
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. október 21-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Vidák Árpád, Mudri József, Bódiné Rábai Zita, Salamon Tamás nincs jelen. 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést 
megnyitja. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket fogadják el megtárgyalásra.  
 
A testület a napirendi pontokat 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Iván-Kovács László részére szobor állítása 
Előterjesztő: Sándor István       
 

2./ Népjóléti és Lakásügyi Bizottság beszámolója a 2003. évi munkájáról 
Előadó: Lenkei György 
 

3./ Civil tanácsnok beszámolója 
Előadó: Dr. Bognár László 
 
4./ Vagyongazdálkodási rendelet 
Előterjesztő: Sándor István 
 
5./ Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Pongó István 
 
6./ Ingatlanértékesítések 
Előterjesztő: Sándor István 
 
7./ Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
8./ Göd Város Informatikai stratégiája 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás 
 
9./ Maximális osztály, csoport létszámtól való eltérések engedélyezése 
Előterjesztő: Pongó István 
 

10./ Alapítványi támogatás 
Előterjesztő: Vidák Árpád 
 
11./ 2004. évi közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előadó: Sándor István 
 
 

1. Iván Kovács László részére szobor állítása 
Előterjesztő: Sándor István 
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Sándor István ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szobor felállításának legfőbb oka 
az október 23-i ünnepség keretében történő koszorúzás végleges megoldása. Iván Kovács az 
56-os tevékenységével rászolgált arra, hogy a városba szobrot állítsanak fel. Javasolja, hogy 
írjanak ki pályázatot a szobor elkészítésére. Javasolja, hogy a Fidesz kezdeményezését 
támogatva járuljanak hozzá, hogy a Marignane téren kopjafát állítsanak fel, ahol október 23-
án koszorúzni tudnak. 
 
Dr. Horváth Viktor egyetért a tervezettel. Kérdése, hogy a szobor állításán túl a szobor 
karbantartásáról is gondolkodnak-e? Tudomása szerint az alsógödi vasútállomásról Bekó Pál 
szobra eltűnt. Kéri, hogy ezt pótolják. 
 
Lenkei György kérése, hogy támogassák a kezdeményezésüket. Mindenkit meghív október 
23-án 10 órakor a kopjafa koszorúzására. 
 
Sándor István elmondja, hogy tudomása szerint az eltűnt szobor ügyében nyomozás folyik. 
Javasolja, hogy jövő év október 23-ra vagy az 50 éves évfordulóra készüljön el a szobor. 
Tárgyalt a POFOSZ vezetőjével ez ügyben és amennyiben a testület támogatja a szobor 
állítását, akkor ők is hozzá fognak járulni a szobor elkészítéséhez. 
 
Ilyés Gizella kérdése, hogy hol szeretnék felállítani a szobrot?  
 
Sándor István elmondja, hogy ebben a kérdésben a művészekre kívánnak hagyatkozni. A 
helyszint a bizottságok tárgyalnák, de javaslatuk szerint a leendő művelődési ház előtti téren 
kerülnek felállításra. 
 
Bódiné Rábai Zita megérkezett. 
 
A testület 15 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

96/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
Iván-Kovács László szobrának elkészítésére pályázatot ír ki. A szobor elkészítésének 
határideje 2005. október 23. A szobor felállításának tervezett helyszíne a leendő művelődési 
ház előtti tér. 
Támogatja a FIDESZ MPSZ kezdeményezését és hozzájárul, hogy a Marignane téren kopjafát 
állításon fel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Salamon Tamás megérkezik. 
 

2. Népjóléti és Lakásügyi Bizottság beszámolója a 2003. évi munkáról 
Előadó: Lenkei György 
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Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Fontosnak tartja, hogy a segélykérelmeket rövid 
határidővel tudják megtárgyalni. A hivatal dolgozóinak megköszöni a segítséget és a 
közreműködést. Fontosnak tartja, hogy aki rászorul, az kapjon támogatást.  
 
Kruzslicz István az elnököt szeretné kiegészíteni, mégpedig azzal, hogy a jegyzőkönyvvezető 
szerepét és közreműködését is meg kell köszönni. 
 
Bódiné Rábai Zita kérdése, hogy mennyi önkormányzati bérlakással rendelkezik az 
önkormányzat? 
 
Lenkei György elmondja, hogy korábban lehetősége volt a bérlőknek a lakások 
megvásárlására. Ami megmaradt az leromlott állagú lakás, ami általában szoba, konyhás. 
Jelenleg kiadható bérlakása nincs az önkormányzatnak.  
 
Bódiné Rábai Zita kérdése, van igény erre? 
 
Lenkei György elmondja, hogy természetesen van rá igény.  
 
Szegedi Sándor felhívja a figyelmet arra, hogy a felsőgödi autópihenőben reggelente egy 
hajléktalan tűnt fel.  
 
Lenkei György elmondja, hogy már utána jártak az illetőnek, de időközben az illető meghalt.  
 
A testület a beszámolót 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

97/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
A Népjóléti és Lakásügyi Bizottság 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 

3. Civil tanácsnok beszámoló 
Előadó: Dr. Bognár László 

 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Az írásos anyagot szeretné kiegészítené azzal, 
hogy egy összefoglaló értékelést kell majd a testületnek napirendre tűzni. A másik javaslata a 
civil alap létrehozása. A harmadik javaslata a civil ház megalakítása. A gödi mozgássérültek 
egyesületénél tárgyalt és egy kérelmet nyújtottak be az intézmények elérhetőségével 
kapcsolatban. Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az EU önkéntes szolgálat Gödre 
költözött a Béke utcába 
 
Sándor István elmondja, hogy egy pesti cukorbeteg civil szervezet megkezdi tevékenységét a 
városba.  
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Bódiné Rábai Zita elmondja, hogy a civil szervezetek között ellenérzést váltott ki, hogy a 
közintézmények bérletéért díjat kell fizetniük. Több civil szervezet nem rendelkezik bevétellel 
és nem tudja a díjat fizetni. Kifogásolja, hogy a Civil Tanács delegáltjai nem kapnak 
meghívót és anyagot. Kérdése, hogy mi ennek az oka? 
 
Sándor István elmondja, hogy minden intézménynek el kell számolni a működésével és 
gazdálkodásával. Amennyiben nem kap a szolgáltatásért ellenértéket, akkor nem fog tudni 
elszámolni. Amennyiben a nonprofit szervezeteknek nincs lehetőségük keretük a bérleti díjra, 
akkor a polgármesteri keretből ez finanszírozható. A képviselőknek is fizetni kell a bérleti 
díjat, ha igénybe veszik az intézményi szolgáltatást, de természetesen ezt költségtérítés 
formájában visszakapják. Ez alól kivétel a nemzeti ünnep megtartása. Több szervezet 
jelentkezett már nála ilyen jellegű támogatásért. A képviselő testületi anyagok úgy kerülnek 
postázásra, ahogy azt a dolgozók az utasításokban megkapják. Probléma sokszor az, hogy a 
CD-n kiküldött anyagot és a civil szervezet nem tudja megnézni. Azokkal, akiknek 
megállapodása van az önkormányzattal, azok kapnak testületi anyagot. 
 
Pinczehelyi Tamás jelzi a tanácsnok úr felé, hogy a felsőgödi művelődési ház problémája 
hamarosan megoldódik, mivel a felsőgödi képviselők a saját keretükből hozzájárulva 
megoldják Ady klub megközelítését.  
 
Sándor István elmondja, hogy már tárgyalt ő is a mozgáskorlátozottakkal. A Hivatalba 
jelenleg nem tudják kialakítani a bejárást számukra, de a Hivatal melletti épületben egy 
ügyfélszolgálatot fognak kialakítani számukra. Megállapodást kötöttek egy egyéves 
programra, mely segíteni fogja a mozgáskorlátozottak ügyintézését. 
 
Dr. László Domokos véleménye szerint a tanácsnok úr kitűnően végzi a munkáját. Több civil 
szervezet működik a városban és ezért a munkája nem könnyű.  
 
Ilyés Gizella kérdése, hogy milyen körben van publikálva a diákcsere lehetősége, milyen 
szinten áll ez a tevékenység? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Gödi Körkép beszámolt erről az intézményről. Az alsó 
korhatár, aki igénybe veheti ezt a cserét 15 év.  
 
Salamon Tamás kifogásolja, hogy a civil szervezetek nem kapnak anyagot és meghívót az 
ülésekre. Kéri, hogy a bizottság elnökének döntését a meghívandók listájáról ne bírálják felül.  
 
Lenkei György a mozgáskorlátozottakkal kapcsolatban elmondj, hogy a rámpákat nem csak a 
kerekesszékesekért építik meg, hanem a babakocsival történő közlekedésért is. Kéri, hogy a 
véradás és a tüdőszűrés megrendezéséért ne kérjenek bérleti díjat. Az NLB nyílt ülésére 
minden civil szervezetet szeretettel várnak. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő egyetért azzal, hogy a civil szervezeteknek nagy szüksége lenne a 
civil házra. A civil alapot jónak tartja, de hiányolja a koncepciót. Javasolja, hogy előbb ez 
készüljön el. A problémák közül kiemeli, hogy a pályázatokról rendszeresen kellene 
tájékoztatni a civil szervezeteket.  
 
Sándor István a tanácsnok munkáját dicséretesnek tartja, hiszen sok civil szervezetet kell 
összefognia. Véleménye szerint a gödi civil szervezetek többsége politikai alapon működik. A 
probléma akkor jelentkezik, ha a civil szervezet a képviselő-testület helyett akar dönteni. A 
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civil szervezeteknek arra van jogosultságuk, hogy ötletet adjanak, segítsék az önkormányzat 
munkáját, és javaslatot tegyenek. Azokra a civil szervezetekre nagy szükség van, akik 
hiánypótló munkát végeznek. Bizonyos anyagok azért nem kerülnek kiküldésre, mert 
gazdasági érdekeket vagy személyiségi jogokat sért. Abban az esetben, ha ilyen anyag kerül a 
bizottság napirendjére, akkor akár a bizottság döntését is felfüggesztheti. 
 
Berta Sándor tudomása szerint a civil szervezetek között nincs politikai szervezet. A 
delegáltaknak nincs szavazati joguk ezért nem is dönthetnek, csak véleményt nyilváníthatnak. 
A civil szervezeteknek nincs két oldala, egy oldalt képviselnek. 2004. február 5-én a Civil 
Tanács csatlakozott az együttműködéshez, ugyanúgy, mint a Civil Fórum. Támogatja a 
tanácsnok úr javaslatait. Igen hasznosnak tartaná a civil szervezetek és a város vezetése 
közötti megbeszélést. Sajnálatosnak tartja, hogy a tanácsnok úr nem tudott elmenni a Civil 
Expóra, ahol létrejött a kistérségi civil együttműködés. A bizottsági anyagokkal kapcsolatban 
ismételten kéri, hogy a Civil Tanács delegáltjai kapjanak anyagot.  
 
A testület a beszámolót 15 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 

98/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
A Civil Tanácsnok 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Szünet 
 
 
Sándor István bejelenti, hogy a romániai testvértelepülés vezetői megérkeztek a városba és a 
városi ünnepségeken részt fognak venni. 
 
 

4. Vagyongazdálkodási rendelet 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az anyagot a bizottságok 
megtárgyalták. 
 
Dr. Szinay József ismerteti az összesített adatokat. Az ingatlanok törvény szerinti 
felértékelése megtörtént.  
 
Kovacsik Tamás tudomása szerint a vagyonrendeletbe szerepel a tábor alatti téglabódé, mint 
vagyontárgy. Véleménye szerint ezt az épületet le kell bontani, mivel életveszélyes. 
 
Lenkei György elmondja, hogy ebben az épületben jelenleg bérlő van, akinek a bontás miatt 
lakást kell biztosítani.  
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Kovacsik Tamás kérdése, hogy amennyiben a lakóval történik valami, akkor az kinek a 
felelőssége? 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő nem találja a József A. u. 14. számot. Hogyan lehetséges, hogy az 
önkormányzat egy olyan ingatlant ad bérbe, ami nem a sajátja. 
 
Lenkei György javasolja, hogy vizsgálják meg a táborban található épület helyzetét és állagát 
és amennyiben életveszélyes, akkor azt hárítsák el. 
 
Dr. Szinay József a József A. u. 14-es számmal kapcsolatban elmondja, hogy a háború után 
tanácsi bérlakássá lett minősítve. A hivatalnak az volt a célja, hogy a korábbi vásárlást 
legitimizálja. Egyenlőre a jogi megoldás keresése folyamatban van.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint meg kell gondolni, hogy ennek az ingatlannak a besorolását 
módosítani kell.  
 
Dr. Szinay József javasolja, úgy fogadják el a rendeletet, hogy ezt a kérdést tisztázni fogják.  
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 23/2004. (X. 22.) sz. rendelete a vagyongazdálkodásról 
szóló 18/1999. (VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul (melléklet szerint) 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik, egyidejűleg 
hatályát veszti a 33/1999. (XII. 20.), valamint a 4/2001.(II. 20.) sz. Ök. rendelet. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 

5. Logopédiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása 
Előterjesztő: Pongó István 

 
Pongó István ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a szakszolgálat feladata bővülne a 
gyógytestneveléssel. 
 
Salamon Tamás tudomása szerint a pedagógiai szakszolgálat elnevezés nem csak az alapító 
okiratban szereplő feladatokat veszi fel, hanem vannak ezt követően kötelező feladatai. 
 
Pongó István elmondja, hogy a szakszolgálat már nem csak a logopédiai feladatokat végzi. A 
felvett területeket mindenképpen el kell látni, nincs más megoldás, a törvényi előírásokat be 
kell tartani. 
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Salamon Tamás elmondja, korábban a vita arról szólt, hogy rengeteg rizikót vállalnak a név 
felvételével, hiszen a kötelező funkciókat fel kell venni.  
 
Bódiné Rábai Zita kérdése, hogy mik ezek a plusz feladatok?  
 
Pongó István elmondja, amennyiben jogos igény merül fel, akkor azt ki kell elégíteni. 
Jelenleg pontos felsorolást nem tud mondani, de a városnak a pedagógia szakszolgálatot létre 
kell majd hozni.  
 
Sándor István véleménye szerint az önkormányzatnak lehetősége van bizonyos feladatokat 
mással elvégeztetni.  
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy a bizottság vizsgálja meg a feladatnövekedést és annak 
anyagi vonzatát.  
 
Lenkei György ügyrendi javaslata, hogy vegyék le a napirendről és készítsék elő alaposan. 
Vizsgálják meg a kötelező feladatokat. 
 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 5 igen, 11 nem szavazattal nem fogadja el. 
 
 
Ilyés Gizella támogatja a szakszolgálat bővítését.  
 
Dr. Szinay József ügyrendi javaslata, hogy a módosítást most fogadják el, és ezt követően a 
bizottság vizsgálja meg a kötelező feladatokat. 
 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 
 
Szegedi Sándor támogatja az elfogadását, mivel a növekvő gyereklétszám ezt megköveteli. 
 
Pongó István elmondja, hogy a szakszolgálat azért kérte a módosítást, mivel logopédiai 
szakszolgálat néven nem tud pályázaton elindulni és a működéséhez pénzt nyerni.  
 
Salamon Tamás ismételten felhívja a figyelmet arra, hogy a névmódosítással kötelező 
feladatok is járnak. 
 
Markó József szerint be kellett volna mutatni azt is, hogy mennyiben változik az intézmény 
finanszírozása a névváltozás után, mennyivel kerül többe. 
 
Bódiné Rábai Zita felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben nem szavazzák meg az alapító 
okirat módosítását, akkor nagyobb összegektől esik el a szakszolgálat.  
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy az előterjesztést szavazzák meg és készüljön egy 
munkaterv a kötelező feladatok végrehajtásáról. 
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Sándor István elmondja, most készül a 2005. évi költségvetés, melynek készítésekor ki fog 
derülni, hogy az ellátandó feladatok beleférnek-e a költségvetésbe. Javasolja, hogy a 
módosítást fogadják el.  
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
A Városi Logopédiai Szakszolgálat alapító okiratát az alábbi módosításokkal hagyja jóvá: 
Az intézmény neve: Városi Pedagógiai Szakszolgálat 
Feladata bővül: gyógytestnevelés 
(A módosított alapító okirat a határozat mellékletét képezi) 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 

6. Ingatlanértékesítések 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István elmondja, hogy Juhász Márta doktornő a vételi szándékát visszavonta, ezért ezt 
az előterjesztést visszavonja. Úgy javasolja az ingatlanértékesítést, hogy a bevételből 
vásárolják meg a Németh László iskola melletti két ingatlant, ezzel az ingatlanvagyona az 
önkormányzatnak nem csökkenne.  
 
Szegedi Sándor kéri, hogy a vevő véleményét is hallgassák meg.  
 
Bódiné Rábai Zita véleménye szerint két önkormányzati bérlakás szűnik meg ezzel az 
értékesítéssel. Javasolja, hogy a bevételt önkormányzati bérlakás vásárlására fordítsák.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő véleménye szerint az értékbecslés általános forgalmi érték alapján 
készült, a testületi döntés értelmében pedig az ingatlan értéke jelentősen csökken. Javasolja, 
hogy a Beruházási Iroda készítessen értékbecslést a testületi javaslat figyelembe vételével és 
annak elkészülte után kerüljön ismét vissza a testület elé.  
 
Sándor István az értékbecslő által adott véleményt megfelelően tartja.  
 
Markó József elmondja, hogy a VB támogatta az ingatlan értékesítését. Javasolja, hogy a 
testület csökkentse az árat 10%-al.  
 
Pinczehelyi Tamás javasolja, hogy a vételárat az iskola területének bővítésére fordítsák, mivel 
az egy főre jutó négyzetméter nem éri a követelményt.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy az előző javaslatát egészítsék ki azzal, hogy a 
befolyt összeg a Németh László iskola melletti terület vételére fordítsák. 
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Bódiné Rábai Zita szeretné, ha a testület kinyilvánítaná, hogy a jelenlegi megszűnő bérlakást 
a későbbiekben pótolni fogja. 
 
Sima Zoltán elmondja, hogy a mai napig semmilyen tájékoztatást nem kapott, nem ismeri az 
értékbecslő által megállapított árat. Kérése, hogy az előterjesztés anyagát bocsássák a 
rendelkezésére. Nincs birtokában a telekkönyvi szemle sem, amely részleteiben tartalmazná 
az értékesítendő terület pontos meghatározását. A gyógyszertári rész bővítésére csak az általa 
lakott lakás felhasználásával van lehetősége. Kéri, hogy adjanak neki kellő információt.  
 
Sándor István elmondja, hogy a testület fogja a feltételeket meghatározni, és azt a kérelmező 
vagy elfogadja vagy, nem.  
 
Sima Zoltán a szándékát fenntartja, de az árral kapcsolatban további egyeztetést kér.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a testületnek az előterjesztésről kell döntenie, amit a kérelmező 
vagy elfogad vagy, sem. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a testületnek a tudomására jutott információk alapján kell 
döntenie. 
 
Szegedi Sándor szerint a vevőnek joga, hogy a bizottsági és a testületi ülésen részt vegyen és 
ott a véleményét elmondhassa. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint korábban már voltak olyan ingatlan értékesítések, amikor az 
értékesítési árat kölcsönösen alkudták ki.  
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy az értékbecslést adják át a vevőnek és a következő ülésen 
tárgyalják meg ismételten az értékesítést. 
 
Sándor István szerint meg kell határozni, hogy mikorra zárják le a vételi szándékot. 
Véleménye szerint dönteni kell arról, hogy eladják-e az ingatlant, felhatalmazzák az árban 
történő tárgyalásra és az árról a novemberi ülésen fognak tárgyalni. 
 
Következő ülésig az ártárgyalás folytassák le: 16 igen szavazattal a testület elfogadja a 
javaslatot 
 
Az értékesítést a testület név szerinti szavazással 16 igen szavazattal elfogadja. 
 
A befolyó összegből a Németh László iskola melletti ingatlant megvásárolja: 16 igen 
szavazattal elfogadja a testület a javaslatot. 
 

100/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
Jóváhagyja, hogy a gödi 409 hrsz alatt felvett, természetben 2131 Göd, Jávorka S. u. 4. sz. 
alatt lévő 1218 m2 területű három lakásból és gyógyszertárból álló ingatlant Sima Zoltán 
2131 Göd, Jávorka S. u. 4/b sz. alatti lakos részére értékesíti, a jelenlegi és műszaki és jogi 
állapot szerint, azzal, hogy vevő tudomásul veszi, az ingatlanhoz tartozó 30 m2 területű, a 
szakvéleményben „kisháznak” nevezett építményben Raile Károly és neje Göd Nagyközségi 



 140

Önkormányzattal kötött lakásbérleti szerződés alapján határozatlan idejű bérleti szerződéssel 
rendelkezik, mely bérleti szerződés bérbe adói joga – az eredeti szerződésben rögzített 
feltételekkel – az új tulajdonosra száll át. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a következő testületi ülésig az ártárgyalásokat a vevővel 
folytassa le. 
Kijelenti, hogy az ingatlan értékesítéséből származó bevételt a Németh László Általános 
Iskola melletti ingatlan megvásárlására kívánja fordítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
 
Szünet 
 
 

7. Pályázati önrész biztosítása 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Szinay József javasolja, hogy az utolsó mondatból hagyják ki a 2004. évet. 
 
Kovacsik Tamás kérdése, mi a lehetősége, hogy a Béke utca is bekerüljön a programba. 
 
Ilyés Gizella elmondja, hogy csak új telepítéshez lehet felhasználni a pályázati összeget.  
 
Markó József javasolja, hogy az ültetési munkát városi önrésszel oldják meg.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy ezekből a fákból lehet a 2/a út mellé telepíteni? 
 
Ilyés Gizella elmondja, hogy a 2/a utat 2007-ben fogják kivitelezni és a tervek még módosulni 
fognak, ezért nem tudják megoldani a fák ültetését. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

101/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
Pályázatot nyújt be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által kiírt 2004. évi „ZÖLD 
FORRÁS” 4. Pátria Program keretében „tiszta, szép, egészséges településért” 
 
a 4.5 „Por- és zajterhelés csökkentése érdekében őshonos fafajok telepítése belterületi 
közterületen” 
 
a támogatás elnyeréséhez, és a szükséges 2.500.340 Ft önrészt a költségvetés terhére 
biztosítja. 
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Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
Vidák Árpád megérkezik. 
 

8. Göd Város Informatikai stratégiája 
Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás 

 
Pinczehelyi Tamás ismerteti az előterjesztést. A tervezett feladatok több részből állnak. Az 
első a közigazgatási feladatrészek fejlesztése. A testület már korábban elfogadta, hogy 
készüljön a városnak informatikai stratégia.  
 
Pongó István a 30. oldalon található a forráskihelyezés, értékesítés. Ezzel kapcsolatban 
kérdése, hogy min alapul a becslés? 
 
Bencsik Attila elmondja, az összeg az átlagos piaci értéken alapszik, és ahhoz szükséges, 
hogy egy ember a munkáját tudja végezni. 
 
Pongó István kérdése, hogy milyen határok között mozog? 
 
Bencsik Attila elmondja, hogy ez az összeg egy munkahely létesítése. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az anyag jó, de megvitatásra és nem elfogadásra tartja 
megfelelőnek. Általános benyomása, hogy a stratégia a hivatallal foglalkozik és nem az egész 
várossal. Alapvető fontosságúnak tartja, hogy az Internet a lakosság körébe elterjedjen. 
Hiányolja, hogy a hivatal és a képviselők nem tudnak megfelelően kommunikálni a meglévő 
számítástechnikai eszközökkel. Hiányolja a kistérségi koncepciót. Kifogásolja, hogy a 
szakbizottságok nem tárgyalták a stratégiát. Javasolja, hogy a bizottságok tárgyalják meg és 
utána ismét tárgyalja a testület.  
 
Sándor István javasolja, hogy az ÜJKB is tárgyalja meg a stratégiát. Amennyiben a testület 
elfogadja a javaslatot, akkor a novemberi ülésig halasszák el a témában a döntést.  
 
 
A testület a javaslatot 10 igen, 6 nem, 1 tartózkodással a testület elfogadja. 
 
 
Pinczehelyi Tamás szerint nem bizottsági feladatról van szó, hanem városi stratégiáról. Azért 
készült az anyag, hogy a közigazgatási munkát segítse és az információk eljutását a város 
lakosságához.  
 
 
 

9. Maximális csoportlétszámtól való eltérés engedélyezése 
Előterjesztő: Pongó István 
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Pongó István ismerteti az előterjesztés. Törvényi szabályozás van a csoportok létszámáról. 
Jelenleg több gyerek jár egy csoportba, mint az engedélyezett, ezért a plusz létszámra nem 
kapnánk meg a fejkvótát. Ezért most engedélyezni kell az eltérést, mivel így megkapja az 
önkormányzat a gyerekek után járó fejkvótát. 
 
A testület az előterjesztést 16 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 

102/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
Engedélyezi a 2004/2005-ös tanévben az önkormányzati fenntartású oktatási-nevelési 
intézmények részére a maximális osztály, csoportlétszámtól való eltérést az alábbiak szerint: 

I sz. óvoda: 7 csoport haladja meg a 25 főt 
Németh László Általános Iskola: 11 osztály haladja meg a 26 főt az 1-4 évfolyamon 
Huzella Tivadar Általános Iskola: 4 osztály haladja meg a 26 főt az 1-4 évfolyamon. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 

10. Alapítványi támogatás 
Előterjesztő: Vidák Árpád 

 
Vidák Árpád ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 17 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

103/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
Az Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért szervezet részére a Pénzügyi Ellenőrző 
Bizottság keretéből 100.000 Ft támogatást nyújt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 

11. Közmeghallgatás időpontjának kitűzése 
Előterjesztő: Sándor István 

 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az időpontnak december 9-ét, 
témájának a csatornázás befejezését, helyszínének a BM üdülőt javasolja. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy a közmeghallgatás kötelező, vagy tematikus?  
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Sándor István elmondja, hogy az első részében a csatornázásról lesz szó, a másodikban pedig 
mindenki felteheti a kérdéseket. 
 
A testület az előterjesztést 17 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

104/2004. (X. 21.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülte 
 
A 2004. évi közmeghallgatás időpontját az alábbiak szerint határozza meg: 
Időpont: 2004. december 9. 
Helyszín: Dunapart Üdülő nagyterme 
Témája: Tájékoztatás a csatornázási munkálatok befejezéséről 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Sándor István megköszöni a részvételt, és az ülést 
bezárja. Kéri, hogy a képviselők vegyenek részt az október 23-i ünnepségeken. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Sándor István     Dr. Szinay József 
         polgármester      jegyző  

 
 
 

Pinczehelyi Tamás    Jónásné Héder Hedvig 
jkv. hitelesítő           jkv. vezető 


