
  
J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

 
 
Készült:  Göd  Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának,  
               Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságának és a Városfejlesztési és Környezetvédelmi  
              Bizottságának rendkívüli  együttes ülésén, 2015. április 29-én, a polgármesteri hivatal  
              hivatalos helyiségében. 
 
Jelen vannak: - jelenléti ív szerint  
 
Simon Tamás PEKJB elnök (levezető elnök) köszönti a megjelenteket, és az ülést megnyitja. 
Megállapítja, hogy a bizottságok határozatképesek. Elmondja, hogy azok a képviselők, akik két 
bizottságban is tagok szavazatuk 1-nek számít. Megállapítja, hogy a 6 fő PEKJB tag jelen van. 
 
Sipos Richárd KOSB elnök megállapítja, hogy a Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottságból 6 fő 
van jelen. 
 
Szabó Csaba VKB elnök megállapítja, hogy a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 6 fővel 
van jelen az ülésen. 
 
Simon Tamás: Ismerteti a rendkívüli együttes ülés napirendjét és felkéri Szabó Csaba VKB elnököt a 
jegyzőkönyv hitelesítésére, majd a bizottságok tagjait, hogy szavazzanak a hitelesítő megválasztásáról 
és a napirendi pont tárgyalásáról. 
 
A bizottságok tagjai 15 „igen” egyhangú szavazattal elfogadták a jegyzőkönyv hitelesítőként Szabó 
Csaba VKB elnököt és az alábbi napirendi pont tárgyalását: 
 
NAPIRENDI PONT : 
 
Göd Város Önkormányzat 2015-2019. évekre vonatkozó Gazdasági Programjának 
véleményezése 
Előterjesztő: dr. Pintér György alpolgármester  
 
 
Napirendi pont tárgyalása 
 
 
Dr. Pintér György: A tegnap előtti bizottsági ülésen nem tudtak dönteni a programról, még 10 
munkaórára volt szükség a program véglegesítéséhez. A korábbi struktúrát megtartottuk. 
Reális alapon, reális elképzeléseket tartalmaz az anyag. A nagyobb ívű fejlesztések külső 
források bevonásával, pályázatok útján valósítható meg, kivéve a TAO-ból megvalósítandó 
melegvízű strandon kialakítandó medence. Az összefoglalóban ezért lett kettébontva a 
fejlesztés. A kisebb karbantartások saját forrásból kerülnek megvalósításra. 
 
Dr. Szinay József: Erénye az anyagnak, hogy tartalmazza a struktúra szintű változásokat, ami 
a helyi önkormányzatoknál létrejött. A program kitekintés a következő ciklusra, részben a 
választásban megfogalmazott elv, célkitűzés a működőképesség fenntartása és a meglévő 
szolgáltatások fenntartása. A városi szolgáltatásokat néha erőn felül adja a városlakóknak az 
önkormányzat, de ezt a színvonalat mindenképpen szeretnénk tartani. Igen fontos a 
fejlesztésekbe a külső források minél magasabb szintű bevonása, ezt pályázati szinten 
képzeljük el. 



Minden évben van útépítési program és szükségesek az intézményi felújítások is, tervezünk 
járdaépítéseket is. A komolyabb beruházásokra pályázatokat ad be az önkormányzat. Cél még 
az értékes ingatlanok megszerzése, ami a város vagyonát gyarapítja, és a későbbiekben a 
kultúra, szabadidő, és a közösségi érdekek, programok megvalósítása. Eddig ilyen ingatlan a 
volt BM üdülő, most a Kék Duna üdülő használatát, illetve tulajdonba kerülését szeretné 
megigényelni az önkormányzat. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: A SWOT analízisben a lehetőségek között van van az M2-es út, ennek 
már az erősségek között lenne a helye, mert már megvalósult. A járdaépítések is 
szerepelhetnének. Hiányolja az anyagból a közösségi terek felújításának rögzítését, hiszen 
rendkívül látogatott a felújított Kossuth tér, a Bozóky tér is sikeres felújításon van túl és a 
Tűzoltószertár is megújult. Véleménye szerint a parti közösségi terekre is ráférne egy kis 
felújítás. A kerékpárút megvalósításokkal is kellene foglalkozni, a Göd-Újtelep - Csomád 
útvonalra lehetne tervezni, itt már meg is van a nyomvonal. 
 
Lenkei György: A Szociális Bizottság megtárgyalta a szociális, és egészségügyi részét a 
programnak, javasolták elfogadásra.  
 
Csányi József: A Kincsem istállónak nagyon fontos lenne a felújítása, ez bekerülhetne az 
anyagba.  
 
Mudri József: Az M2-es út túloldalán az ipari park kialakításával munkahelyteremtő 
beruházásokat kellene folytatni és a melegvizű strand fejlesztését javasolja a fedett kijáró 
megvalósításával. Ez a téli időszakban ez mindenképp javasolt lenne, nagymértékben segítené 
a vendégek kényelmét.  
 
Kis-Simon László: Az ingatlanadóval kapcsolatban elmondja, hogy a gödi polgárok többsége 
a kivethető adó mértékének 20 %-át fizeti. A kintlévőség kb. 300 mFt. Mit lehet ezzel 
kezdeni?  
 
Dr. Pintér György: Az építményadó központilag kerül meghatározásra, ez az infláció 
mértékével emelkedik. A kivethető adó maximális mértéke 8 éve érte el az 1000,-Ft-os határt 
négyzetméterenként, most 1.800-Ft körül van, így a megállapítás helytálló. A 300 mFt 
konstans érték. Sok a behajthatatlan követelés cégek esetében. Meg kell említeni még a 
szemétszállítási díjak behajtását, amit a NAV felé kérelmez az önkormányzat a teljesítések 
érdekében. 
 
Kovacsik Tamás: A településfejlesztési célkitűzéseknél, a belvíznél utal a program a 
pályázatokra. Pályázni csak kész tervekkel lehet, ezért javasolja a belvíz elvezetési 
problémákra terveket készíttetni és a tervezési költségeket előre megtervezni, mert a 
pályázatoknál ez mindenképp előny jelent, ha ez már meg van. Javasolja ezzel kiegészíteni a 
gazdasági programot és a tervezési költségeket a beruházásoknál is feltüntetni.  
 
Dr. Pintér György: Ebben az esetben köztes a helyzet, mert az előkészítés valóban fontos, de a 
másik oldalról a bizottsági előkészítő munkának van jelentősége, közös egyeztetéssel a 
Beruházási és Városüzemeltetési Osztállyal. 3,6 milliárd forint volt a szakmai alapon javasolt 
beruházás. Azt bizottsági szinten kellene megtárgyalni, és előkészíteni, hogy melyik terveket 
készítsék el. A taktikai dolgokat nem írták be, mert ezt bármikor elő lehet készíteni menet 
közben. Meg vannak határozva a célok az egyik oldalon, a másik oldalon a forrásokat 
rendelik hozzá. Menet közben még lehet változtatni, hogy mi legyen.  



 
Albert Pál: Kérdése, hogy a Samsung bezárása kapcsán keletkezett iparűzési adó kiesést 
hogyan lehet pótolni? A másik felvetése, hogy a hulladék újrahasznosítással mindig gond van, 
egy zártrendszerű hőerőművet látott, ami nagy mennyiségű árbevételt hozott a városnak. 
Talán ennek a megvalósítása itt is működhetne.  
 
Dr. Pintér György: Hivatalos úton jártak Svájcba és látták a hulladékfeldolgozási telepeket. 
Erről lehetne tanulmányokat készíteni, nyilván ez a 2/a –n túli területen lehetne 
megvalósítani. Hogy erre milyen kormányzati tervek vannak, ez még nem látható. A 
hulladékégetésben változások voltak az elmúlt hónapokban. A főépítész javaslatára elmondja, 
hogy a közösségi tereket valóban be lehetne tenni az anyagba, és az M2 úton túli területeknél 
a gazdasági területek becsatlakozását is. Ezekkel kiegészítve el lehetne fogadni a programot.  
Az „ipari park” kifejezést az Unió nem szereti, ezért e helyett a „gazdasági területek 
fejlesztését” javasolja használni. A 3.2-ban az M2 úton túl munkahelyek teremtése, gazdasági 
körforgásba való bevonása kiemelt cél legyen, akkor ezt a módosítást, mint előterjesztő 
befogadja, továbbá azt, hogy a közösségi terek kerüljenek be a 3.3-as pontban a 
településfejlesztésekbe, így a Bozóky tér és a Duna-parti terek is. A kerékpár utak 
továbbfejlesztése szerepel az anyagban. 
 
Simon Tamás: Egyetért Kovacsik Tamással a belvíz elvezetési kérdéssel kapcsolatban. A 
helybeni szikkasztást is fontosnak tartja. Fontos meghatározni, hogy hol kell a vizet elvezetni 
és hol szikkasztani. A 3.14-es pontban a közbiztonságról és a katasztrófavédelemről van szó. 
Felvetése, hogy a sződligeti önkormányzattal fel kellene venni a kapcsolatot a felsőgödi 
gátrendszer erősítése érdekében. 
 
Dr. Pintér György: Ez nem önkormányzati hatáskör, ezt bármikor kérheti a hivatal. 
   
Kovacsik Tamás: A vízelvezető árokrendszer a Dunába a déli részen már be van kötve, ezt ki 
kellene tisztítani. Az alsógödi településrésznél az árokrendszer karbantartása után erre 
támaszkodva el lehetne a vizeket vezetni. 
 
Dr. Pintér György: A 3.3. pontnál a vízelvezetés bent van, kérdés, hogy szükséges-e a 
szövegen módosítani. 
 
Simon Tamás: Kérésére dr. Tuzson Bence országgyűlési képviselő tisztázta a MÁV fejlesztési 
terveit, az állomások helyreállításáról és a közlekedés megkönnyítéséről. Javasolja a MÁV-
val egyeztetni az állomások helyreállításának kérdését, annak érdekében, hogy Göd igényei 
figyelembe legyenek véve.  
 
Dr. Pintér György: Lehet módosítani a 3.3 pontot úgy, hogy ha a MÁV a tervezett 
felújításokat megkezdi a Budapest-Vác vonalon, akkor ebben Göd önkormányzata aktívan 
kíván közreműködni annak érdekében, hogy a város területén lévő három állomás megújuljon.  
 
Simon Tamás: A tervezési fázisokba már be kellene kapcsolódni és a felsőgödi részen egy 
megvizsgálni egy aluljáró kialakításának lehetőségét. Javasolja annak a megvizsgálását is, 
hogy az alsógödi aluljárót ki lehet-e bővíteni.  
 
Dr. Pintér György: A MÁV bekerül az anyagba, most a részletekbe nem kell belemenni. Mint 
előterjesztő befogadja a módosító javaslatokat. 
 



Simon Tamás levezető elnök felkéri a bizottságok tagjait, hogy szavazzanak a programról az 
elhangzott módosításokkal. 
 
A bizottságok tagjai 15 „igen” szavazattal az alábbi határozatokat hozták: 
 

46/2015.(IV.29.) sz. PEKJB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága 
elfogadásra javasolja az  Önkormányzat 2014-2019. közötti gazdasági programját és 
fejlesztési tervét a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal, amit az 
előterjesztés készítője befogadott.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Simon Tamás PEKJB elnök, Szabó Csaba VKB elnök,  
              Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 

52/2015.(IV.29.) sz. VKB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága 
elfogadásra javasolja az  Önkormányzat 2014-2019. közötti gazdasági programját és 
fejlesztési tervét a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal, amit az 
előterjesztés készítője befogadott.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Simon Tamás PEKJB elnök, Szabó Csaba VKB elnök,  
              Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 

35/2015.(IV.29.) sz. KOSB határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Közművelődési, Oktatási és Sport Bizottsága  
elfogadásra javasolja az  Önkormányzat 2014-2019. közötti gazdasági programját és 
fejlesztési tervét a bizottsági ülésen elhangzott kiegészítésekkel és javaslatokkal, amit az 
előterjesztés készítője befogadott.  
 
Határid ő: folyamatos 
Felelős: Simon Tamás PEKJB elnök, Szabó Csaba VKB elnök,  
              Sipos Richárd KOSB elnök 
 
 
Simon Tamás levezető elnök megköszöni a részvételt és az együttes rendkívüli ülést bezárja. 
 

Kmf. 
 
 

Simon Tamás          Szabó Csaba   Sipos Richárd 
PEKJB elnök          VKB elnök   KOSB elnök 
(levezető elnök)          (jegyzőkönyv hitelesítő)   


