
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. március 10-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Salamon Tamás nincs jelen. 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát. Elmondja, hogy február 24-i ülés 
napirendjeit nem tudták megtárgyalni, így most az fogják folytatni. Ismerteti a tervezett 
napirendi pontokat. Javasolja, hogy két napirendet töröljenek és a 6. napirend helyett a 
Sportcsarnok elnevezését és egy pályázat benyújtását tárgyalják. Az ÖKO csatorna 
szerződésének tárgyalását visszavonja, mivel a másik fél még nem juttatta vissza a szerződés-
tervezetet.  
 
Lenkei György bejelenti, hogy a FIDESZ frakció neve Gödi Polgári Szövetség. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő bejelenti, hogy az ő frakciójuk neve Polgári Frakció. Kéri, hogy az 
elnevezésre figyeljenek oda.  
 
 
A testület egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről 
 Előterjesztő: Salamon Tamás ÜJKB elnök 
 
2./ Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság képviselői beadványokra vonatkozó 
határozatának ismertetése 
 Előterjesztő: Salamon Tamás ÜJKB elnök 
 
3./ 2005. évi útépítési koncepció 
 Előterjesztő: Markó József VfB elnök 
 
4./ A gödi 037/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos elővásárlási jog  
 Előterjesztő: Sándor István polgármester  
 
5./ A gödi 2052 hrsz-ú telek kiegészítések 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
 
6./ Sportcsarnok elnevezése, pályázaton való részvételhez hozzájárulás 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester  
 
7./ Javaslattétel a Kóczán Mór vándordíj adományozására 
 Előterjesztő: Mudri József SB elnök 
 



 39

8./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Pongó István KOB elnök 
 
9./ Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
 
10./ Kolping Szövetséggel kötendő megállapodás elfogadása 

Előterjesztő: Sándor István polgármester 
 
11./ Külső helyszínen tartott esküvők megrendezésének feltételei 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
 
 
1./ Tájékoztató a vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vételéről 
 Előterjesztő: Salamon Tamás ÜJKB elnök 
 
Ilyés Gizella alelnök ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést egyhangú szavazással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

14/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az önkormányzati képviselők, és a Polgármester vagyonnyilatkozatának nyilvántartásba 
vételéről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
2./ Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság képviselői beadványokra vonatkozó 
határozatának ismertetése 
 Előterjesztő: Salamon Tamás ÜJKB elnök 
 
Ilyés Gizella ismerteti az előterjesztést. Az egyik képviselő felkérte a bizottságot, hogy 
végezzen vizsgálatot. A bizottság állásfoglalása szerint az ilyen jelegű feladatok elvégzése 
nem feladata a bizottságnak, mivel személyes jellegű volt a bejelentés.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, képviselői indítványában azt kérte, hogy a 
játszótérépítésre elkülönített keret sorsát vizsgálják felül. Ismerteti az indítványát, melyet a 
bizottságnak irt.  
 
Dr. Bognár László szerint az ilyen jellegű indítványok kivizsgálására adhoc bizottságot 
szoktak létrehozni. 
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Ilyés Gizella elmondja, hogy a most felolvasott beadványt nem látta és erről nem tud 
nyilatkozni.  
 
Sándor István szerint a bizottságnak joga van megtagadni bizonyos témák tárgyalását. 
Javasolja, hogy az indítványt adják át részére és a következő ülésen javaslatot fog tenni egy 
bizottság létrehozására, amennyiben ezt szükségesnek ítélik.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a bizottság ülésén javaslatként elhangzott, hogy vegyék 
igénybe a mediátori szolgáltatást.  
 
Aki egyetért azzal, hogy állítsanak fel egy bizottságot a képviselői indítvány kivizsgálására az 
igennel szavazzon: 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással a javaslatot a testület elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

15/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Adhoc bizottságot kíván felállítani Dr. Horváth Viktor Gergő képviselő indítványának 
kivizsgálására. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésen tegyen javaslatot a bizottság 
tagjaira. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
3./ 2005. évi útépítési koncepció 
 Előterjesztő: Markó József  
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a bizottság a témát több ülésen 
tárgyalta. Most csak azok az utcák kerültek a testület elé, melyeket önkormányzati 
finanszírozásból kell kivitelezni. Meghatároztak egy minimális műszaki követelményt, melyet 
be kell tartani.  
 
Vidák Árpád kérése, hogy a Kazinczy utcában lévő óvoda előtti szakaszt is vegyék be a 
tervezetbe. 
 
Lenkei György kérése, hogy a PEMÁK-ot szólítsák fel az utak karbantartására. Kéri, hogy 
Újtelep előtt létesítsenek forgalomlassítót.  
 
Pongó István kiemeli a Széchényi utca és a Verseny utca állapotát. Amennyiben ezt a két utat 
leaszfaltoznák akkor a városi busz be tudna menni a Habitat telepre, ahol sok a gyerek. A 
lakók úgy tudnák támogatni az útépítést, hogy saját maguk is készítenének utat, és munkával 
járulnának hozzá a kivitelezéshez. Kéri, hogy ennek a két útnak az aszfaltozását vegyék be a 
programba. 
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Ilyés Gizella elmondja, hogy a szabályozási terv elkészülte után szabályozni fogják az utcák 
karbantartásának módját is. Fontos lenne, hogy a Duna és az Ady E. út közlekedését minél 
hamarabb megoldják.  
 
Pinczehelyi Tamás véleménye szerint most az intézményi utak fejlesztéséről kell dönteni. A 
koncepció megtárgyalásánál rangsort kell felállítani. Méltánytalannak tartja, hogy az 
intézmények előtt az utat teljes egészében az önkormányzat finanszirozza. Ezt nem tudja 
támogatni. A lakótelepi rész a város legsűrűbben lakott része, ezért szorgalmazza azon a 
részen az útépítést. Javasolja, hogy a napirendet ismét tárgyalja meg a Városfejlesztési 
Bizottság.  
 
Kovacsik Tamás szerint a Kossuth Lajos utca azért élvezne elsőbbséget, mivel már az 
engedélyek is megvannak és fontos gyűjtőút. Javasolja, hogy a fő gyüjtőutakat az 
önkormányzat építse meg, a rácsatlakozókat pedig a lakosság bevonásával. 
 
Bódiné Rábai Zita kéri, hogy a koncepció elfogadásakor vegyék figyelembe a város 
tömegközlekedésének fejlesztést is.  
 
Mudri József kéri, hogy a folytassanak tárgyalásokat Dunakeszi Városával az útépítéssel 
kapcsolatban. Tudomása szerint ott 40 eFt-ot fizettek be a lakók. Kéri, hogy járjanak ennek 
utána. 
 
Sándor István elmondja, hogy egy nagy útépítési koncepció elkészítése folyamatban van. A 
költségvetésben jelenleg a beterjesztett mennyiségű út megépítésére van lehetőség és keret. 
Elmondja, hogy lehetőség van 20 éves futamidejű, kedvező kamatozású hitel felvételére, 
melyet útépítésre lehet fordítani. Az utcák tervezése folyamatosan zajlik. Jelenleg az 
intézmények előtti utak megépítéséről szól a napirend. Kéri, hogy ezzel kapcsolatban 
szóljanak hozzá. A nagy koncepciót később fogják tárgyalni, akkor, amikor teljesen készen 
lesznek a tervek. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a VfB legutóbbi ülésén már beszámoltak a dunakeszi 
tapasztalatokról. Az előző testületi ülésen minden képviselő kapott egy levelet, melyet 
felolvas. Kéri, hogy készüljön egy olyan anyag, melyet a felmérés mellé tudnak tenni. A 
lakosságot pontosan kell tájékoztatni a vállalásokról és a kötelezettségekről.  
 
Sándor István szerint többféle megoldás is lehetséges, melyek közül a legjobbat kell 
kiválasztani. Van olyan utca, ahol vállalni tudják akár a 100 eFt-os hozzájárulást is, de ezt 
nem lehet általánosítani. Véleménye szerint ennél kisebb összeggel kell majd számolni a 
lakossági hozzájárulásnál. Több utca meg fog épülni a csatornázást követően, melyeket 
figyelembe kell venni.  
 
Pongó István felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a lakosság nagy mértékben hozzájárul 
a város költségvetéséhez, melyet figyelembe kell venni. Kéri, hogy a testület döntsön az általa 
javasolt két utcáról. 
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy élvezzenek elsőbbséget az intézményi utak, a Kossuth utca 
kerüljön ki a felsorolásból. Az ebből felszabaduló keretet a vasút melletti parkolók felújítására 
lehetne fordítani. 
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Markó József elmondja, hogy a Kossuth utca egy folyamat része, melyet annak idején a 
Kolozsvári utcával együtt kezdtek el. Kéri, hogy a nagyobb koncepciókról tájékoztassák a 
bizottsági elnököket. Véleménye szerint az önkormányzatnak kell a koncepciót és annak 
megvalósítását eldönteni. 
 
Sándor István elmondja, hogy az útépítési koncepciót már régen bejelentették.  
 
Dr. Horváth Viktor kéri, hogy a következő két napirendhez mellékeljenek térképet. 
 
Salamon Tamás megérkezik. 
 
Pinczehelyi Tamás véleménye szerint többféle alternatívát kell kidolgozni, melyből aztán ki 
lehet választani a megfelelőt, hogy minél több út megépüljön. 
 
Ilyés Gizella kéri, hogy nagyobb körültekintéssel végezze a hivatal a munkáját, mivel több 
olyan utca van, melyet többször kellett javítani. Amennyiben valamire kiadnak pénzt, akkor 
azt megfelelő minőségben vegyék csak át.  
 
Sándor István elmondja, az útépítés üteme az anyagi lehetőségektől is függ. Javasolja, hogy a 
bizottság javaslatát fogadják el, és ennek megfelelően próbálják építeni az utakat.  
 
Kazinczy utcai óvoda előtt 300 méter út megépítése: 14 igen, 4, tartózkodás 
Verseny utca megépítése az Ady E út és a Széchenyi utca közötti szakaszon: 12 igen, 6 nem 
Széchenyi utca megépítése a Verseny utcától a IV. Béla utcáig: 13 igen, 5 nem 
 
Sándor István elmondja, hogy a két kettes út közötti összekötő út rendezését, vízelvezetését 
megtervezteti és erre már intézkedett. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, Felsőgödön a vasúti átjáró környékének rendezésre készül egy 
terv, mely a parkolók rendezését is tartalmazza. A terület nagysága kb. 600-800 m2.  
 
Sándor István szerint a javaslat nem utcára vonatkozik.  
 
Pinczehelyi Tamás a bölcsőde előtti útszakasz megépítésére gondol pontosan. 
 
A testület a javaslatot 17 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy a sorrendet is szavazzák meg. A most elhangzott 
javaslatokat a bizottság javaslata után kell megvalósítani. A bizottság által beadott javaslat 
nem sorrendet tartalmaz.  
 
Bizottság javaslatait a kiegészítésekkel együtt a testület 18 igen szavazattal elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 
 

16/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1./ 2005 évben a település közlekedési szempontjainak figyelembevételével, 
kizárólagosan önkormányzatú finanszírozással építendő utak 
- Kossuth Lajos utca (érvényes tervekkel rendelkezik)  
- Kinizsi utca /a strandig/ (Intézményi utca) 
- Lenkei utcában a Kálmán utca és Bozóky tér között (Intézményi utca) 
- Erdész utca  
- Cserfa utca (Intézményi utca) 
- Kazinczy utcában az Óvoda előtti 300 méteres szakasz 
- Verseny utca az Ady E. úttól a Széchenyi utcáig 
- Széchenyi utca a Verseny utcától a IV. Béla király utcáig 
 
Felkéri a Polgármesteri Hivatalt ezen utak tekintetében a szükséges tervek elkészítésére. 
 
Az utak aszfalt burkolattal történő ellátása során minimális műszaki követelményként 
az alábbiakat határozza meg: 
- zúzott kőalap 
- minimálisan 4 méter szélesség 
- szegélykő elhelyezése 
- vízelvezetés megoldása 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Sándor István kéri, hogy állítsák fel a sorrendiséget, és a rendeljenek hozzá fedezetet is. 
Javasolja, hogy a Városfejlesztési Bizottság állítson fel sorrendet, melynek megszavazásánál 
ne lehessen új utcát felvenni. 
 
A testület a javaslatot 17 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Városfejlesztési Bizottságot, hogy 16/2005. sz. testületi határozatban meghatározott 
utcákra vonatkozóan állapítson meg sorrendet, és azt terjessze a testület elé elfogadásra. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József elnök 
 
 
 
4./ A gödi 037/3 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos elővásárlási jog  
 Előterjesztő: Sándor István polgármester  
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Javasolja, adják vissza a kérelmet azzal, hogy 
nyújtson be hasznosítási javaslatot a kérelmező. 
 
A testület a javaslatot 17 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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18/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a gödi 037/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát, hogy kérelméhez csatoljon hasznosítási 
javaslatot és azt terjessze a testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
5./ A gödi 2052 hrsz-ú telek kiegészítések 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a lakók a megvétel előtt kérték a 
terület rendbehozatalát.  
 
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással: 15 igen, 1 nem, 2 tartózkodással elfogadja 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

19/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2052/93 és a 2052/103 hrsz-ú terület-kiegészítéseket 3.000 Ft/m2 áron értékesíti. 
Felkéri a Hivatal jogászát a szerződés elkészítésére. 
Felhatalmazza a Polgármestert az elkészült szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
6./ Pályázaton való részvétel, sportcsarnok elnevezése 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester  
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A május 1-i rendezvény megszervezésére anyagi 
támogatást lehet igényelni, melyhez szükséges a testület támogató határozata. A 
Sportbizottság kérte, hogy a megépülő sportcsarnok neve legyen Balázsovits János 
Sportcsarnok. 
 
Mudri József ismerteti a bizottság döntését.  
 
Sándor István elmondja, hogy eddig 1241 fő vett téglajegyet. A sportvezetők javasolták, hogy 
az eredményjelző táblát vásárolják meg belőle.  
 
Ilyés Gizella tudomása szerint a sportcsarnok szerves része a Németh László Általános 
Iskolának.  
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Sándor István egyetért a névválasztással, mivel Balázsovits János több éven keresztül 
fenntartotta a település sportéletét. A tornacsarnok alapítványi tulajdon, ezért ők jogosultak a 
név adományozásra.  
 
Pinczehelyi Tamás támogatja a név adományozását. 
 
Salamon Tamás véleménye szerint rendkívüli ülésen nem lehet eltérni a napirendtől. 
 
A testület a pályázat benyújtását 18 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

20/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Pályázatot kíván benyújtani a Miniszterelnöki Hivatal által meghirdetett „Európa napok” 
címmel megyeszékhelyek, megyei jogú városok és városi önkormányzatok számára a májusi 
ünnepségsorozatokhoz kapcsolódó rendezvények szervezésére. 
 
Határidő: 2005. március 12. 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
Sportcsarnok elnevezése Balázsovits János legyen: 16 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja 
a javaslatot a testület és az alábbi határozatot hozza: 
 

21/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskola mellett épülő sportcsarnoknak a Balázsovits János nevet 
adományozza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
7./ Javaslattétel a Kóczán Mór vándordíj adományozására 
 Előterjesztő: Mudri József SB elnök 
 
Mudri József ismerteti az előterjesztést. 
 
Balázsovits Mónika női kategóriában: 18 igen 
Balogh István férfi kategóriában: 18 igen 
Csapat kategória 92-es fiú focicsapat: 18 igen 
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22/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2005. március 15-i ünnepség keretében az alábbi személyeket, illetve csapatot kívánja 
kitüntetni 2004 évben végzett sportteljesítményéért Kóczán Mór díjjal: 
Legjobb sportteljesítményt nyújtó férfi: Balogh István 
Legjobb sportteljesítményt nyújtó nő: Balázsovits Mónika 
Legjobb sportteljesítményt nyújtó csapat: 1992-es fiú focicsapat 
 
Határidő: 2005. március 15. 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
8./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító 
okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Pongó István KOB elnök 
 
Pongó István ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 18 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

23/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskola és Művészetoktatási Intézmény alapító okiratának 
módosítását az alábbi kiegészítésekkel együtt jóváhagyja: 
- a hangszeres tanszakok felsorolása kiegészül a klarinét tanszakkal 
- az egyéb művészeti ágak kiegészül új művészeti ágként a Szín és bábjáték ággal, ezen belül 
a színjátszás tanszakkal 
- a képző és iparművészeti át tanszakai közül a kerámia tanszak törlésre kerül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
9./ Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány alapító okiratának módosítása 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Egy fővel ki kell egészíteni a kuratóriumot. 
 
Pinczehelyi Tamás Szilágyi Sándort javasolja kuratóriumi tagnak. Szilágyi Sándor igen sokat 
áldoz a gödi sportért és a felkérést szívesen elvállalja. 
 
A testület a javaslatot 12 igen, 6 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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24/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány kuratóriumi 
tagjának Szilágyi Sándor -t választja meg. 
Felkéri a Hivatal jogászát, hogy a kuratóriumi tag módosítását a bírósághoz terjessze be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Dr. Horváth Viktor felhívja a figyelmet arra, hogy az előző ülésen kaptak egy levelet, mely 
szerint az ügyészség felszólítja az alapítót, hogy módosítsa az alapító okiratot. Hiányolja, 
hogy az ügyészség levelét nem kapták meg a képviselők. Kéri, hogy ezt kapják meg a 
képviselők. Már a múltkori ülésen is kérte, hogy írásban is láthassák a lemondó 
nyilatkozatokat és az elfogadó nyilatkozatokat. 
 
Dr. Garabon Sándor elmondja, a Fővárosi Főügyészség két levelet küldött. Egyet az 
alapítónak, egyet pedig a kuratóriumi elnöknek. A jelenlegi előterjesztés az alapítóhoz 
érkezett levélre tett módosító javaslatok. A változtatások az alapító okirat elkészülte utáni 
megjelent jogszabályok és LB állásfoglalások. Ezek a módosítások pl. a meghívó 
kézbesítésének pontos szabályozása. Korábban általános szabály volt, hogy a jogszabály 
szövegét nem lehet megismételni. Most viszont az ügyészég kérte, hogy ismételjék meg és 
idézzék a jogszabályi szöveget. Az ülések nyilvánossága bővítve van azzal, hogy azon bárki 
részt vehet és, hogy meg kell hirdetni. A módosítások csupán pontosítások és bővebb 
megfogalmazások, meghatározások. Érdemi változás, hogy a kuratóriumi tagok között nincs 
egyetlen képviselő sem, ezáltal teljesen függetlenül tud működni. A másik fontos módosítás a 
közhasznúsági jelentés, melyet jobban körülírtak. 
 
Sándor István elmondja, hogy a továbbiakban igyekeznek abszolút mértékben tájékoztatni a 
képviselőket és a lakosságot. Ezt követően ezeket a leveleket fel fogják tenni az 
önkormányzat honlapjára.  
 
Bódiné Rábai Zita kéri, hogy a szavazás előtt az ügyészségi levelet megnézhessék.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért azzal, hogy az ügyészségi levelet közzétegyék. A következő 
ülésen kezdeményezni fogja, hogy alakuljon egy adhoc bizottság, amely kivizsgálja Horváth 
képviselő úr képviselői mandátummal való visszaélését. 
 
Pongó István szerint a honlapon szerepel, hogy az V. ütemben résztvevők a kommunális adó 
50%-át vissza fogják kapni. 
 
Dr. Horváth Viktor szintén adhoc bizottság felállítását kezdeményezi az alpolgármester 
tevékenységének kivizsgálására.  
 
Szegedi Sándor kérdése, hogy ki a felelős a 2003 márciusától az alapítvány körül kialakult 
bizonytalanságért? 
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szünet 
 
Dr. Szinay József második aláíró személyének Szilágyi Sándort javasolja. 
 
Dr. Horváth Viktor javasolja, hogy régebbi tagot válasszanak meg. Gusztos Gábort javasolja 
aláírónak. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy Gusztos Gábor eddig sem kívánt ilyen jellegű 
megbízatást. Olyan embert kell választani, aki folyamatosan elérhető. 
 
Szilágyi Sándort 9 igen, 2 ne, 7 tartózkodással nem fogadja el a testület 
Gusztos Gábort a testület 10 igen, 8 nem szavazattal elfogadja a testület. 
 
Az alapító okirat módosítását a testület 11 igen, 7 tartózkodással elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

25/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Kiemelten Közhasznú Közalapítvány alapító 
okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
1.) A II. fejezetet részben módosítja, részben kiegészíti.  
- a 3. francia bekezdésben szereplő jogszabály megnevezése helyett a következőket kell 
felvenni: „a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv.” 
- a 3 bekezdés utolsó mondatát törölni kell: „Tevékenysége során kuratóriumi döntése alapján 
olyan személyek is részesednek a szolgáltatásokban, akik nem tagjai az alapítványnak.” 
- a 4. bekezdést törölni kell és helyette a következőket kell felvenni: „Az alapítvány a 
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 85.§ (3) bekezdése alapján támogatja a helyi 
nevelési-oktatási intézmények létesítését és fenntartását.” 
- az alapítvány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 46.§ 
(1) bekezdése alapján támogatja Göd Város környezetvédelmi programjának végrehajtását, 
továbbá a 47.§ (1) bekezdés a.) pontja alapján a települési környezet tisztaságát biztosító 
feladatok elvégzését. 
- az alapítvány a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV tv. 8.§ (1) bekezdése alapján 
támogatást nyújt Göd Város közbiztonságának megteremtéséhez. 
2.) Az V. fejezet 14. pontjának harmadik és negyedik bekezdését törölni kell és helyette a 
következőket kell felvenni: 
„A vezető szerv tagjainak megválasztásánál figyelni kell arra a tiltó szabályra, hogy nem lehet 
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki más közhasznú szervezetben, 
annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig vezető tisztséget töltött be, ha e 
szervezet köztartozását nem egyenlítette ki. Vezető tisztségviselő, illetve jelölt személy 
köteles köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.” 
3.) A 14. pont 6. bekezdését az alábbiakkal kell kiegészíteni: „A kuratórium tagjai között 
települési képviselő nincs és az alapítóval nem áll semmiféle jogi illetve üzleti kapcsolatban.” 
4.) A 15. pont új szövege az alábbi: „Az alapítványt Albert Pál elnök képviseli, a számla 
feletti rendelkezéshez az Elnök és Gusztos Gábor Kuratóriumi tag együttes aláírása 
szükséges. Az aláírási címpéldányt a számlavezető bankfiókhoz el kell juttatni.” 
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5.) A 17. pontot az alábbiakkal kell kiegészíteni: „vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll. Kivéve a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat.” 
6.) A VI. fejezet 17. pontjának 3. bekezdését a következőkkel kell kiegészíteni, illetve 
módosítani:  
- „futárral kézbesíteni, az átvételt igazoltatni kell és az irattárban megőrizni.” 
- az 5. bekezdést az alábbiakkal kell kiegészíteni: „A nyilvántartásban a határozatok rövid 
tartalmát is rögzíteni kell.” 
„A jegyzőkönyvben név szerint rögzíteni kell ki, hogyan szavazott.” 
7.) A VI. fejezet 19. pontjában új, negyedik bekezdésként kell felvenni a következőket: „A 
kuratórium ülései nyilvánosak, azon bárki részt vehet. A részvétel lehetőségét biztosítani kell. 
Az ülés időpontját és helyét a helyi lapban közzé kell tenni.” 
„A meghívó kézbesítése futár útján történik, az átvételt a kuratórium tagjával alá kell íratni, 
melyet a jegyzőkönyv mellett meg kell őrizni.” 
- új 5. bekezdést kell felvenni a jelenlegi szöveget pedig törölni kell: „A vezető szerv 
határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, 
élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. E tekintetben nem 
minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. Ezen alapítvány szempontjából 
közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- 
nevelt gyermek, az örökbe fogadott, a mostoha és nevelő szülő, valamint a testvér, a 
hozzátartozó, továbbá az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs 
egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.” 
- új 6. bekezdést kell felvenni: „Ha határozatképtelenség miatt elhalasztott ülésre a tagok 
meghívása az előbbiekben rögzített módon történik. A megismételt ülést határozatképtelenség 
miatt elhalasztott ülés időpontjától számított öt napon belüli időpontra kell kitűzni, illetve 
összehívni.” 
- törölni kell az alábbi szöveget: „az erről döntő kuratóriumi ülésre szóló meghívóval 
egyidőben.” Helyette fel kell venni: „A kuratórium a tárgyévet követő január végéig köteles 
tevékenységéről, gazdálkodásáról éves beszámolót és közhasznúsági jelentést készíteni (1997. 
évi CLVI. Tv. 19.§ (1) bekezdés). A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell az 1997. évi 
CLVIM tv. 19.§ (2) bekezdésben felsoroltakat. Az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést 
és az ennek elfogadásáról szóló kuratóriumi határozatot a tárgyévet követő február hó végéig 
honlapon és a helyi lapban közzé kell tenni.” 
Felkéri a Hivatal jogászát az alapító okirat módosítására, ellenjegyzésére és a bírósághoz 
történő beterjesztésére.  
Felhatalmazza a Polgármestert az alapító okirat aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
10./ Kolping Szövetséggel kötendő megállapodás elfogadása 
Előterjesztő: Sándor István polgármester 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. László Domokos nem ért egyet a 2/2-es ponttal. Véleménye szerint az önkormányzat már 
támogatta a Kolping Szövetséget azzal, hogy a területet biztosította számára.  
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Pongó István elmondja, hogy a KOB nem tárgyalta a megállapodás tervezetet. A KOB-on 
több olyan javaslat született, mely nem szerepel a megállapodás-tervezetben. Véleménye 
szerint a lakosok egyházi oktatás iránti igényét az önkormányzatnak ki kell elégítenie. 
Szembe kell azonban nézni azzal, hogy városi iskolák komoly problémákkal küzdenek, ezért 
ezeket is figyelembe kell venni. 
 
Salamon Tamás véleménye szerint ezt az iskolát is támogatni kell, mivel oda is gödi gyerekek 
fognak járni. A támogatás esetleges, arról a testületnek külön kell döntenie, mivel nem 
kötelező a támogatás. Véleménye szerint az iskola komoly segítséget fog nyújtani a 
létszámproblémák megoldásában.  
 
Kovacsik Tamás szerint a támogatás mértékével tulajdonjogot szerez az épületben az 
önkormányzat. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő véleménye szerint a testület már szavazott arról, hogy támogatni 
fogják a Kolping Iskolát. Most az együttműködési megállapodásról kell döntenie a 
testületnek. Milyen hatással lesz a megállapodás felmondása a szerződésre? Véleménye 
szerint keveredik az együttműködés az iskola megépítése előtt és után. 
 
Markó József javasolja, hogy a szerződés időtartamát emeljék fel 15 éves időtartamra. Melyik 
nyári táborában fogadja az iskola diákjait, és ki adja a támogatást? 
 
Sándor István elmondja, hogy kölcsönös lesz a támogatás. Véleménye szerint a Kolping 
Iskolára szükség van a városban, és ezt a lakosság is támogatja és igényli.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő ha olyan módon történt volna ennek az ügynek a kezelése, mint 
ahogy az utóbbi időben, akkor számos vitát megelőzhettek volna. Véleménye szerint 
egyértelműbbé kell tenni a megállapodás szövegét. Javasolja, hogy 25 évre emeljék fel a 
szerződés tartamát, de garantálják az iskola működését is. 
 
Megállapodás-tervezetet a testület 16 igen, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot 
hozza: 
 
 

26/2005. (III. 10.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kolping Szövetséggel kötendő megállapodás-tervezetet elfogadja.  
Felhatalmazza a Polgármestert a megállapodás aláírására. 
/a megállapodás a határozat melléklete/ 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
 
 
 



 51

12./ Külső helyszínen tartott esküvők megrendezésének feltételei 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy problémát okozott a külső helyszíni esküvők 
megszervezése. Több városban érdeklődtek, ahol szolgáltatási díj ellenében végezték a 
szertartást. Ezt belső szabályzatként kívánja leszabályozni és most csak tájékozatni kívánta a 
képviselőket. 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Sándor István megköszöni a részvételt, és az ülést 
bezárja. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Sándor István     Dr. Szinay József 
          polgármester         jegyző  

 
 
 

Pinczehelyi Tamás     Jónásné Héder Hedvig 
        jkv. hitelesítő          jkv. vezető 


