám: 30 0C 

2022.05.

GÖD
Belterület 935 helyrajzi saáiiti

2131 GÖD Névtelen tér 935 HRSZ . "felülvizsgálat alatt1 
- I. R É S Z
1. Az ingatlan adatai;

airészlet adatok
művelési ág/kivett megnevezés? min.®

. Kivett közterület 0
——————————————— n. r é s z
1. tulajdoni hányad: 1/1

jogcím: 1990. évi LXV. sz. tvr . 107. pár. 
jogállás: tulajdonos
név: GOD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím; 2131 GOD PeBti út 81.
tórzsszám: 15731106
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

https://www3.takamet.hu/tullap/S0505202205191444567e-160585308-l-16058531 ... 2022. 05. 19.
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