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_______________ ELŐLAP______________________________________________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Kérelem ipari-, és ivóvíz távvezeték, valamint szennyvíz nyomóvezeték vízjogi létesítési 
engedélyezéshez tulajdonosi hozzájárulás iránt

Az előterjesztés tartalma:
Kérelem a Green Technológia Kft. által készített vízjogi létesítési engedélyeztetési tervek engedélyezési 
eljárásában szükséges tulajdonosi hozzájárulásához

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Szilágy László Lajos alpolgármester

Az előterjesztést készítette:
Márk Eszter beruházási ov. helyettes, műszaki üi^^

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.12.07.

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 E
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság E
Képviselő-testület E

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: E IGEN:
Előzmények mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: A , NEM: E IGEN:
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: l NEM: E IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény: :

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: C

Több alternatív határozati vagy . 
rendeleti javaslat: . VAN: E 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
’ ~ > fCép viselő-testületi tárgyalásra alkalmas: Sd

gyző
* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS
Göd Város Önkormányzatának

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága, valamint 

Képviselő-testülete 
soron következő rendes ülésére

Tárgy: Kérelem ipari és ivóvíz távvezeték, valamint szennyvíz nyomóvezeték vízjogi 
létesítési engedélyezéshez tulajdonosi hozzájárulás iránt

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
Green Technológia Kft. (9200 Mosonmagyaróvár, Ligetsor 52/2.) Mészáros és Mészáros Zrt. 
(8086 Felcsút Fő utca 65.) megbízásából elkészítette „Gödi Ipari-Innovációs fejlesztési terület 
víziközmű fejlesztése - IPARI ÉS IVÓVÍZ TÁVVEZETÉK VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI 
ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” című GT-IV-002/2021 (2022.10.14.) számú tervét, valamint 
„Gödi Ipari-Innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése - SZENNYVÍZELVEZETŐ 
HÁLÓZAT LÉTESÍTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” című GT-SZV-001/2021 
(2022.08.26.) számú tervét.

A tervezett, többször módosított nyomvonalak az előzetes kéréseknek és egyeztetéseknek 
megfelelően jellemzően a lakott terület szélén haladnak elkerülve Nevelek belső utcáit, 
valamint a Zrínyi utcát.
A tervezett nyomvonalak az alábbi helyrajzi számokat érintik:
0332, 8374, 0292, 8453, 8749, 8708, 0277, 0256, 011, 042/1, 040, 039/209, 039/217, 039/178 
A tervezett nyomvonalat tartalmazó helyszínrajzot csatoltuk.

Fentiek alapján kérem, az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati javaslatok közül 
a legmegfelelőbb elfogadását.



„A” verzió
Határozati javaslat

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
elutasítja a Green Technológia Kft. által elkészített „Gödi Ipari-Innovációs fejlesztési 
terület víziközmű fejlesztése - IPARI ÉS IVÓVÍZ TÁVVEZETÉK VÍZJOGI 
LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” című GT-IV-002/2021 (2022.10.14.)
munkaszámú terv, valamint a „Gödi Ipari-Innovációs fejlesztési terület víziközmű 
fejlesztése - SZENNYVÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT LÉTESÍTÉSE ENGEDÉLYEZÉSI 
TERVE” című GT-SZV-001/2021 (2022.08.26.) munkaszámú terv tulajdonosi
hozzájárulás kérelmét az alábbi indokkal:

Forrás: -

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

„B” verzió
Határozati javaslat

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
tulajdonosi hozzájárulást ad a Green Technológia Kft. által elkészített „Gödi Ipari- 
Innovációs fejlesztési terület víziközmű fejlesztése - IPARI ÉS IVÓVÍZ TÁVVEZETÉK 
VÍZJOGI LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” című GT-IV-002/2021 
(2022.10.14.) munkaszámú tervére, valamint a „Gödi Ipari-Innovációs fejlesztési terület 
víziközmű fejlesztése - SZENNYVÍZELVEZETŐ HÁLÓZAT LÉTESÍTÉSE 
ENGEDÉLYEZÉSI TERVE” című GT-SZV-001/2021 (2022.08.26.) munkaszámú tervére.

Forrás: -

Felelős: poigármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. december 07.

Tisztelettel:

Szilágy László Lajos
Alpolgármester
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