
.*3. napirendi pont** 
Bizalmas: □

beadásakor kitöltése köt
ELŐLAP

Előterjesztés címe: A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme

Az előterjesztés tartalma: azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy kb. 250-300 m2 nagyságú területet 
szeretnének bérelni, csőanyagtárolás céljából két hónap időtartamra

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Balogh Csaba

Az előterjesztést készítette:
Juhász Anita

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 0
Képviselő-testület 0

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

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: 0 IGEN: □
Pénzügyi forráshely-megjeiölést tartalmaz: □
Pénzügyi osztály vezető ellen jegyzése:.................................................

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: □ IGEN: 0 Jogi háttér egyeztetve 
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: jegyző

A végrehajtási határidő 
megjelölése (reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal 
meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

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

jegyző
Cépviselő-testületi és/vagy bizottsági tárgyalásra alkalmas:

* 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: A Mészáros és Mészáros Zrt. deponálásra alkalmas terület iránti kérelme

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

A Mészáros és Mészáros Zrt. (8086 Felcsút, Fö utca 65., cg. 07-10-001584., adószám: 27420322-2-07.) azzal 
a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy kb. 250-300 m2 nagyságú területet szeretnének béreim, 
csőanyagtárolás céljából 2022. december 31-ig.

A képviselő-testület 2022. szeptember 13-án tartott rendkívüli ülésén már tárgyalta a fenti kérelmet. Az 
akkori előterjesztésben javasolt Göd 1829/7 hrsz-ú kivett beépítetlen terület besorolású természetben 2131 
Göd, 2131 Göd, Névtelen tér (Rómaiak útja) alatt található ingatlant (Temető mellett) a Tisztelt Képviselő
testület nem fogadta el, és a következő ülésre új területre kért javaslatot a polgármesteri hivataltól.

A beruházási osztály munkatársai megvizsgáltak további lehetséges ingatlanokat, melyek közül a 
legalkalmasabb területnek a Göd, 018/5 hrsz-ú kivett golfpálya besorolású 18 305 m2 nagyságú jelenleg üres 
ingatlant találták. A beütőpálya, mérete megfelelő, és kialakítható belőle a kért méretű terület, de kaput kell 
nyitni az OVIT irányába, hogy a szállító teherautók ne menjenek a lakóházak közelébe. A tervek szerint erre 
a területre fog felépülni az új iskola, de a kérelemben megjelölt időtartamban a kivitelezési munkák még nem 
kezdődnek el.

A kijelölt terület egyeztetve lett a kérelmezővel.

Az említett területnek a piaci alapú kiadása lehetséges.

A hivatal továbbá információkat gyűjtött az ingatlan.com internetes portálon a Göd területén meghirdetett 
hasonló ingatlanok bérleti díjáról, melyeket az alábbi táblázat tartalmaz:



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

Hol Mire Ingatlan mérete 
m2

Bérleti díj 
Ft/hó

Ft/ m2

Göd alsó ipari hasznosításra 1000 400 000 400
Dunakeszi, Rév köz ipari hasznosításra 3200 640 000 200

Vác, Csatamező ipari hasznosításra 703 140 000 200

Az önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999. (VI. 22.) 
önkormányzati rendelet 6. § (1) alapján egyedi elbírálással adható bérbe az ingatlan.

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

határozati javaslat;

.../2022. (IX..... ) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

megvizsgálta a Mészáros és Mészáros Zrt. (8086 Felcsút, Fő utca 65., cg. 07-10-001584., adószám: 
27420322-2-07.) ingatlan bérletére vonatkozó kérelmét és az alábbiak szerint határoz:

A Göd, külterület 018/5 hrsz-ú „kivett golfpálya” megnevezésű, 18.305 m2 nagyságú ingatlanból 250 
m2 nagyságú területet szándékában áll bérbe adni 2022. december 31-ig,.......... Ft/ hó bérleti díj
ellenében.

Amennyiben a kérelmező elfogadja a fent nevezett összegű bérleti díjra vonatkozó ajánlatot, felkéri a 
Jegyzőt, hogy készítse el az ingatlan bérbeadására vonatkozó megállapodást.

Felkéri a Polgármestert a megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. ..£?....lí;..

Balogh Csaba sk. 
polgármester
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Pest Megyei Kormányhivatal

Du naktszi 2120, Verseny u. 3

Nem hiteles tulajdoni Lap - Szemle másolat

Megrendelés szám: 300ÖM37Ó28/2022

Oldal:

Kiüt ai~ii let

i
Széljegy: 83Ü093/2021 2021.10.04

Telekalakítás iránti kérelem, GÖD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
................. . ..........................  . - . —■ i I. R É S Z

6.

1

tulajdoni hányad: 
bejegyző határozat, 
jogcím: vétel 
utalás: II /5. 
jogállás: tulajdonos 
név: GOD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
cím: 21 SÍ GOD Pesti út 81. 
törzsszám: 15731106

te ri.il e t
ha ni

Kivett goltpály
n.RÉSZ

bejegyző határozat, érkezési idő: él69/2/1983.Ű5.20 
Szennyvíz vezetési szolgalmi jog 
j ogosult:

név: DMRV DUMA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZR.T törzsez.ám 
cím : 2600 VÁC Kodály Zoltán út 3. j *

13. bejegyző határozat, érkezési
Vezetékjog
711 m2 nagyságú területre, 
jogosult:

név: OPUS TIGÁZ GÁZHÁLÓZATI 
cím : 4 200 HAJDÚSZOBOSZLÓ

W

kat.t jöV/. alosztály adatok 
k Ti 11. Xj^jflóter kat.jov

f ha m2 k .fill

dl). ptf

Ez a tulajdoni lap*közigazgatási hatósági eljárás céljából került kiadásra. Másra nem 
használható.

TULAJDONI LAP VÉGE'
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https://www4.takarnet.hu/tullap/S040420220920092351Gq-l86355791-l-18635582... 2022. 09. 20.



2022. 09. 19. 17:29 ingatlan.com - Mindenhol jó, de a legjobb itt vár rád

ingatlan.com
Lovack Tamás

DUNAKESZI
INGATLANKÖZPONT

NGATLAN 
ÍÖZPOXT

+36 20 559 3395

Göd, Alsógöd
Kiadó telek ipari hasznosításra

Ár havonta

400 ezer Ft
Telekterület

1000 m2

Költözhető nincs megadva Min. bérleti idő 12 hónap

Gödön nagyon jól megközelíthető helyen iparterület közepén 1000 nm-es ipari telek kiadó. Közművek 
vannak, igény szerint 2 részre is bontható.
M2-es felhajtó 3 percre autóval.

Megtekinthető telefonos időpont-egyeztetés alapján: Lovack Tamás

Tipp: Ha a hirdetés félrevezető adatot tartalmaz, jelezze ezt az ingatlan.com-nak a hirdetés honlapján 
(https://ingatlan.com/32736870) található "Bejelentem" ikonra kattintva.

https://ingatlan.com/32736870/nyomtatas 1/2
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2022. 09.20. 11:30 Kiadó külterületi telek - Dunakeszi, Rév köz #33146323

Új keresés

Hirdetés feladása

ingatlan.com Hitelintéző

Ingatlanos megbízása

Bejelentkezés/Regisztráció

X

Dunakeszi, Rév köz
Kiadó külterületi telek

i
í

Ár havonta

1,60 ezer €
Telekterület

3200 m2

Üzenet küldése

Azonosító: 33146323

■ ■ ■ ■ • a » ■

X

Felhívom
k y

https://ingatlan.com/dunakeszi/kiado+telek/kulteruleti-telek/33146323 1/4



Kiadó külterületi telek - Dunakeszi, Rév köz #33146323

l________________________________ )

l*| Üzenet küldése

Kovács-Szabó Réka
Partner Ingatlaniroda

Referens összes hirdetése Iroda összes hirdetése

$ Hirdetés mentése

< s 0 A
Megosztás Nyomtatás Elrejtés Hibajelzése

Kiadó külterületi telek

Költözhető azonnal Villany telken belül

Min. bérleti idő nincs megadva Víz telken belül

Beépíthetőség nincs megadva Gáz nincs megadva

Szintterületi mutató nincs megadva Csatorna nincs megadva

Bruttó szintterület nincs megadva

Leírás
j

Dunakeszin a Rév közben, a 2/A Dunakeszi északi bekötő útja mellett, a körforgalom közvetlen 
szomszédságában kiadó egy 3200 nm-es telek, amely teherforgalommal megközelíthető. 
Áram és víz a telken belül.

| Ár: 0,5€/nm/hó + Áfa

L í Üzenet küldése
<----------------

Felhívom
J

https://ingatlan.co m/dunakeszi/kiado+telek/kulteruleti-telek/33146323 2/4



Lépj kapcsolatba a hirdetővel

+36 30 351
z X

V

Felfedés
 .

Üzenet küldése

Kovács-Szabó Réka
Partner Ingatlaniroda

Referens összes hirdetése Iroda összes hirdetése

Hirdetés

Q UniCredit Bank
BABAVÁRÓ KÖLCSÖN
A szabad felhasználású Babaváró
l/nlrcnnt 37 I IniCmrlitnol 7R0/._hnr>

IF'J Üzenet küldése
c

Felhívom
l J
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2022.09.20. 11:30 Kiadó külterületi telek - Dunakeszi, Rév köz #33146323
I niv|, U.HO'/O — 11,0570 Részietek

A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért kattintson!

Főoldal > Dunakeszi > Kiadó telkek - Dunakeszi

ingatlan, com

*36 1 237 2065

segít unk(a)ingatlan.com 

munkanapokon 10:00-17 00 ig

HIRDETÉS FELADÁSA

Általános Szerződési feltételek 

Adatvédelmi Szabályzat

Sütik kezelése 

moitey hu 

kocsi hu

Magyar English Deutsch

© ingatlan.com -1999 - 2022

Üzenet küldése
/-----------------------------

k_________________

Felhívom
_____________________________________ /

https://ingatlan.com/dunakeszi/kiado+telek/kulteruleti-telek/33146323 4/4



2022.09.20. 11:33 Kiadó lakóövezeti telek - Vác, Csatamező #32928725

Vác, Csatamező
Kiadó lakóövezeti telek

i

i

i

O Térképen
I

Ár havonta

140 ezer Ft
Telekterület

703 m2

ingatlan.com

Új keresés

Hirdetés feladása

Hitelintéző

Inaatlanos meabízása
httDs://inaatlan.com/vac-csatamezo/kiado+telek/lakoovezeti-telek/32928725 1/5



2022.09. 20. 11:33 Kiadó lakóövezeti telek - Vác, Csatamezé #32928725

Bejelentkezés/Regisztráció

X

Csókás Andrea
HomeFlow

Referens összes hirdetése Iroda összes hirdetése

i ☆ Hirdetés mentése

< s 0 ▲
Megosztás Nyomtatás Elrejtés Hiba jelzése

Kiadó lakóövezeti telek

Költözhető azonnal Villany telken belül

Min. bérleti idő 1 hónap Víz telken belül

Beépíthetőség 20% Gáz utcában

Szintterületi mutató nincs megadva Csatorna telken belül

Bruttó szintterület nincs megadva

Leírás
I
I

i Vác-déli részén bérbe adandó egy 700nm-s telekrész, 200Ft/nm +15% adó, mely két útról is 
megközelíthető!

Közmű: víz, csatorna, villany. Amennyiben a telket körbe kerítenék valamint murvával
• felszórnák azt a bérbeadó jóvá írja a bérleti díjból! Mobil építmény elhelyezhető!
i

IZát utcára rn/ílA tololz I lzo_Q órxí+óoi ö\/o7atha +or+r»-7ÍL C7ohorlr>n állA lolzA warn/ anx/óh

Üzenet küldése

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Felhívom 
\J

https://ingatlan.com/vac-csatamezo/kiado+telek/lakoovezeti-telek/32928725 2/5



2022. 09.20. 11:33 Kiadó lakóövezeti telek - Vác, Csatamező #32928725
■J r r 9

található.

Térkép
Vác, Csatamező

** Nagyítás

Lépj kapcsolatba a hirdetővel

X +36 30 200

—

Felfedés
______________ ________ ___________________________ >

Üzenet küldése

Csókás Andrea
/ Home Flow

Referens összes hirdetése Iroda összes hirdetése

I | Üzenet küldése
c------------

Felhívom
J
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2022. 09.20. 11:33 Kiadó lakóövezeti telek - Vác, Csatamező #32928725

Keresed 
a megoldást?
Szakértőink segítenek megtalálni 
a megfelelő lakáshitelt otthonod 
megteremtéséhez.
THM: 33-13,7% Érdekel

Ez is érdekelhet

Diósd, Diósdliget
Kiadó lakóövezeti telek

150 E Ft / 380 € 200 E Ft

F

c'í';':

T

; XIV. kerület, Erzsébet k... j
I Kiadó lakóövezeti telek

200 E Ft

Dl

Kit

20

►
i

Főoldal > Vác > Csatamező > Kiadó telkek - Csatamező

11 tpTTÍ iéú’tú <Hú 

+36 1 237 2065

segitunk@ingatlan.com 

munkanapokon 10.00 17.00 ig

HIRDETÉS FELADÁSA 

Általános Szerződési feltételek
A + r'Vc » O"r i*. ó t't +

Üzenet küldése

https://ingatlan.com/vac-csatamezo/kiado+telek/lakoovezeti-telek/32928725 4/5
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Cl Üzenet küldése

Magyar English Deutsch

© ingatlan.com ■ 1999 • 2022

r
Felhívom

V J
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