
. napirendi pont**

Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztéseimé: ■ 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 '

1’
Huszti Benjámin (/ L&ALc*

Személyi érintettség esetén a zári 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:
Az előterjesztés beadásának 
dátuma**:

2022. ..Q57.?.3>.:..........

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 0
Képviselő-testület 0

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: 0 llGEN: □
Az előző döntés eredménye (határozatszám): 
Előzmény mellékletként csatolva: □

‘
Pénzügyi állásfoglalást igényel:

•

NEM: 0 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztályvezető ellenjegyzése:..............................................

Jogi állásfoglalást igényei: NEM: 0 IGEN: □ 
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:
Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sportügyi tanácsnok EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □
Több-alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: 0 NINCS: □

A határozat végrehajtásáért 
felelős személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók: r

' 7 "J '7-7' ' ' ?i

Jegyzői ellenjegyzés:

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

jegyző
Cépviselő-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.
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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 Kormány  hivatal 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.

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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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/20714/2022

2022.05.20
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2132 GÖD Ifjúság koz 6.
I. KÉSZ

. Kiyett lakóház, udvar, gazdasági épület

FestMcgya KoimányfaivataL 
Du ráteszi 21.20,Verseny u. 3.

1. As ingatlan adatai< 
alrészlet adatok 

mSvélépi ág/kivett megnevezés/

GÖD
Beltsrület 4366 helyrajzi szám

Oldal:

ha rt2
adatok 

kát.jöv
fc.fíil

paágielj^rás céljából keriilt kiadásra. Másra nem

TULAJDONI LAP VÉGE*

n.RÉsz
5. fcuX^gdpdi hányad: 1/1

béjjfgyz'o határozat, érkezési idő: 31379/272013.02.06 
jcígpiiji vétel 
utalás: II /4.
jogiállás» t’utlajdogos
névi GÖÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cíüli '2131 töD Pásti iát'81.
teörzssáín’!. 15731106

h$pyá£i 171.
bejegyző határozat, érkezési idő: 31962/2017.01.27 
]ogciri: vagyonkezelésbe adás 
jogállási vagyonkezelő 
név: DUNAKESZI TANKERÜLETI KÖZPONT 
cítoi 2120 DUNAKESZI Állomás sétány 4 . 
törzsszámi 15835066

Ez a tulajdoni lap közigazga 
használható

Nen hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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https://www3.takamet.hu/tullap/S040420220520081858iq-181170332-l-181170338... 2022. 05. 20.
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30005/20721/2022
2022.05.20

Tett Mfcgyd. Konnányhívatal 
ÍJunafasszi 2120, Vcrsenyu. 3

2í'31 GÖD Kincsen park 2.

Ez Sr -twl:ágclpni. lapj.köz-ig^Ki 
hájézP’álhÁtÓ-

2-690/11 helyrajzi szám

Az ingatlan adatai< 
alrészlet adatok 

növelési ág/kivett megnevezés/

. Kivett gaz«l®ságá -épüi^t^ udvar

Beliáruiét

í, tiítájddöri b^tyaij:
J árjegyző ^t$irói«£t, érkezési idő: 37534/2/2ÓÍ'4 .07.18 
jogéi íj: l^O-.^éyi L^V. «.tvr.
jogai tón > tulajdonos 
név: ŐQÓ VÁRÓ? >ÖyKOÉ?®NieZÁTA 
c.'Xin.i -21^1 GÖ^pe^i üt -91,. 
ti&z.BBzÁm 15731:6

—m.R&sz
bejegyző határozat, érkezési idői 37534/2/2014.07.18

Önálló-szöveges •béjegyzés kialakult a 2690/1 és 269Q/J 
telekalakítása során.

bejegyző határozat, érkezési idői 3753'4/2/2úé 
eredeti határozati 360'39/2010.02.15. 
Vezeték-jog 
9Q)H'2 nagyságú területre-.
jogosülti

névi ELMÖ HÁLÓZATI KFT. tprzBszánij^.3
T j 132: BUDAPEST- Vác> ót 72-^W

IBÉSZ

nin.o

„ö':
HRÉSZ

OldaL:

* hatósági éljárás céljából került kiadásra 

tulajdoni lajp vége

rajzi számú ingatlanok

te rulet kát . t,. j öv 
ha n2

ac ok 
kát.jöv 
k.fill

Nemhiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulajdoni lap

https://www3.takamet.hu/tullap/S040420220520081858iq-181171048-l-181171054... 2022. 05. 20.
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Nem hiteles tulaj doni lap Nem hiteles tulajdoni lap

3 94/A/2 helyrajzi szám

104/1000

n.RÉsz

Pest Kormányhivatal
Dunakeszi 2120, Vcrscry'u 3.

Ez a tulajé 
haStnálhatóJ

GÖD
Belterület

egyé b, helyiség ■ 374
jegyző határozat: 39862/2/2012.08.01

3. bejegyző határozat > 39862/2/2012.08.01 
.■Gázdasájji' fűtikeiójú terület.

Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

ÍWsgrendclés szám: 30005/20719/2022

2022.05.20

1. Azegj/éb önálló ingatlart ódátai: 
megnevezés terület szobák .száma eszmei hányad tulajd

m2 egész/fél

Oláal:

pö.ági eljárás, céljából került kiadásra, M;

TULAJDONI LAP VÉGE

2. bejegyző határozat: 39862/2/2012.Ú8.01
Társasház
Őtiálló -ingatlanhoz tar tóznak az alapító okirat ban meghatározottáílelyizágék;

1. tulajdoni háriyhdt 1/1
bejegyző határpzafc, érkezési időt 39862/2/2012 .08.01. ’ 
jogcím tá^áasház, aJLapítáp 
jpgáj|áá: tülajcLotioá 
név: GÖD VÁROS toköRMÁNrZATA 
cím: -21.3.1 Göp.Pejstz. üt 81.
torz s az $m t 15731106

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 30 005/2066 8/2022
2022.ű5-Í9

Pcst-Msgyá Kormányhivatal 
Dunakeszi. 2120, Vcrrcnyu 3.

0OD
Belterület

2131 GÖD Névtelen tér 93 5 HRSZ. "telülvizBgálát alatt"
■ ■■■ I. R ÉS Z

935 helyrajzi szám

1. Az ingátlan adatai< 
-alréizle.t adatok

művelési ág/kivett negcie vetés/

Oldal:

. Kxvett közterület
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l.tulajdoni hányad: 1/1
jogc/hi: Í99Ű. évi LXV. ez. tvr. 107. 
jogállás: tulajdonos 
névi GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYAATA
cinii 2131 GÖD Festi út 81. 
törZBBzárn; 15731106

terület kát. t.jóv 
ha n2

adatok
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Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap
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