
A1 -napirendi pont** 
Bizalmas: □

(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

ELŐLAP

Előterjesztés címe: Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás mezítlábas ösvény létesítéséhez

Az előterjesztés tartalma: Előterjesztés szerint

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Vajda Viktória

Az előterjesztést készítette:
Juhász Anita

dr. Kármán Gábor

Személyi érintettség esetén a zár 
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 □
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 0
Képviselő-testület 0

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

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

Jogi állásfoglalást igényel: 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: jolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): izonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

t

P

Jegyzői ellenjegyzés:

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

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

;yzo
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



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

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének, 
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint 

soron következő ülésére

K
 8

Tárgy: Önkormányzati tulajdonosi hozzájárulás mezítlábas ösvény létesítéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Momentum gödi alapszervezete tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelmet nyújtott be 
Önkormányzathoz, arra vonatkozóan, hogy mezítlábas ösvényt létesíthessen gyermekek részére
önkormányzati tulajdonú Göd 352/1 hrsz-ú ingatlan 13.863 m2 nagyságú ingatlan egy részén (Feneketlen
tó partja).

A kérelmező elmondása szerint a kérelem tárgyát képező mezítlábas ösvény egy szabadtéri, természetes 
játszópark, mely fejleszti a gyerekek koordinációját, motorikáját, közelebb hozza őket a természethez. A 
mezítlábas parkok, vagy más néven Kneipp-parkok ötlete a Sebastian Kneipp által kifejlesztett 
egészségmegőrző módszeren alapszik. A mezítlábas ösvény burkolata eltérő anyagokból készült. 
Megtapasztalható, milyen érzés - többek között - a nagyobb, meleg köveken, kisebb kavicsokon, fakérgen, 
tobozokon, hűsítő gyepen vagy homokban járni: ezáltal fejlődik a talpi érzékelés, felpezsdül a vérkeringés 
és nem utolsó sorban az egyensúlyérzéket is fejleszti. Az eltérő anyagokon sétálva természetes, változatos 
talpmasszázsban részesül a használó - minden felület más-más talpi reflexpontot stimulál. Egy ilyen 
mezítlábas túra erősíti az érfalakat, felfrissít, jótékony hatást fejt ki az anyagcsere folyamatokra is. 
Csökkenthető a lúdtalp kialakulásának kockázata, sőt, a rendszeres mezítlábas járástól javulhatnak a 
krónikus betegségek és akár a hátfájás is megszűnhet.

A kérelmező vállalja a mezítlábas ösvény kialakításának és karbantartásának minden költségét, valamint a 
karbantartásának felelősségét is.

Helyszín: Feneketlen-tó partja, ahol jelenleg egy szaletli is van. 
Méret: 490x70 cm Anyaga: fa, toboz, homok, kavics, geotextil.
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A fentiek figyelembevételével, kérem, a Tisztelt Képviselő-testület és Bizottság döntését az alábbi 
határozati javaslatokról.

Határozati javaslat
.../2022. (IX........ ) 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 353 hrsz. alatt felvett kivett 
mocsár (Feneketlen-tó és környéke) besorolású 13.863 m2 nagyságú ingatlan egy részén,

a Momentum Mozgalom (adószám: 18903939-1-41, székhely: 1053 Budapest, Múzeum krt. 13.) gödi 
alapszervezete saját költségén mezítlábas ösvényt létesítsen, azt karbantartsa és szükség esetén 
felújítsa. Az ösvény mérete: 490x70 cm, anyaga: fa, toboz, homok, kavics, geotextil.
Az ingatlanon belül az ösvény pontos helyének meghatározása a Beruházási Osztállyal közösen 
történik.
Valamint az ösvény kialakítása is a Beruházási Osztály műszaki felügyelete alatt történik.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal

Göd, 2022. 08. 26.

Vajda Víktó
képviselő
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Kérelem tulajdonosi hozzájáruláshoz, Göd város önkormányzaté'részére I J |
4- Melléklet:

Tisztelt Képviselő-testület! Előodó: Mel1

i__

A Momentum gödi alapszervezete nevében szeretnénk tulajdonosi hozzájárulás iránti 
kérelmet benyújtani arra vonatkozóan, hogy az alapszervezet mezítlábas ösvényt 
létesíthessen az önkormányzati tulajdonú ingatlanon (Feneketlen-tó). A szabadtéri, 
természetes játszópark fejleszti a gyerekek koordinációját, motorikáját, közelebb hozza őket 
a természethez. A mezítlábas parkok, vagy más néven Kneipp-parkok ötlete a Sebastian 
Kneipp által kifejlesztett egészségmegőrző módszeren alapszik. Az ötletnek hála olyan 
útvonalon és parkokban gyalogolhatunk, amelyeknek burkolata eltérő anyagokból készült. 
Megtapasztalható, milyen érzés - többek között - a nagyobb, meleg köveken, kisebb 
kavicsokon, fakérgen, tobozokon, hűsítő gyepen vagy homokban járni: ezáltal fejlődik a talpi 
érzékelés, felpezsdül a vérkeringés és nem utolsó sorban az egyensúlyérzéket is fejleszti. 
Az eltérő anyagokon sétálva természetes, változatos talpmasszázsban részesülünk - 
minden felület más-más talpi reflexpontot stimulál. Egy ilyen mezítlábas túra erősíti az 
érfalakat, felfrissít, jótékony hatást fejt ki az anyagcsere folyamatokra is. Mezítláb járni már 
önmagában is egészséges, hisz ily módon csökkenthető a lúdtalp kialakulásának kockázata, 
sőt, a rendszeres mezítlábas járástól javulhatnak a krónikus betegségek és akár a hátfájás 
is megszűnhet.

Minden költséget mi állunk, a karbantartásért felelősséget vállalunk. 
Helyszín: Feneketlen-tó melletti rét, ahol jelenleg egy szaletli is van. 
Méret: 490x70 cm
Anyaga: fa, toboz, homok, kavics, geotextil.

Látványterv:

Bízunk benne, hogy a kérelem pozitív elbírálásban részesül.
Tisztelettel és/üdvözlettel,

Vajda j/iktória
Momentum Göd, elnökségi tag
2022.08.25.



ií

ve
/



Page 1 of1

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulaj doni lap

Test Megyo. Kormányhivatal.
Dunakeszi 2120, Verseny u 3
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Kivett mocsár

Az ingatlan adatai; 
alrészlet adatok 

művelési ág/kivett megnevezés/
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Nem hiteles tulajdoni lap - Szemle másolat
Megrendelés szám: 30 005/33821 <2022

2022.08.25

Oldal:

terület kat.t.jov. a 
ha m2

tulajdoni hányad: 1/1
jogcím: 1990. évi LXV. sz . tvr. 107. 
jogállás: tulajdonos
név; GOD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 2131 GOD Pesti út 81. 
tórzsszám: 15731106

—1 —1 m. r é s z
bejegyző határozat, érkezési idő: 30588/2013/2012.04,20 
Vezetékjog
156 m2 + 27 m2 nagyságú területre, 
jogosult:

ELMU HÁLÓZATI KFT. tórzsszám: 13804983
: 1132 BUDAPEST Váci út 72-74.

adatok 
kát.jov 
k.fill

Ez a tulajdoni lap közigazgatási hatá^Jgi teSjárás cél jából került kiadásra. Másra nem 
használható. *

LAP VEGE —

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

https://www3.takaniet.hu/tullap/S050520220825153009zq-164788661-l-16478866 ... 2022. 08. 25.


