
JEGYZŐKÖNYV 
 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2003. június 26-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület soron következő ülése 
 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a nyárnyitó napok 
rendezvényei jól sikerültek, sok lakó felkereste a programokat. Megköszöni a szervezők 
munkáját. A szerb napok megnyitója pénteken volt, a rendezvények pedig szombat-vasárnap, 
melyen a nagykövetség is képviseltette magát. A mostani csatornázás befejezéseként néhány 
utca aszfaltozása fog elkészülni. Ismerteti a tervezett utcákat és a bekerülési értéket. A 
csatornázást folytatják tovább és ezzel teljes lesz a város csatornázottsága. A pályázat 
kiírására valószínű, hogy rendkívüli ülést fog majd összehívni. Az összes utca, amely 
megépül aszfaltos lesz. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a létszámleépítéssel kapcsolatos 
végkielégítéseket a kormánytól megkapták. A benyújtott pályázatokról készült egy 
tájékoztató, melyet a képviselők írásban is meg fognak kapni. Ismerteti az eddig benyújtott 
pályázatokat. 
 
Lenkei György kérdése, miből költött a Polgármester a nyárnyitó rendezvényre több millió Ft-
ot? 2003. március 15-én adott be egy interpellációt, melyre eddig még nem kapott választ. Az 
ülés előtt akarták átadni neki a választ. Kéri, hogy a zárt ülés a legvégére kerüljön, hiszen 
azon a vendégek nem lehetnek jelen.  
 
Salamon Tamás elmondja, hogy a személyét érintő kérdésben nem kér zárt ülést. 
 
Pongó István egy személyét érintő irományt kíván majd feltárni a képviselők előtt. Ismerteti 
az írásos anyagot, melyet e-mailban tettek közzé. Az írás nevesített. Bejelenti, hogy a 
feljelentést ismeretlen tettes ellen megteszi.  
 
Bódiné Rábai Zita elmondja, hogy amennyiben erre szükség lesz, akkor minden információt 
meg fog adni az e-mailel kapcsolatban. 
 
Sándor István elmondja, hogy ma kapott a város egy kupát, mely szerint a Kihívás Napja 
során a város volt a legsportosabb település a megyében. Megállapítja, hogy a testület 
határozatképes és az ülést megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket 
fogadják el az alábbi módosításokkal. Az egyebek napirendi pontban előirányzat módositás, 
alapító okiratok felülvizsgálata, új tanácsnokok kinevezése kerüljön felvételre. 
 
Dr. Horváth Viktor javasolja, hogy a testület tárgyalja a Göd Kártya kedvezményezett 
körének kiterjesztését. 
 
Bódiné Rábai Zita a parlagfű irtásával kapcsolatban kérdést tenne fel, valamint lenne még két 
egyéb kérdése is. 
 
Salamon Tamás ismételten elmondja, hogy nem kér a személyét érintő ügyben zárt ülést. 



 69

Lenkei György kéri, hogy a zárt ülést a legvégén tárgyalják. Az egyebekben kéri az 
interpellációja tárgyalását. 
 
Ilyés Gizella az egyebekben két kérdést tenne fel. 
 
Göd Kártya napirendre tűzése: 8 igen, 9 nem szavazattal a testület elutasítja a napirendre 
vételt. 
 
Zárt ülés az egyebek után: 15 igen, 2 nem szavazattal a testület elfogadja a javaslatot. 
 
A testület 15 igen, 2 tartózkodó szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el: 
 
1./ Rendeletmódosítási javaslatok 

A/ Az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
B./ Rendszeres szociális segély 
C/ Művészetoktatással kapcsolatos rendelet módosítása 
D/ Gyermekvédelemmel kapcsolatos rendelet módosítása 
E/ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 

 

F/ Javaslattétel SZMSZ módosítására 
Előterjesztő: Salamon Tamás 

 
2./ Településfejlesztési koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás 
 
3./ ÁSZ jelentés 
Előterjesztő: Vidák Árpád 
 
4./ Kötelező felhasználású normatívák átcsoportosítása 
Előterjesztő: Vidák Árpád 
 
5./ Vivendi értékpapír értékesítés 
Előterjesztő: Sándor István 
 
6./ Gödi SE költségvetési pótigénye 
Előterjesztő: Mudri József 
 
7./ Ingatlan vásárlási és átminősítési kérelmek 

A/ Ingatlan megvásárlása az OVIT-tól 
B/ A 6238 hrsz-ú Teleki Pál utcai ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem 
C/ 118/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására és átminősítésére vonatkozó kérelem 
/Dr. Mészáros Károly és Trsai/ 
D/ 3607 hrsz-ú ingatlan átminősítése 
Előterjesztő: Sándor István 
 

8./ Alapítványi támogatások 
A/ A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása 
B/ A Biztonságos Település címért járó díj felosztása 
Előterjesztő: Sándor István  
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C/ Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pongó István 

 
9./ Telki szolgalmi jog alapítási kérelem tárgyalása 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás  
 
10./ Pályázatok benyújtása 

A/ Játszótér kialakításához pályázat benyújtása 
B/ Erdész utca útépítéséhez pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás  

 
11./ Tájékoztatók 

A/ Tájékoztatás az általános iskolák személyi és tárgyi feltételeiről 
B/ Tájékoztatás a város infrastrukturális helyzetéről /szűkített keresztmetszet/ 
Előterjesztő: Sándor István  

 
12./ Orvosi ügyeleti díj 
Előterjesztő: Vidák Árpád 
 
Egyebek 
1./ Hajléktalanok elhelyezése 
Előterjesztő: Sándor István 
 
2./ További egyebek napirendi témák 
 
 
 
1./ Rendeletmódosítási javaslatok 

A/ Az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet 
módosítása 
 

Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Döntően technikai jellegű módosításokról van 
szó. A 11.§-ban a helyi közlekedési támogatásnál a képviselő-testület helyett a polgármesterre 
kellene javítani. A 3. bekezdésnél is javasol kiegészítést. A többi módosításra is többnyire 
törvényi módosulás miatt van szükség.  
 
Kasza Lajos javasolja, hogy a Göd Kártyánál szerepeljen a 62 év. 
 
Dr. Szinay József nem javasolja a kor megjelölését, mivel a Göd Kártya rendeletet módosítani 
kívánják. 
 
Ilyés Gizella szerint az NLB javaslat nem került be az anyagba.  
 
Dr. Szinay József szintén nem javasolja a módosítást. 
 
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
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Göd Város Önkormányzat 15/2003. (VI. 26.) sz. Ök. rendelete 
az Önkormányzat által nyújtható szociális ellátásokról 

 
A rendelet a jkv. melléklete 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 

 
B./ Rendszeres szociális segély 
 

Göd Város Önkormányzatának 16/2003. (VI. 26.) sz. Ök. rendelete az önkormányzat 
által nyújtható szociális ellátásról szóló 12/1996. (IX. 04.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 12.§ (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
A polgármester rendszeres szociális segélyt állapít meg, a rendszeres szociális segélyre 
jogosultak körét, illetve a megállapítás feltételeit az SZTV. 37/A-37/G §-ai határozzák meg. 
 

2.§ 
 
A rendelet 2003. július 1-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 

 
C/ Művészetoktatással kapcsolatos rendelet módosítása 

 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a bizottságok tárgyalták az előterjesztést és jónak találták. 
 
Salamon Tamás elmondja, az ÜJKB javaslata az volt, hogy a plusz bevételeket csak 
hangszervételre fordíthassák. 
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 17/2003. (VI. 26.) sz. Ök. rendelete a Németh László 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanulóinak tandíj és térítési 

díj fizetéséről 
 
 
A rendelet a jkv. melléklete 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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D/ Gyermekvédelemmel kapcsolatos rendelet módosítása 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a beiskolázási támogatásról van a rendeletben szó. 
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 18/2003. (VI. 26.) sz. Ök. rendelete a 
gyermekvédelemmel kapcsolatos pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 9/2000. (III. 

21.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 
A rendelet a jkv. melléklete 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 

 
E/ Állattartási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 

 
Dr. Szinay József elmondja, hogy jogszabályi változás történt. A szabályozás kikerült jegyzői 
hatáskörből és önkormányzati hatáskörbe került. Ezt átruházhatja a bizottságra. 
 
Mudri József kéri, hogy a KB javaslatát fogadják el. 
 
Bódiné Rábai Zita szintén kéri, hogy a bizottság javaslatát fogadják el.  
 
Salamon Tamás az ÜJKB támogatja, hogy a hatáskör a KB-hez kerüljön.  
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 19/2003. (VI. 26.) sz. Ök. rendelete az állattartás helyi 
szabályozásáról szóló 23/1999. (XI. 03.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
 
A rendelet a jkv. melléklete 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
 
 

F/ Javaslattétel SZMSZ módosítására 
Előterjesztő: Salamon Tamás 

 
Salamon Tamás elmondja, hogy az ÜJKB elfogadta Dr. Horváth Viktor SZMSZ módosító 
javaslatát.  
 
Dr. Horváth Viktor ismerteti a javaslata előzményeit.  
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Bódiné Rábai Zita támogatja a javaslatot. 
 
Pongó István felhívja a figyelmet arra, hogy napirend előtt csak súlyos témákban szóljanak 
hozzá.  
 
Dr. Horváth Viktor csak a lehetőséget kérték a módosító javaslatnál. 
 
Dr. László Domokos nem támogatja, hogy napirendi pont előtti hozzászólások legyenek a 
rendkívüli ülésen. 
 
Lenkei György abban az esetben, ha nincs napirend előtti hozzászólás, akkor legyen egyebek. 
Javasolja, hogy havonta legyen ülés. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint amennyiben van rendkívüli bejelenteni való, akkor azt az 
előkészítő szakaszban kell jelezni. 
 
Dr. László Domokos szerint a rendkívüli ülésen is hozzászólhatnak a képviselők, de csak az 
anyaghoz. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint az ülések összehívása nem befolyásolja a folyamatos munkát. 
 
Pongó István szerint vannak olyan problémák, melyek nem biztos, hogy a rendkívüli ülésen 
kell megtárgyalni. Vannak olyan fórumok, melyen keresztül a tágabb közönséget lehet 
tájékoztatni és ahol a képviselő elmondhatja észrevételét. 
 
Dr. Bognár László szerint erről szavazni kell és nem vitázni. 
 
Markó József szerint egy ilyen kis kérdésről nem szabadna ennyit vitázni, inkább halasszák el 
a döntést. 
 
Sándor István szerint a rendkívüli ülés lényege, hogy a napirendre kerülő téma fontos és 
azonnal meg kell tárgyalni. A ritkább ülésezés lényege, hogy a bizottságoknak megfelelően 
elő kell készíteni a napirendi pontokat.  
 
Bódiné Rábai Zita szerint bármikor előfordulhat, hogy a képviselőnek halaszthatatlan 
bejelentése van.  
 
Sándor István ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának menetét. 
 
Pongó István javasolja, hogy részletesebben dolgozzák ki a javaslatot a következő ülésre. 
 
Dr. Horváth Viktor azt kérte csak az előterjesztésében, hogy történjen állásfoglalás, hiszen az 
SZMSZ szövegezése nem volt egyértelmű. Számára az a lényeg, hogy ez a kérdés 
szabályozva legyen. 
 
Sándor István amennyiben az előterjesztő a részletes kidolgozást és a következő ülésen 
napirendre tűzést elfogadja akkor később visszatérnek rá. 
 
Salamon Tamás szerint későbbi ülésen ismételten térjenek vissza a téma tárgyalására. Az 
eredeti előterjesztésről is szavazzanak. 
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Eredeti előterjesztést a testület 8 igen, 8 nem, 1 tartózkodással nem fogadta el. 
 
Sándor István elmondja, hogy napirend előtt már válaszolt a nyárnyitó napok támogatására 
vonatkozóan. Az önkormányzat is támogatta a rendezvényt 500 eFt-tal, polgármesteri 
keretből. A teljes költségvetést nem ismeri. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a rendezvény immár harmadszor került megrendezésre. A 
teljes elszámolás a nyilvánosság elé fog kerülni.  
 
 
 
2./ Településfejlesztési koncepció elfogadása 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás 
 
Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést. Az érintett bizottságok az előterjesztést 
megtárgyalták és a módosító javaslataik az anyagban szerepelnek is. Az előterjesztést a 
kiegészítéssel együtt szeretné beterjeszteni. Ezek pontosítás után kerülnek beépítésre a 
koncepcióba.  
 
Quo Vadis képviselője ismerteti a tervezési folyamatot. A városfejlesztési koncepció 
iránymutatás, mely meghatározza a szerkezeti tervet és amennyiben ezt is elfogadják, akkor 
ezt követően történik meg a szabályozás és készül el a szabályozási terv.  
 
Bódiné Rábai Zita elmondja, a Környezetvédelmi Bizottság és a Városfejlesztési Bizottság az 
együttes ülésén tárgyalta a koncepciót. Az előterjesztő elfogadta a módosításokat és akkor az 
az ígéret hangzott el, hogy ezek már beépítésre kerülnek a koncepcióba.  
 
Dr. Horváth Viktor két dolgot szeretne hozzátenni a koncepcióhoz. Nem tudta eldönteni, hogy 
felmérést vagy koncepciót lát ezért azt nem tudja elfogadni. Nem ért egyet azzal, hogy az 
ipari övezet a 2-es körzet határánál fog elhelyezkedni. Szívesebben látná azt, ha az ipari 
területek a 2/a mellett helyezkednek el. A településfejlesztési koncepció elkészítésénél 
figyelembe kell venni a nagyobb mértékű pályázatokat is. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy az említett iparterület már meglévő terület. Az új 
iparterület a 2/a túlsó oldalán helyezkedne el. A strandpályázatról el kell mondani, hogy a 
korábbi pályázatot egészítették csak ki és ez került benyújtásra. 
 
Az előterjesztést a módosításokkal együtt a testület 16 igen, 1 nem szavazattal elfogja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

61/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A településfejlesztési koncepciót az alábbi változtatásokkal együtt elfogadja: 

- A Samsung és a temető közti területen tervezett út semmiképp nem vezethet a római 
erődítmény romjain keresztül 

- A közlekedési koncepció részletesebben kerüljön kidolgozásra 
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- Az intézményi és szolgáltatási területek fejlesztésére vonatkozó rész részletesen 
kidolgozva kerüljön a koncepcióba, oly módon, hogy kitűnjön a lakóterületek és az 
intézményi területek bővítésének összhangja 

- A szövegbe a következő megjelölések ellentmondásosak, ezért módosításukat 
javasolja: 

o „Magasan kvalifikált, Budapesten dolgozó munkaerő lakóhelye (alsóváros) 
önfenntartó kertváros (turizmussal összefüggő munkahelyek teremtése, lágy 
ipar betelepítése)” helyett pontos megfogalmazását annak mit értenek 
önfenntartó kertvárosnak, mit az elérendő cél fogalmán. 

o Nem kapnak kellő hangsúlyt az eltérő településrészek fejlesztése során 
figyelembe veendő hasonlóságok és különbözőségek 

o „Jó természeti adottságok kiaknázása” helyett kerüljön megfogalmazásra, mit 
értenek pontosan a rendezettségen és ennek milyen foka kívánatos a település 
számára. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
3./ ÁSZ jelentés 
Előterjesztő: Vidák Árpád 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Az ÁSZ az állami pénzek felhasználását ellenőrizte. 
Az erről készült jelentést a testület elé kellett terjeszteni. 
 
Vidák Árpád elmondja, hogy a Bizottság véleménye alapján a teljes jelentést ki fogják 
vizsgálni. 
 
Markó József szerint a jelentést szakembernek kell kivizsgálni és nem a PEB-nek. 
 
Sándor István elmondja, hogy a bonyolító teljes körű bonyolítást vállalt. Javasolja, hogy már 
meglévő vizsgáló bizottság vizsgálja ki a jelentést és keresse meg a felelősöket. 
 
Ilyés Gizella kérdése, van lehetőség az ÁSZ jelentés felülvizsgálatára? 
 
Sándor István elmondja, hogy nem az ÁSZ jelentést kell felülvizsgálni, hanem azt, hogy ki 
mulasztott és erre intézkedést kell tenni. 
 
Szegedi Sándor elmondja, a bonyolító cégtől, akivel szerződést kötött az önkormányzat, 
novemberben megvált. Ez lehetőséget ad a cég részére arra, hogy minden féle felelősség alól 
mentesüljön. Véleménye szerint a vizsgálatnak erre is ki kell terjedni. Az ÁSZ jelentés nem 
törvénytelenséget állapit meg, hanem a jegyzőt felszólítja a jogszerűség betartására, a 
polgármestert pedig a megfelelő koordinálásra.  
 
Sándor István elmondja, a polgármestert felszólítja a jelentés a szervezések pontosítására. A 
korábbi szerződés felbontását az ÁSZ helyeselte. Amennyiben a Stanley követte el a hibát 
akkor felelőssé tehető. A polgármesternek a vizsgálatról jelentési kötelezettsége van. Az ÁSZ 
az állami pénzek felhasználását rendben találta.  
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Salamon Tamás kérdése, hogy az utód lebonyolító mekkora összeget kapott pluszban? 
 
Sándor István elmondja, hogy a Stanley azért volt nagyon drága, mert semmit nem csinált, és 
addig, amíg nem tett semmit fizetni sem lett volna szabad.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a szerződésbontás nem befolyásolja a felelősség kérdését. Az ÁSZ 
vizsgálta az összes rendelkezésre álló anyagot. A felelősöket meg kell keresni és a megfelelő 
lépéseket meg kell tenni. 
 
Szegedi Sándor kéri, hogy az új bonyolítóra is térjenek ki a vizsgálat során. Javasolja, hogy a 
vizsgálatba vonjanak be műszaki szakembereket. Legfontosabb a tisztánlátás és amennyiben 
lehetőség van, akkor a korábbi bonyolítót az el nem végzett munkákért felelősségre kell 
vonni.  
 
Sándor István elmondja, hogy ezt a kérdést szeretnék egy ügyvédi irodára rábízni.  
 
Ilyés Gizella kérdése, hogyan áll össze az önkormányzat haszna, ha az új lebonyolító több 
mint egy millió Ft-al kapott többet a korábbinál. Hogyan lehet a bírságot a felelőstől 
beszedni? 
 
Sándor István elmondja, hogy még ő sem tudja. A Stanley a számlákat kollaudálta és 
bizonyos műszaki ellenőrzést is végzett. A hátrahagyott munkát kellett figyelembe venni az új 
szerződés megkötésénél. Átnézték a számítási anyagokat és kiderült, hogy még a 
csatornabekötési terveket is el tudják készíteni.  
 
Salamon Tamás az ÁSZ jelentésben szereplő összegen felül a Komfortex-nek került 
kifizetésre valami? 
 
Sándor István elmondja, hogy pontosan nem tudja megmondani, de a kifizetéseket a testület 
állapította meg. 
 
Lenkei György szerint a csatornabekötések finanszírozása már az előző ciklusban eldöntésre 
került.  
 
Sándor István felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat részére 4 millió Ft károkozás 
történt és ennek felelősét meg kell keresni.  
 
Ilyés Gizella világos képet szeretne látni a munkák ütemtervéről és a kifizetésekről. 
 
Bódiné Rábai Zita szerint a felelősöket felelősségre kell vonni.  
 
Sándor István javasolja: az ÁSZ jelentést tudomásul kell venni. A felmerült kérdéseket az 
etikai bizottság vizsgálja meg. A bizottság tagjainak Dr. Bognár Lászlót, Kasza Lajost és 
Lenkei Györgyöt javasolja. 
 
 
A javaslatot a testület 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 
 



 77

62/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Tudomásul veszi az Állami Számvevőszék szennyvízcsatorna hálózat építéséhez nyújtott 
támogatásokról készült jelentését és kezdeményezi a felelősségre vonást a 2x2 millió Ft bírság 
ügyében. 
A jelentésben feltárt hiányosságok vizsgálatára bizottságot hoz létre, melynek tagjai: 

Dr. Bognár László 
Kasza Lajos 

Lenkei György 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
4./ Kötelező felhasználású normatívák átcsoportosítása 
Előterjesztő: Vidák Árpád 
 
Vidák Árpád ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

63/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az 1/2003. (II. 26.) sz. Ök. rendelet 9.§-a szerint a Polgármesteri Hivatal tartalékában lévő 
kötelező felhasználású normatívák összegével  

- a Polgármesteri Hivatal tartalékát csökkenti 
- a Településellátó Szervezet finanszírozását megemeli az alábbiak szerint: 

Kötött felhasználású normatíva    31.537 eFt 
- Pedagógusi szakvizsga, továbbképzés    2.422 eFt 
- Pedagógusi szakkönyvvásárlás     2.338 eFt 
- Tanulók tankönyv-vásárlás támogatása    3.396 eFt 
- Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása    2.049 eFt 
- Ingyenes étkezési hozzájárulás óvoda    1.088 eFt 
- Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása   1.619 eFt 
- Szakmai fejlesztési feladatok     3.654 eFt 
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás     1.384 eFt 
- Közcélú foglalkoztatás támogatása              13.364 eFt 
- Szociális továbbképzés és szakvizsga 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József  
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5./ Vivendi értékpapír értékesítés 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A tulajdonosi átrendezések miatt kérte az Rt az 
értékpapírok értékesítését.  
 
Bódiné Rábai Zita kérdése, mi indokolja az értékpapírok eladását? 
 
Sándor István elmondja, az előbb ismertette az indokokat. 
 
Kruzslicz István elmondja, részt vett a Vivendi közgyűlésén, ahol elmondták, hogy a 
főtulajdonos 10% részvényt meg kíván vásárolni minden nagyobb részvényesétől.  
 
Dr. Horváth Viktor kérdése, milyen előnye származik az önkormányzatnak az értékesítésből?  
 
Sándor István elmondja, az önkormányzat nem kívánt részvényt eladni. Az önkormányzat a 
részvénymennyiségével nincs jelenleg sem döntési helyzetben. Osztalékban az önkormányzat 
nem részesül.  
 
A testület 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

64/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
301 db Vivendi értékpapírt értékesít 2.450 Ft/értékpapír áron, összesen 737.450 Ft értékben a 
Vivendi Rt részére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
6./ Gödi SE költségvetési pótigénye 
Előterjesztő: Mudri József 
 
/ Bódiné Rábai Zita kiment./ 
 
Mudri József ismerteti az előterjesztést. A bizottság a beadott igényt megtárgyalta és 
elfogadta, a kérést támogatja, de a PEB-nek a fedezetet meg kell keresnie. 
 
Sándor István értelmezheti az előterjesztést úgy, hogy vegyék le a napirendről és a PEB 
tárgyalja? 
 
Mudri József elmondja, igen. 
 
 
 
7./ Ingatlan vásárlási és átminősítési kérelmek 

A/ Ingatlan megvásárlása az OVIT-tól 
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/ Bódiné Rábai Zita visszajött./ 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztés. Elmondja, hogy tulajdonviszonyok rendezéséről van 
szó. A tárgyalások alapján az önkormányzat nyilvántartási értéken tudná megvásárolni az utat 
és ezzel önkormányzati út lesz. 
 
Lenkei György szerint Pólus Kft vállalt kötelezettséget az út megvásárlására.  
 
Salamon Tamás kérdése, hogyan néz ki a vagyonrendelet? 
 
Markó József tudomása szerint az út megvásárlását a Pólus Palace Kft vállalta az útépítéssel 
együtt.  
 
Sándor István elmondja, hogy erre vonatkozó írásos anyagot nem találtak, de az út 
tulajdonjogát rendezni kell. 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy korábban azon a területen mezőgazdasági út alakult ki. A 
terület rendezésekor derült ki, hogy a vágány melletti rész az OVIT tulajdona.  
 
A testület 14 igen, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

65/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat az OVIT Rt-től 392.000 Ft-os vételárért 
megvásárolja a gödi 019 hrsz-ú 1543 m2 belterületi saját használatú út minősítésű, valamint a 
gödi 020 hrsz-ú 7413 m2 területű iparvágány minősítésű külterületi ingatlanokból a 
területrendezést követően 1960 m2 alapterületű önálló hrsz-el kialakítandó ingatlant.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 

B/ A 6238 hrsz-ú Teleki Pál utcai ingatlan megvásárlására vonatkozó kérelem 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A szomszédok is bejelentették a vételi szándékukat. 
A területen jelenleg egy földút húzódik. Amennyiben azt az utat rendezik, akkor 
telekosztásokra is sor kerülhet. Ezen a részen közművezetékek is húzódnak. 
 
Dr. Horváth Viktor kérdése, hogy célszerű a vevő személyének meghatározása? 
 
Sándor István szerint nem szabad ezt a területet eladni.  
 
Markó József kéri, hogy a bizottságok már jól előkészített anyagot kapjanak, és akkor 
megfelelően tudnak majd dönteni.  
 
A testület 16 igen, 1 nem szavazattal, név szerinti szavazással az alábbi határozatot hozza: 
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66/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Nem kívánja értékesíteni a gödi 6238 hrsz-ú belterületi ingatlant.  
Javasolja, hogy a lakók által felmerült útalakítási kérelmet a Hivatal dolgozza ki és terjessze a 
Városfejlesztési Bizottság elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
 

C/ 118/3 hrsz-ú ingatlan megvásárlására és átminősítésére vonatkozó kérelem 
/Dr. Mészáros Károly és Trsai/ 

 
Vidák Árpád ismerteti az előterjesztés. Dr. Mészáros Károly kérte, hogy vegyék le a napirendi 
pontról a kérelmet. 
 
 
 

D/ 3607 hrsz-ú ingatlan átminősítése 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Markó József ismerteti az előterjesztést. Ez már egy régebbi eladás volt, most csak az 
átminősítésről van szó. 
 
Salamon Tamás kérdése, milyen rendelet vonatkozik a közterületből kivételről és 
átminősítésről. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy rendelet szabályozza az ingatlan minősítését. 
 
A testület 16 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi 3607 hrsz-ú önkormányzati területből értékesített 329 m2 terület önkormányzati 
törzsvagyonból törlését és az út minősítés beépítetlen területre történő módosítását elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
8./ Alapítványi támogatások 

A/ A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány támogatása 
 
Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést.  
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Bódiné Rábai Zita kifogásolja, hogy a környezetvédelmi bizottság nem tárgyalta a 
kullancsirtási témát. Kéri, hogy adjanak tájékoztatást a környezetvédelmi alapról. Mekkora 
összeg van a számlán?  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, szakemberektől kért tájékoztatást a kullancsirtásról és az ideális 
időszakról. Azt a tájékoztatást kapta, hogy a jelenlegi időszak a legalkalmasabb erre a 
feladatra, ezért végezték el a munkát. 
 
Bódiné Rábai Zita szerint szerencsésebb lett volna a bizottsággal előre egyeztetni. 
 
A testület a PEB határozatot 16 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

68/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére 812.500 Ft támogatást nyújt 
a város területén a kullancsirtás elvégzéséhez. Fedezete: Környezetvédelmi alap 
A Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítvány részére 1.000.000 Ft támogatást 
nyújt az akadálymentes közlekedési fejlesztési program megvalósításához. Fedezete:  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 

B/ A Biztonságos Település címért járó díj felosztása 
Előterjesztő: Sándor István  

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A címért 1 millió Ft-ot kapott a település, mely 
felosztásáról kell dönteni.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a támogatást az Alapítványon keresztül kívánják 
felhasználni. 
 
Ilyés Gizella nem találja az írásos anyagot. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy az akadálymentes révlejáró az alsógödi strandon épül 
meg.  
 
A testület 16 igen, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Biztonságos Településért cím elnyerésével kapott 1.000.000 Ft-ot a Göd Közbiztonságáért 
és Fejlesztéséért Közalapítvány részére átadja. Ebből az összegből a Polgárőrség, a rendőrség 
és a Közterület Felügyelet támogatását kívánja megvalósítani. 



 82

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
 

C/ Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Pongó István 

 
Pongó István ismerteti az előterjesztést. 
 
Salamon Tamás kérdése, hogy már nincs bizottsági keret? 
 
Pongó István elmondja, hogy alapítványi támogatásról van szó ezért szükséges a testületi 
döntés. 
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

70/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány részére 20.000 Ft-os támogatást nyújt. Fedezete: 
Közművelődési és Oktatási Bizottság kerete. Az alapítvány számlaszáma: 11713005-
20421030 
A Kosárlabda Játékért Alapítvány részére 75.000 Ft támogatást biztosít. Fedezete: Sport 
Bizottság kerete. Az alapítvány számlaszáma: 64700052-10015225 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
9./ Telki szolgalmi jog alapítási kérelem tárgyalása 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás  
 
Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Szakács-kertbe nyúló 
telekrészre vonatkozna a szolgalmi jog kérelem. A kérelmező 4 m szélességben szeretne 
szolgalmi jogot kapni a táboron keresztül. 
 
Csillag Péter elmondja, hogy a telek megközelítése már rég óta a tábor területén keresztül 
történik. A területen lévő épületet felújítanák, de ez csak akkor lehetséges, ha szolgalmi jogot 
kap. Ismertetni szeretné a Polgármesterhez írt levelét. 
 
A testület 9 igen, 6 nem 2 tartózkodó szavazattal meg kívánja hallgatni a levelet. 
 
Csillag Péter ismerteti a levelet. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint egyszerűbb a szomszéd telekből a bejáratot kialakítani, mint a 
város egyik legnagyobb értékű ingatlanán keresztül. 
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Bódiné Rábai Zita kérdése, hogy a szomszéd telekről nem lehet behajtani? 
 
Csillag Péter elmondja, hogy nem, mivel nagy a szintkülönbség. 
 
Salamon Tamás elmondja, az ÜJKB nem támogatta a szolgalmi jog alapítását. 
 
A testület 13 igen, 1 nem, 3 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

71/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Nem kíván szolgalmi jog alapítására szerződést kötni, melynek értelmében a 771 hrsz-ú 
ingatlan mindenkori tulajdonosa javára a 2012 hrsz-ú telek mindenkori tulajdonosa szolgalmi 
jogot biztosítana, illetve engedélyezne gyalogos és személygépkocsival történő átjárásra 4 
méter szélességben, tekintettel arra, hogy a 771. hrsz-ú ingatlan a vele közvetlenül 
szomszédos 770 hrsz-ú ingatlanon keresztül is megközelíthető, a tényleges megközelítés 
jelenleg is ezen a területen keresztül történik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
 
10./ Pályázatok benyújtása 

A/ Játszótér kialakításához pályázat benyújtása 
 
Dr. Horváth Viktor elmondja, hogy a mai napig nem látta azt a katalógust, amelyből a 
játékokat ki kell választani. Megkérdőjelezi a pályázat értelmét addig, amíg a katalógust nem 
látta.  
 
Lenkei György szerint 5 millió Ft-ból meg tudják csinálni a tervezett három játszóteret. 
Javasolja, hogy ezt az összeget mindenképpen játszótérre költsék a kijelölt három helyen. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint az a fő kérdés, hogy tud-e az önkormányzat 5 milliót biztosítani 
erre a célra. 
 
Dr. Horváth Viktor javasolja, hogy amennyiben a pályázatot pozitívan bírálják el, akkor a VB 
bírálja el, hogy kívánunk-e élni a pályázati összeggel.  
 
Pongó István szerint amennyiben a nyertes pályázatot visszautasítják, akkor később nem 
fogják komolyan venni a település pályázatát. Javasolja, hogy a polgármester kérje meg a 
katalógust. 
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

72/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Részt kíván venni a GYISM által önkormányzati tulajdonú játszóterek létesítésére kiírt 
pályázaton. 
A pályázathoz szükséges önrész – 5 millió Ft – fedezete: 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás 
 
 
/ Dr. Bognár László, Szegedi Sándor kiment / 
 
 

B/ Erdész utca útépítéséhez pályázat benyújtása 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás  

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

73/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Erdész utcai lakótelep 6450 m2 térmértékű, 1280 fm szilárd burkolatú út építését 
támogatja és a pályázat kedvező elbírálása eseté a 29.703.700 Ft-os önrészt biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
11./ Tájékoztatók 

A/ Tájékoztatás az általános iskolák személyi és tárgyi feltételeiről 
 
Pongó István a Walch épület felújításával kapcsolatban elmondja, hogy a tetőtérben kerülne 
elhelyezésre a Logopédiai Szolgálat. 
 
/ Szegedi Sándor, Dr. Bognár László visszajött./ 
 
Markó József szerint a pénzügyi fedezet és összeg nincs meghatározva. Véleménye szerint a 
PEB-nek kellene ezt tárgyalnia.  
 
Sándor István elmondja, hogy egy tervező kidolgozza a Walch épület hasznosítását. 
Amennyiben a tervek tárgyalható állapotba kerülnek, akkor azt be fogják mutatni. A 
beszámolóban nyilván azért szerepelnek a kérésék, hogy a testület foglalkozzon vele. 
Javasolja, hogy az álláshelyekre és a beszerzésekre vonatkozó felméréseket a PEB dolgozza 
fel és terjessze a testület elé.  
 
A testület a kiegészítéssel együtt 15 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi 
határozatot hozza: 
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74/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Huzella Tivadar Általános Iskolára vonatkozó beszámolót elfogadja. Hozzájárul az új első 
osztály beindításához és 4 osztályterem felújításához. A Walch épületet továbbra is fenntartja 
az iskola pedagógusai részére szolgálati lakás és szolgálati férőhely kialakítása, a tetőtérben 
pedig a Logopédiai Szakszolgálat elhelyezése céljából. Hozzájárul egy busz megvásárlásához. 
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményre vonatkozó 
beszámolót elfogadja. Jóváhagyja egy pedagógusi álláshely létesítését. A művészetoktatás 
részére egy álláshely létesítését elfogadja. Két új tanterem berendezéséhez a szükséges 
fedezetet biztosítja. 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy az álláshelyekre és a beszerzésekre vonatkozó 
igényeket tárgyalja meg és terjessze a Képviselő-testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 

B/ Tájékoztatás a város infrastrukturális helyzetéről /szűkített keresztmetszet/ 
Előterjesztő: Sándor István  

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület 17 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

75/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A város infrastrukturális hálózatáról szóló, szűkített keresztmetszetű tájékoztatót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
12./ Orvosi ügyeleti díj 
Előterjesztő: Vidák Árpád 
 
Vidák Árpád ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ügyeleti díjat már megemelték és 
átutalásra került az orvosok részére, csak a szerződést kell módosítani. 
 
A testület 14 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

76/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Felkéri a Hivatal jogászát, hogy az orvosi ügyeleti díjakra vonatkozó szerződést módosítását 
készítse el. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
A testület 16 igen szavazással elfogadta, hogy a személyi ügyek tárgyalása legyen a soron 
következő napirendi pont. 
 
 
Sándor István polgármester megkérdezi, Salamon Tamás kívánja-e a téma zárt ülésen történő 
tárgyalását. 
 
Salamon Tamás bejelenti, nem kér zárt tárgyalást. 
 
Sándor István elmondja bizottságot hoztak létre a személyi ügy vizsgálatára. 2oo3. április 24-
én ad hoc bizottság jött létre. 2oo3. május 25-én a bizottság az érintett feleket meghallgatta, 
ezért a képviselők részére kiadásra került a bizottság által összeállított tájékoztató. 
 
Pinczehelyi Tamás alpolgármester ismerteti az Ad hoc bizottság elnökeként a lefolytatott 
vizsgálat eredményét. Baranyai Cser István bejelentéssel élt a polgármester felé, amely szerint 
Salamon Tamás 2oo2. évben a Tények Bt számlájának aláírásáért 1oo.ooo –Ft-ot kért és 
kapott. A panaszbeadvány leadása óta életveszélyes fenyegetést is kapott. Salamon Tamás 
jogi képviselője cáfolta az állítást, 1oo ooo Ft baráti kölcsönt kért Baranyai Cser Istvántól, 
amelyet két részletben kapott és ez év karácsonyáig kell visszaadni. Baranyai Cser István 
elmondta, amennyiben lemond Salamon Tamás képviselői mandátumáról, úgy eltekint a 
rendőrségi feljelentéstől. A bizottság megállapította, hogy ezen felül további hatásköre 
nincsen, ezért a Polgármester urat kérte meg a szükséges intézkedések megtételére. A 
bizottság a panaszbeadványt a jegyzőkönyveket és a Baranyai Cser István által átadott, 
felbontatlan videokazettát a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében őrzi. A bizottság 
kérése, hogy amennyiben jogi eljárásra kerül sor, ne a város vonzáskörzetében lévő hatóságok 
járjanak el. 
 
Salamon Tamás az ellene ismertetett vádakat visszautasítja, azért kérte a nyilvánosságot, mert 
úgy érzi nincsen takargatnivalója. Úgy érzi hiba volt a kölcsönt elfogadni. Baranyai Cser 
István az elmúlt testületi ülés után is megfenyegette ennek tanúja is volt. Megköszönte a 
bizottság korrekt tájékoztatását.  
 
Sándor István polgármester megkérdezi kíván-e szólni Baranyai Cser István.  
 
Baranyai Cser István elmondja, az Ügyészség és a Bíróság dolga lesz az igazság kiderítése. 
Sándor István polgármester elmondja, amennyiben lezárul az ügy a közvéleményt tájékoztatni 
fogják. Javasolja, hogy a tájékoztatást fogadja el a testület. 
 
Pinczehelyi Tamás alpolgármester kiegészítésként elmondja, fontosnak tartotta, hogy a 
bizottság igyekezett befolyástól és feltevésektől mentesen csak a tényeket megállapítani. 
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Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a jelentésből nem derül ki, hogy Baranyai Cser István 
állítása szerint milyen összegről van szó. Kérdése, érdemel-e vizsgálatot az, hogy Baranyai 
Cser István milyen módon kezelte a közpénzeket. 
 
Salamon Tamás kéri a vita lezárását. 
 
Sándor István elmondja, a hatóságokra kell bízni az ügy vizsgálatát. 
 
A képviselő-testület az ad hoc bizottság tájékoztatását 13 igen, 1 nem, 3 tartózkodással 
elfogadja.  
 
 
Sándor István megkérdezi Vidák Árpádot, hogy kíván-e zárt ülést? 
 
Vidák Árpád elmondja, hogy igen. 
 
Sándor István megkéri a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek kifáradni. 
 
A testület ezt követően zárt ülés keretében folytatja a tárgyalást, mely külön jegyzőkönyvben 
szerepel. 
 
 
 
 
Egyebek 
 
/ Dr. Bognár László kiment / 
 
 
Előirányzat módosítás 
 
 
Sándor István a városi ünnepségek megszervezésére és a testvérvárosi kapcsolatokra kéri az 
előirányzat módosítást a várható telekértékesítések terhére. 2,3 millió Ft-ot. 
 
A testület 12 igen, 1 nem, 2 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

78/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A városi ünnepségekre 1,5 millió Ft, a testvérvárosi kapcsolatokra 2,3 millió Ft költségvetési 
előirányzatot csoportosít át a várható telekértékesítések terhére 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
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Alapító okiratok módosítása 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a Államháztartási Hivataltól kapták feladatul az 
önkormányzati intézmények alapító okiratainak felülvizsgálatát. Ezt június 30-ig fel kell 
terjeszteni. 
 
Ilyés Gizella kérdése, hogy az éjjeli menedékhely lakóival mi lesz télen? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy május 30-ával megszüntették az éjjeli menedékhelyet.  
 
A testület 15 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

79/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Huzella Tivadar Általános Iskola 
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
A Göd Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
A Településellátó Szervezet 
A Területi Gondozási Központ  
 
alapító okiratának módosítását elfogadja. 
/Az alapító okiratok a határozat mellékletét képezik/ 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Sándor István elmondja, bizottsági elnökök, elnökhelyettesek és a tanácsnokok 
tiszteletdíjának emelését javasolja 20 eFt-al. Két új tanácsnok kinevezését is javasolja. Az 
egyik Pongó István aki a 3. iskola építésével kapcsolatos teendőket látná el. A másik Dr. 
Horváth Viktor aki az informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokat látja el.  
 
 
A testület 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2003. (VI. 26.) sz. Ök. rendelete 
A képviselők tiszteletdíjáról szóló 6/2003.(II.27.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A rendelet 1.§-a az alábbiak szerint módosul: 
 
Tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül:   75.000.- Ft 
Bizottság elnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül:  50.000.- Ft 
Bizottság alelnökének tiszteletdíja az alapdíjon felül: 35.000.- Ft 
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2.§ 
 
E rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 
  Polgármester     Jegyző 
 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodással  az alábbi határozatot hozza: 
 

80/2003.(VI.26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
A 3. sz. Általános Iskola építési ügyeit koordináló tanácsnokának  Pongó Istvánt 
Oktatási informatikai tanácsnoknak: Dr. Horváth Viktor Gergőt választja meg. 
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Sándor István polgármester 
 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen, 1 nem, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 21/2003.(VI.26.) sz. Ök. rendelete Göd Város 
Önkormányzatának 2/2003. (II.27.) sz. a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 

rendeletének módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 5. sz. mellékletének Tanácsnokok fejezete az alábbiakkal egészül ki: 
 
A 3. sz. Általános Iskola építési ügyeit koordináló tanácsnok: Pongó István 
Oktatási informatikai tanácsnok: Dr. Horváth Viktor Gergő 
 

2.§ 
 
A rendelet 2003. július 1-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
 

Polgármester        Jegyző 
 
 
 
4./ Hajléktalanok elhelyezése 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás 
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Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést. Május 30-ával megszüntették a hajléktalan 
szállót. Ez nem történt zökkenőmentesen. Jelenleg hat hajléktalan van. Ebből egy fő 
egészségileg jelentősen leromlott állapotban van, a többi munkaképes. A MEOE az 
önkormányzat rendelkezésre bocsátja az épületét bérleti díj fizetése nélkül, csak a rezsit kell 
fizetni. Az ott lakók a lakbért ledolgozzák az önkormányzat területén. Az épületben az 
előírásoknak megfelelő feltételek rendelkezésre állnak. A szeptemberi ülésig lépéseket fognak 
tenni, egy regionális szállóban történő elhelyezés lenne a végső cél.  
 
/ Szegedi Sándor elmegy./ 
 
Ilyés Gizella kérdése, ez azt jelenti, hogy a Területi Gondozási Központ szeptember 30-ig 
nem kell foglalkozzon a hajléktalanokkal? Van szerződés a MEOE-val? 
 
Lenkei György elmondja, hogy a Területi Gondozási Központ továbbra is felügyeli a 
hajléktalanokat.  
 
Dr. Szinay József elmondja, az a döntés született, hogy az éjjeli menedékhelyet a tábor 
területén meg kell szüntetni. Ezt a testület döntését tiszteletbe kell tartani. Az önkormányzat 
felvállalja, hogy ugyan nem intézményi formában de valamilyen formában gondoskodik a 
hajléktalanok elhelyezéséről. Ismerteti a Területi Gondozási Központ vezetőjének levelét. 
Kéri, hogy a felszabaduló négy státuszból kettőt továbbra is fenntarthasson. 
 
A testület 13 igen, 1 nem, 1 tartózkodó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2003. (VI. 26.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A megszűnő éjjeli menedékhely négy státuszából kettőt, bér + személyi kiadásokkal együtt 
1.143.000 Ft-ot a családsegítő szolgálathoz, 604.000 Ft-ot a házigondozó szolgálathoz 
csoportosít át. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
Interpellációra válasz 
 
Sándor István elmondja, hogy a Vida Security Bt-vel 99-ben kötött szerződést az 
önkormányzat, mely határozatlan időre szól. 2002. 10. 29-én kötött szerződést a Vida Security 
Kft-vel. A szerződés 2003-ban megszűnt. 2003. májusában kötött szerződés Dalanincs által 
jegyzett céggel. A szerződéseket bemutatta. Mivel egy bizottság alakult a Gödi Körképpel 
kapcsolatban ezért az ezzel kapcsolatos interpellációt átadja nekik és kéri, hogy az 
intézkedésről adjanak tájékoztatást. A bevásárló központ jelenleg szerződéskötési állapotban 
van, de ehhez az övezeti besorolást meg kell változtatni.  
 
A testület 14 igen, 1 nem szavazattal az alábbi rendeletet alkotja. 
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Göd Város Önkormányzat 22/2003 (VI. 26.) sz. Ök. Rendelete 
Az Göd Város Általános Rendezési Tervéről szóló 24/1997. (IX. 23.)sz. Ök. rendelettel 

módosított 29/1994. (XII. 01.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 

A rendelet 13.§-a az alább bekezdéssel egészül ki: 
(2) 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 4748/1 és 4748/2 belterületi ingatlanok a 
29/1994. (XII.01.) sz. Ök. rendelettel elfogadott Általános Rendezési Terv szerinti 
„intézményterület-kereskedelmi központ” övezeti besorolását kiterjeszti a 4747/1 és 4747/2 
hrsz-ú belterületi ingatlanokra is, és ezzel egyidejűleg a 4747/1 és 4747/2 hrsz-ú ingatlanok 
„közpark” övezeti besorolását megszünteti. 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
 
Bódiné Rábai Zita elmondja, az interpellációban azt kérték, hogy a polgármester a 
szabályozás kidolgozását adja át a KOB-nak. A Polgármester viszont a felügyelő-bizottságnak 
adta át. Kéri, hogy a KOB is tárgyalja. 
 
Pongó István elmondja, hogy a felügyelő bizottsági ülésen csak úgy hajlandó részt venni, ha 
hangrögzítés van. Bódiné Rábai Zita lemondott a bizottsági tagságáról. Felkéri a képviselőket, 
hogy jelentkezzenek a bizottságba. Kéri, hogy a tagokat fogadják majd el.  
 
Bódiné Rábai Zita kifogásolja, hogy nem zárták le az előző témát. Ismét elmondja a kérését, 
mely az interpellációban szerepel. 
 
Ilyés Gizella sérelmezi, hogy a Bozóky tér rossz állapotban van. Július 1-től új rendelet lép 
hatályba, mely szerint az önkormányzatnak lehetősége lesz az átmenő forgalom korlátozására. 
Kéri, hogy nézzenek ennek utána.  
 
/ Vidák Árpád, Kruzslicz István elment. / 
 
Ilyés Gizella elmondja, hogy az Ady E. úton a felfestés teljesen lekopott, kéri, hogy pótolják. 
 
Lenkei György interpellációt nyújtott be még márciusban, de választ csak most kapott rá. 
Véleménye szerint lehetőség van arra, hogy az önkormányzat kötelezze a város területén 
működő kábeltévét, hogy az önkormányzati tévé adását adja le. Javasolja, hogy az 
interpellációk a következőkben legyenek az anyaghoz csatolva.  
 
Sándor István átadja az ülés vezetését Pinczehelyi Tamás alpolgármesternek és elmegy. 
 



 92

Lenkei György április 13-án azt kérte, hogy a Maros utcában, ahol nincs közvilágítás, 
szereljenek fel közvilágítást. Ez a mai napig nem történt meg és még választ sem kapott a 
beadványára. A járdaépítéssel kapcsolatban szintén írásban kért tájékoztatást. Abban az 
esetben, ha a lakó nem a kijelölt utcában lakik, akkor legyen lehetősége saját erős 
járdaépítésre. Az Alagút utcában elviselhetetlen a szag. Dunakeszin azt a választ adták, hogy 
a Csomádról érkező fekália okozza a szaghatást. Mindezekre írásban kér választ. 
 
/Dr. Bognár László kiment/ 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a lámpák ügyében folyik az árajánlat bekérés és felmérés. 
A járdaépítés folyamatban van, folyik a felmérés. A csatornahálózatra a csomádi lakosság 
csak igen kis mértékben van rákötve, így a nem rendszeres használat miatt az üledék bűzlik. 
 
Sándor István visszajön és átveszi az ülés vezetését, majd ezt követően bezárja a testületi 
ülést. 

 
K. m. f. 

 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
    Polgármester       jegyző 

 
 
 
 

Pinczehelyi Tamás     Jónásné Héder Hedvig 
        Jkv. hitelesítő       jkv. vezető 
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