
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2004. szeptember 30-i ülésén a 
Polgármesteri Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
Kovacsik Tamás, Ilyés Gizella, Pongó István, Salamon Tamás és Kasza Lajos nincs jelen. 
 
Sándor István köszönti a megjelenteket. Ismerteti a két ülés közötti eseményeket. Tájékoztatja 
a képviselőket arról, hogy a héten tárgyalásokat folytattak a Samsung vezetésével, ahol 
egyeztették a kéréseket és az álláspontokat. Megkezdődött a sportcsarnok építése. 
Remélhetőleg november végén tető alá kerül az épület. Október 4-én indul a csatornahálózat 
befejező részének munkája. Az október 23-i ünnepség 22-én kerül megrendezésre. Kéri, hogy 
a képviselők minél nagyobb számban jelenjenek meg az ünnepségen. Az elmúlt időszakban 
néhányan névnapjukat ünnepelték. Köszönti a névnapos képviselőket. 
 
Lenkei György elmondja, szeptember 2-án volt a testületnek rendkívüli ülése, ahol nagy 
összegű beruházásról döntöttek. Akkor nem volt itt a városi televízió és ezt képviselői kérés 
formájában kifogásolta. Az SZMSZ szerint erre írásos választ kellett volna kapnia, de nem 
kapta meg. Ezért újból felteszi a kérdését. Kéri, hogy a Gödi Körkép a szeptember 2-i ülésről 
részletesen számoljon be. Kifogásolja, hogy Újtelep képviselője nem vett részt a Samsuggal 
folytatott megbeszélésen. Kéri, hogy az esetleges fejlesztésekből is kapjon Újtelep és ne csak 
a hátrányokból.  
 
Sándor István elmondja, hogy az egyebekben meg fogja válaszolni a feltett kérdést. 
 
Dr. Szinay József az egyebekben két napirendet szeretne megtárgyaltatni. Bejelentést kapott, 
amely szerint olyan növényeket telepítenek, amely feltételezhetően mérgező. Ezért felvette a 
kapcsolatot az ÁNTSZ-el, ahol elmondták, hogy létezik egy állásfoglalás, amely szerint meg 
vannak határozva a tiltott növények, de ez csak a gyermekintézmények területére vonatkozik. 
Amennyiben a testület úgy dönt, akkor erről külön rendeletet lehet alkotni. 
 
Dr. Horváth Viktor három napirend előtti kérdést tenne fel. Az első kérdés az NLB elnökéhez 
szól. A testület döntést hozott bérlakások céljára történő ingatlanvásárlásról. Kéri, hogy 
adjanak tájékoztatást az ezzel kapcsolatban benyújtott pályázat állásáról. A munkaterv szerint 
a tanácsnokoknak is be kellene számolni a munkájukról. Miért nem történik meg a 
beszámoló? A környezetvédelmi tanácsnok kinevezése óta mit tett a sósavszennyezés 
ügyében? 
 
Szegedi Sándor elmondja, 1999-ben a MATÁV optikai kábel fektetését kezdte meg. Ezért 
pert indítottak a MATÁV ellen, amit megnyertek. Az egyebeknél építéshatósági kérdést tenne 
fel. 
 
Lenkei György elmondja, hogy már több alkalommal adtak be pályázatot lakásállomány 
bővítésre. Sajnos nem nyertek a pályázatokon. Jelenleg nincs ilyen jellegű érvényes pályázati 
lehetőség. Amennyiben lesz pályázat, akkor azt ismételten be fogják nyújtani. Jelzi, hogy a 
napirendi pontok végén zárt ülés keretében fellebbezéseket szeretne tárgyaltatni. 



 102

Sándor István elmondja, hogy a tanácsnokok beszámolóját későbbi időpontban fogja a testület 
tárgyalni, mivel a jelenlegi napirendi pontok közé már nem fér be. Megállapítja a testület 
határozatképességét, és az ülést megnyitja. A 16-os napirendi pontot, mint előterjesztő 
visszavon és a következő ülésen fogja előterjeszteni. Javasolja, hogy fogadják el a napirendi 
pontokat. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő az egyebekben négy témakörben kíván hozzászólni (járdaépítés, 
útaszfaltozás, játszótér létesítése, kistérségi fejlesztési terv) 
 
A testület 13 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
1./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
Előterjesztő: Sándor István 
 
2./ Területi Gondozási Központ intézményvezetői pályázata 
Előterjesztő: Sándor István 
 
3/A. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
B./ Göd Város Önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
4./ Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság 2003. évi munkájáról 
Előterjesztő: Markó József 
 
5./ Beszámoló az általános iskolák 2004/2005. tanévre történt felkészüléséről 
Előterjesztő: Pongó István 
- Oktatási intézmények létszámproblémái 
 
6./ Az óvodák személyi tárgyi feltételeinek biztosítása 
Előterjesztő: Pongó István 
 
7./ Szociális ellátásról szóló rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
8./ Gyermekvédelmi rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
9./ Alapítványi támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Lenkei György 
 
10./ Téglajegyek kibocsátása 
Előterjesztő: Mudri József 
 
11./ Beszámoló a Közművelődési és Oktatási Bizottság munkájáról  
Előterjesztő: Pongó István 
 
12./ Csatornaberuházások költségvetési tervezése és kezességvállalása 
Előterjesztő: Sándor István 
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13./ Kutyamenhely elhelyezése 
Előterjesztő: Kruzslicz István 
 
14/A. Helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról szóló rendelet 
B. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 
rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
15./ Római katolikus egyházi iskola részére terület biztosítása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
16./ Telekalakítások 
Előterjesztő: Markó József 
 
17./ Bölcsőde létesítéséhez elvi határozat meghozatala 
Előterjesztő: Sándor István 
 
18./ Elvi állásfoglalás kistérségi társuláshoz csatlakozás céljára 
Előterjesztő: Sándor István 
 
19./ Gödi 118/9 hrsz-ú terület értékesítésével kapcsolatos földhivatal által kért határozat 
elfogadása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
20./ Csatlakozás a Bursa Hungarica-hoz 
Előterjesztő: Pongó István 
 
Egyebek 
 
 
Markó József a sósavüggyel kapcsolatban elmondja, hogy tavaly év elején magasabb sósav-
koncentrációt mértek a településen. Tudomása szerint a környezetvédelmi hatóságnak kell 
végezni a méréseket, de ez a hatóság lassan dolgozik. Próbáltak mérőeszközt beszerezni, de 
igen költséges. A jegyző idén nyáron két alkalommal jelezte a mérési igényt a hatóság felé. A 
második levélre válaszolt csak a hatóság, és közölték, hogy ez év végéig el fogják végezni a 
méréseket. Az ügy folyamatban van, az önkormányzat csak annyit tehet, hogy a hatóságot 
sürgeti. De írásban részletesen fogja tájékoztatni a képviselő urat az eseményekről.  
 
Sándor István elmondja, a hatóság közölte, hogy egészségkárosító hatás jelenleg nincsen és ez 
év végén egy általános értékelést fognak adni.  
 
 
Pongó István megérkezik. 
 
1./ Rendőrkapitány kinevezésének véleményezése 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Bemutatja Dr. Juhász István alezredes urat, aki eddig 
megbízással volt a dunakeszi kapitányság vezetője. A megyei kapitány kéréssel fordult az 
önkormányzat felé, hogy az önkormányzat járuljon hozzá a végleges kinevezéshez, mivel 
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Juhász úr munkájával meg van elégedve. Ismerteti az alezredes úr eddigi pályafutását. Az 
önkormányzat is értékelte Juhász úr eddigi munkáját, és meg vannak elégedve a 
tevékenységével. Megkérdezi a kapitány urat, hogy kéri-e a zárt ülés megtartását.  
 
Dr. Juhász István elmondja, nyílt ülésen szeretné, ha tárgyalnák a kinevezésének 
véleményezését.  
 
Kruzslicz István örömmel látja, hogy már gyalogos rendőrökkel is lehet találkozni a városban. 
Gratulál ehhez az ötlethez és intézkedéshez. 
 
Dr. László Domokos szerint a kapitány úr új szint vitt a kapitányság munkájában. A városnak 
fontos a biztonság. A munkájához sok sikert kíván.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő örömmel látja, hogy a rendőrség állománya megfiatalodott és 
polgárbaráttá vált. 
 
Dr. Juhász István köszöni a dicséreteket, ami véleménye szerint a munkatársait illeti. Amikor 
a kapitányság élére került, akkor is azt vallotta, hogy együtt kell dolgozni a beosztottnak és a 
vezetőnek. 
 
A testület 14 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8.§ (2) bekezdésében biztosított jogköre alapján 
támogatja Dr. Juhász István rendőr alezredes Dunakeszi Rendőrkapitányság vezetőjévé 
történő kinevezését. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
2./ Területi Gondozási Központ intézményvezetői pályázata 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Felkéri az NLB elnökét, hogy a pályázatok 
értékelését ismertesse.  
 
Lenkei György elmondja, hogy mind a négy pályázatot értékelték. A benyújtott anyagok 
alapján mind a négy pályázó alkalmasnak tűnik vezetőnek. Ismerteti a pályázókat.  
 
Sándor István megkérdezi a pályázókat, hogy kívánnak-e zárt ülést? 
 
A pályázók nem kívánják a zárt ülés elrendelését. 
 
Sándor István ismerteti az NLB határozatát.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy miért nem kaptak anyagot?  
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Lenkei György a kérdésre elmondja, hogy személyiségi jogokat sérthet, ha a szakmai anyagot 
közzé teszik. A képviselőknek lehetősége van a pályázatok megtekintésére a Hivatalban. 
 
Markó József szerint eddig minden pályázati anyagot megkaptak.  
 
Pinczehelyi Tamás egyetért azzal, hogy az anyag teljes nyilvánosságra hozatala személyiségi 
jogokat sértene. Amennyiben valaki kíváncsi volt a pályázatokra, akkor az NLB ülésén is 
részt vehetett, és ott megismerhette a benyújtott pályázatokat és elképzeléseket.  
 
Lenkei György ügyrendi javaslata, hogy kérdezzék meg a pályázókat, hogy a pályázatokat 
nyilvánosságra hozhatják-e.  
 
A testület 7 igen, 7 nem szavazattal nem hozott döntést.  
 
Szünet 
 
Sándor István elmondja, hogy a napirendi pontot délután 2 órára elnapolja.  
 
 
3/A. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről 
B./ Göd Város Önkormányzat 2004. évi költségvetési rendeletének I. félévi módosítása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A bizottságok a napirendet megtárgyalták. Vannak 
törvényi kötelezettségei a beszámolónak. Ilyen a könyvvizsgálói jelentés. A Könyvvizsgáló 
megállapítása szerint a gazdálkodás törvényes, a törvényi előírásoknak megfelel, elfogadásra 
javasolja a beszámolót. Elmondja, hogy az első félévi beszámolónál az éves 50%-os teljesítést 
szokták figyelembe venni, de vannak olyant területeke, amelyek a második félévben szoktak 
megvalósulni, bevételi és kiadási oldalon egyaránt. A költségvetés biztosította a város 
működését, elmaradott, kifizetetlen számlája az önkormányzatnak nincs. A bevételek 
realizálása a feladatok csoportosítását szükségessé teszik. A megnyert pályázatok önrészét az 
önkormányzat biztosította, de nem mindig az erre biztosított keretből. Kéri, hogy első körben 
a kérdéseket tegyék fel. A második körben a vitát kezdik el.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a BM üdülő üzemeltetésével kapcsolatban tenne fel kérdést. Az 
előirányzott összeg 51 millió, ehhez képest a teljesítés 31 millió Ft. Ez a teljes felújítást 
tartalmazza?  
 
Lengyel György a 14. oldal 3. sz. melléket: dologi kiadásnál mi indokolta a plusz módosítást? 
Felhalmozási célú kiadásnál mi indokolta a módosítást, ha a teljesítés csak 2,4 %, mi lett 
volna a forrása? Felhalmozási bevételnél mi az összetevője a tervezett bevételnek, mi az oka 
az elmaradásnak? Felhalmozási célra átvett pénzeszköznél rendelkezésre áll-e az összeg, vagy 
áthúzódik a következő évre? 5. sz. mellékletben a kisebbségi önkormányzatok bevételénél a 
szerb önkormányzatnál eltérés van a pénztárszámla és a táblázatban közölt összeg között. A 
cigány önkormányzat miért kapott kevesebb juttatást, mint a szerbek? Ellenőrzik a kisebbségi 
önkormányzatnál keletkező kiadásokat? A hosszú lejáratú hitel felvétel miért maradt el? 
Likviditási hitel felhasználását mi indokolta? A számlahitel eltér a likvidhiteltől? A 
mélyépítőiparnál is eltérés mutatkozik. Mikor alakul meg a csatornamű társulat, mikor indul a 
munka, mikor készül el, és mennyibe kerül? Mennyi a kézfizető kezességvállalása az 
önkormányzatnak? Az iparűzési adónál mi az adókiesés oka? Dunapart nyaralóházak 
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bevételénél mennyi kiesés várható éves szinten, a kiadásnál felhasználják a maradványt, 
mennyi az eredeti ráfordítás az üdülőre? Milyen anyagi terhet ró a Dunapart rendezése az 
önkormányzatra? Meddig kívánják a bérlakások értékesítéséből befolyt összeget tartalékolni, 
meddig kamatoztatják, mikor kívánják felhasználni? 
 
Sándor István elmondja, az előirányzatok az előző évi pénzmaradványok miatt emelkedtek 
meg. A tőke jellegű bevételek az Oázis lakóparktól átkerülő előirányzatok és Pólus úrral 
kapcsolatos elszámolások, mellyel kapcsolatban a földmérők elkészítik a pontos felmérést a 
földterületekről. Ezt követően fogják tisztán látni, hogy mekkora területek vannak az 
önkormányzat tulajdonában, melyek bekerítésre kerültek. A felhalmozási célra átvett 
pénzeszköz a nem teljesült előirányzat, ami csak az első félévben nem teljesült. A nagyobb 
összegű előirányzat módosításokat ebben az évben nem javasolja, csak annyit, amennyi 
kifizetésre kerül. A kisebbségi önkormányzatoknál az összeget a tavalyi év pénzmaradvány 
befolyásolja. A likviditási hitellel kapcsolatban elmondja, hogy a bankkal minden évben 
kötnek egy szerződést, a fizetések kifizetésével kapcsolatban, amely arra szól, hogy a 
kincstártól esetlegesen később érkező pénzösszeg ne okozzon problémát.  
 
Markó József elmondja, hogy az első félévi beszámoló az üdülő működtetéséről nem 
mérvadó, hiszen az üdültetés csak később, a beszámoló elkészülte után, júliusban kezdődik 
meg. Az üdülő felkészítése folyamatos, hiszen csak így alkalmas a vendégek fogadására. 
Javasolja, hogy a PEB az eddigi működtetést vizsgálja meg. Az üdülő működtetésére minden 
költségvetésnél kalkulálni kell, mivel nem hoz olyan bevételt, amire számítottak, ezért ebben 
az évben jobban kell támogatnia a városnak a működést. Várhatóan a jövő évben már kisebb 
összeggel kell támogatni. Kéri, hogy a részletes vizsgálatot egy külön ülésen tárgyalják meg.  
 
Sándor István szerint egy gazdasági alapon működő egységnél elvárható, hogy egy idő után 
már eltartsa magát. Ezért ma már az önkormányzat a rendezvényeiért is fizet bérleti díjat. Ez 
vonatkozik a képviselőkre is. A képviselőnek viszont lehetősége van arra, hogy ezt 
költségként elszámolja és az önkormányzattól ezt az összeget költségtérítésként megigényelje. 
Egyetért azzal, hogy a dunaparti nyaralóházaknál nem lehet feltenni azt a kérdést, hogy 
nyereséges volt-e a működtetés vagy sem.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, a Kis-Duna kotrását már tavaly tárgyalta a testület és támogatást 
kapott, azzal a feltétellel, hogy a legkisebb költséggel végezzék azt el. Ezzel kapcsolatban 
pályázatot kívánnak benyújtani. A másik feladat a Dunapart rendezése, mellyel kapcsolatban 
vannak elképzelések. A kotrással kapcsolatban, ebben az évben nincsenek költségek, mivel a 
pályázat sikerdíjas. A kitermelt sóder beszámít majd a kiadásokba. A kitermelt meddőanyag 
alkalmas lesz a partrendezésre, ami természetes anyagnak számit. Egy héttel ezelőtt 
megalakult a Dunapart Bizottság, amelyben szakértők és civilek egyaránt részt vesznek.  
 
Salamon Tamás megérkezik. 
 
Lenkei György elmondja, hogy a bérlakás értékesítésből származó bevétel zárolt számlára 
kerül. Mivel nincs több értékesítendő bérlemény, erre a számlára nem fog több bevétel 
érkezni. A bizottságnak van egy olyan álláspontja, hogy ne költsék el működésre ezt az 
összeget, hanem csak lakásépítési pályázat önrészeként használják, vagy önkormányzati 
bérlemények felújítására, karbantartására.  
Sándor István elmondja, az első félévben a közalkalmazottaknál már megtörtént a törvény 
által kötelezővé tett bérfejlesztés, beindult az iskolatej akció is.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő véleménye szerint a BM üdülő nem csak stratégiai, hanem 
gazdasági döntés is volt. Nem kapott választ arra, hogy konkrétan mekkora összegekre kell 
számítani kiadásként. Kéri, hogy a rendelet módosítása során tárgyalják a körzeti képviselői 
keretet is. Javasolja, 2004-i évi költségvetési rendeletének módosítása során a körzeti keretek 
egészüljenek ki a 2003. évi megspórolt összegekkel.  
 
Ilyés Gizella megérkezik. 
 
Sándor István javasolja, hogy vizsgálják meg, hogy melyik képviselőnek van 2003. évi 
maradványa és a következő ülésen ezt tárgyalják meg.  
 
Markó József szerint amennyiben később döntenek róla, akkor már ebben az évben nem 
tudják felhasználni. 
 
Sándor István elmondja, hogy amennyiben megtörtént a felülvizsgálat és a fedezet 
rendelkezésre áll, akkor még ebben az évben felhasználhatóvá válik a keret. 
 
A testület 13 igen, 3 tartózkodással a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző Bizottságot, hogy vizsgálja meg a 2003. évi körzeti képviselői 
pénzmaradványokat.  
Amennyiben a fedezet rendelkezésre áll, jóváhagyja az idei felhasználását. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
A testület az előterjesztést 15 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2004. (IX. 30.) sz. rendelete az 
önkormányzat 2004. évi költségvetéséről szóló 1/2004. (II. 26.) sz. Ök. rendeletének 

módosításáról 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
A testület 15 igen, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozza. 
 

70/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A 2004. év I. félévének költségvetési beszámolóját elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 



 108

4./ Beszámoló a Városfejlesztési Bizottság 2003. évi munkájáról 
Előterjesztő: Markó József 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Bódiné Rábai Zita kifogásolja, hogy számos olyan kérdés nem szerepel a bizottság 
napirendjében, amely a lakosság részére fontos. Hiányolja az útépítési stratégiát. Nincs 
elképzelés az intézményi fejlesztésekkel kapcsolatban sem. Véleménye szerint elvárható 
lenne egy bizottságtól, hogy hosszabb távú stratégiát kidolgozzon és meghatározza a város 
fejlődési irányát. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a gyereklétszám emelkedésével kapcsolatban több 
intézkedést tettek és az oktatási intézményeket fejlesztették. Pályázatot nyertek a Béke utcai 
óvoda felújítására.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint jelenleg a 2003-as év munkájáról van szó, az eredmények 
pedig 2004-esek. Kifogásolja, hogy a bizottság ebben az évben csupán négy bizottsági ülést 
tartott.  
 
Bódiné Rábai Zita szerint a vezetés munkája nem jelenik meg a bizottság munkájában. A 
bizottságnál hiányolja az elképzeléseket és a terveket. 
 
Ilyés Gizella elmondja, hogy beadtak egy pályázatot fatelepítésre, melyet reményei szerint el 
fognak nyerni. Már a korábbi években is szerette volna elérni, hogy a városnak arculata 
legyen. Véleménye szerint sok ötlet azért nem valósul meg, mert a város pénzszűkében van. 
Szeretné, ha nem csak kritikákat adnának a képviselők, hanem javaslatot is a megoldásra.  
 
Markó József szerint nem az a lényeg, hogy hány ülés van, hanem hogy milyen 
hatékonysággal dolgozik a bizottság. A bizottságnak van egy feladatköre és jogköre. A 
bizottság elé kerülő témákat a Hivatal készíti elő. Tudomása szerint eddig minden benyújtott 
előterjesztést a bizottság megtárgyalta. Véleménye szerint a rábízott munkát a bizottság 
elvégezte. Egyúttal megköszöni a bizottság tagjainak az eddig végzett munkát.  
 
Szegedi Sándor kéri, hogy röviden és lényegre törően végezze a testület a munkáját. 
 
A testület a beszámolót 14 igen, 2 nem szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

71/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Városfejlesztési Bizottság 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Szünet 
 
Mudri József nem jött vissza. 
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2. sz. napirend folytatása: Területi Gondozási Központ vezetői pályázata 
 
Sándor István megkérdezi a pályázókat, hogy kérik-e zárt ülés megtartását. 
 
A pályázók nem kérik a zárt ülés megtartását. 
 
Sándor István megkérdezi a pályázókat, hogy a beadott pályázatokat kívánják-e kiegészíteni? 
 
Dr. Bognár László javasolja, hogy a pályázók néhány percben mutatkozzanak be.  
 
Márkusné Márton Hajlanka elmondja, pedagógusi és egészségügyi végzettsége van. 12 éves 
vezetői gyakorlatot szerzett. 
 
Mikó Istvánné egészségügyi, szociálpedagógusi és óvónői végzettsége van. Gyerekjóléti 
szolgálatban dolgozott. 6 éves vezetői gyakorlata van. Dinamikus intézmény kialakítását tűzte 
ki célul. Fontosnak tartja a pályázati lehetőségek kiaknázását.  
 
Izbégi Jánosné több mint 35 éve dolgozik egészségügyi területen. Egészségügyi főiskolát 
végzett. Jelenleg országos intézetnél dolgozik vezetőként. Közigazgatási szakvizsgával 
rendelkezik. Feladata volt országos hálózat kiépítése.  
 
Sándor István elmondja, hogy minden pályázót szakmailag felkészültnek tart, de csak egyet 
lehet kiválasztani. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a bizottság által beterjesztett sorrend 
alapján történik a szavazás.  
 
Mikó Istvánné: 14 igen, 1 tartózkodás 
Márkusné Márton Hajnalka: 5 igen, 7 nem, 3 tartózkodás 
Izbégi Jánosné: 6 igen, 6 nem, 3 tartózkodás 
Laki József: 12 nem, 3 tartózkodás 
 
Mikó Istvánné megköszöni a bizalmat. 
 

72/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Területi Gondozási Központ vezetőjének a pályázati kiírásnak megfelelő feltételekkel Mikó 
Istvánnét választja meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
5./ Beszámoló az általános iskolák 2004/2005. tanévre történt felkészüléséről 
Előterjesztő: Pongó István 
- Oktatási intézmények létszámproblémái 
 
Pongó István ismerteti az előterjesztést. A város egyszerre küzd kellemes és kellemetlen 
dolgokkal, mivel a gyerekek létszáma folyamatosan növekszik. Jelenleg a Huzella Tivadar 
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Általános iskolában napközis tanári hiány van. Most több évfolyam is van a napközikben, ami 
nem megfelelő a gyerekek számára. A másik probléma a radiátorok problémája, mivel nem 
működnek megfelelően, ezért ezt minden képpen minél hamarabb el kellene végezni a cserét. 
A Németh László iskolánál várhatóan a megépítendő sportcsarnok enyhíteni fog a 
tanteremgondokon. A művészetoktatás problémájára jelenleg nem lát megoldást. Az 
igazgatónő két pedagógus felvételét kéri.  
 
Salamon Tamás támogatja, hogy a Huzella iskolában cseréljék le a radiátorokat. Javasolja, 
hogy amennyiben erre van pályázati lehetőség, akkor azt használják ki. Kéri, hogy a Németh 
László iskolánál az építési területet úgy kerítsék el, hogy oda gyerek ne tudjon bemenni. Úgy 
érzi, hogy az óvodákra több pénzt kellene fordítani.  
 
Sándor István elmondja, hogy a radiátorcseréket most nem tudja összességében támogatni, 
mivel ekkora összeget a költségvetésre októberben nem terhelhető. A létszámokat biztosítani 
kell. Javasolja, hogy a 2005-ös költségvetésbe a most felmerült kéréséket tervezzék be. 
Javasolja, hogy a kiegészítésekkel együtt fogadják el a beszámolókat. 
 
A testület 15 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja és az alábbi határozatokat hozza: 
 

73/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Huzella Tivadar Általános Iskola vezetőjének beszámolóját elfogadja, valamint támogatja 
az alábbi problémák mielőbbi megoldását: 
- napközis tanár felvételének biztosítása (státusz és bérkeret) 
- radiátorok teljes körű cseréjét a 2005-ös költségvetés tervezésekor figyelembe veszi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 

74/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskola vezetőjének beszámolóját elfogadja, valamint megteszi a 
szükséges intézkedéseket az probléma mielőbbi megoldására: 
- a szeptembertől felvett pedagógus bérkeretének biztosítása a tartalékkeret terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
6./ Az óvodák személyi tárgyi feltételeinek biztosítása 
Előterjesztő: Pongó István 
 
Pongó István ismerteti az előterjesztést. A felsőgödi óvodában feltétlenül szükséges egy új 
technikai kisegítő beállítása. A Kastély óvodával kapcsolatban elmondja, hogy az 
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eszközigény betervezése az idei költségvetésbe nem került be. Kéri, hogy a 2005-ös 
költségvetésbe kerüljön be. A KSB az oktatási intézményekkel a költségvetés tervezésekor le 
fog ülni tárgyalni és ez alapján fogják az igényüket benyújtani. 
 
Salamon Tamás szerint a felsőgödi óvoda útviszonyáról mindenképpen szót kell ejteni. A 
lakók kérik, hogy az óvoda előtti szakasz maradjon egyirányú és kérik az aszfaltozást is, 
mivel jelenleg már életveszélyes ott közlekedni.  
 
Bódiné Rábai Zita elmondja, hogy kérték az ellenaláírás gyűjtés ívét, de ilyennel nem tudnak 
szolgálni. Tudomása szerint konkrét ígéret hangzott el az óvoda előtti utca aszfaltozására. 
Mikor készül el az út?  
 
Sándor István elmondja, hogy az út megépítése 15 millió Ft-ba kerül. A lakossági fórumon az 
hangzott el, hogy ne engedjék be a forgalmat az utcára. De ebben az esetben nem fogják 
leaszfaltozni, mert ha nincs gépkocsiforgalom, akkor nem kell az aszfaltos út sem. Az 
aláírásgyűjtő ív nála van, a jegyző úr azért nem tudta átadni. A körzet képviselőjével 
egyeztetve és a körzeti pénzből meg kívánják javítani az utat, oly módon, hogy a Kálmán utca 
és a templom utca közötti szakaszon emulziós alapra bitumenszőnyeg kerül leterítésre. Erre 
készül az árajánlat, ami, ha elfogadják, akkor két héten belül elkészül. Az óvoda felújítására 
pályázatot írtak ki, versenytárgyalás lesz és a nyertes fogja a munkákat végezni. Az óvodai 
foglalkoztatás megoldására ingatlant kívánnak vásárolni és építeni. Támogatni tudja a 
létszámprobléma megoldását.  
 
Ilyés Gizella elmondja, hogy a nyár folyamán meg lehetett volna építeni az utat, mivel az 
aláírások a templom túloldaláról érkeztek.  
 
A testület a beszámolót 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

75/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az 1. sz. Óvoda vezetőjének beszámolóját elfogadja, valamint egy új technikai kisegítő 
beállításához, melynek bérkerete rendelkezésre áll, hozzájárul.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 

76/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Kastély Központi Óvoda vezetőjének beszámolóját elfogadja. A 2004. évi elmaradt 
eszközigényeket a 2005. évi költségvetés tervezésekor figyelembe fogja venni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
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7./ Szociális ellátásról szóló rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy alapvetően technikai jellegű 
módosításról van szó. Az illetékes bizottságok a terveztet tárgyalták és elfogadták. 
 
Lenkei György elmondja, a talajterhelési díj kompenzációját a későbbiekben meg fogják 
tárgyalni és be kívánják építeni a szociális rendeletbe. Többen megkeresték, hogy a 
vízszámlában is található talajterhelési díj, de ehhez az önkormányzatnak nincs köze és nem 
az önkormányzat döntése alapján. 
 
Ilyés Gizella megkereste a DMRV-t és megkérdezte, hogy miért van a talajterhelési díj. Azt 
mondták, hogy a víztisztítás díja.  
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja 
 

Göd Város Önkormányzat 19/2004. (IX. 30.) sz. rendelete a szociális ellátásokról szóló 
8/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
8./ Gyermekvédelmi rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Pongó István kimegy. 
 
A testület az előterjesztést. 14 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat 20/2004. (IX. 30.) sz. rendelete a gyermekvédelmi ellátások 
helyi szabályairól szóló 7/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
9./ Alapítványi támogatási kérelmek 
Előterjesztő: Lenkei György 
 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. Javasolja, hogy amennyiben valaki támogatni 
kívánja valamelyik alapítványt, akkor azt jelezze. Az alapítványok nagy része ezeket a 
kérelmeket minden önkormányzatnak megküldi. A Népjóléti bizottság a kérelmeket nem 
támogatta fedezethiány miatt. 
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Salamon Tamás elmondja, hogy az ÜJKB támogatta a Biztonságos Közlekedésért Alapítványt 
saját keretéből, de mivel alapítvány ezért szükséges a testület döntése. Ez az alapítvány a 
gyerekeket tanítja meg a helyes közlekedésre. Kéri, hogy a testület támogassa a bizottsági 
kezdeményezést.  
 
Sándor István egyetért a bizottság döntésével, hiszen ezek közül az alapítványok közül már 
több kapott támogatást a polgármesteri keretből. 
 
Bódiné Rábai Zita javasolja, hogy a Peter Cerny Alapítványt támogassák, mivel ez az 
alapítvány a városban is végzi a tevékenységét. Javasolja, hogy minimum 40 eFt-tal 
támogassa az alapítványt. 
 
Kruzslicz István egyetért a tanpálya megépítésének támogatásával. Javasolja, hogy 
támogassák az ÜJKB döntését.  
 
 
ÜJKB javaslata: 15 igen szavazattal elfogadja a testület 
Peter Cerny alapítvány 40 eFt: 14 igen, 1 tartózkodással elfogadja a testület 
Többi kérelem elutasítása: 12 igen, 3 tartózkodással elfogadja a testület 
 
 

77/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Peter Cerny Alapítványt 40.000 Ft-tal támogatja.  
Fedezete: tartalékkeret 
Az Alapítvány a Balesetmentes Közlekedésért szervezetet 200.000 Ft-tal támogatja. 
Fedezete: ÜJKB saját kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
szünet 
 
 
10./ Téglajegyek kibocsátása 
Előterjesztő: Mudri József 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A téglajegyek értékesítéséből berendezési tárgyakat 
kívánnak megvásárolni. A téglajegyet azonban csak az alapítvány értékesítheti az 
önkormányzat nem. 
 
Pongó István elmondja, ahhoz, hogy a berendezés is olyan legyen, mint a külső látvány, 
ahhoz szükséges a téglajegyek kibocsátása. Létrejött egy olyan társaság, amely a téglajegyek 
értékesítését fogja propagálni. Kéri, hogy mindenki támogassa a sportcsarnok berendezésének 
megvásárlását. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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78/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskolánál sportcsarnok megépítésének támogatására téglajegyeket 
kíván kibocsátani. 
Felkéri a Göd Közbiztonságáért és Fejlesztéséért Közalapítványt és a Sportegyesületet az 
adományok gyűjtésére.  
Felkéri a Hivatal jogászát, hogy az Önkormányzat, az Alapítvány és a Sportegyesület között 
készítse el a megállapodást. 
Az adományok befizetése az Alapítvány számlájára történik a sportcsarnok berendezési 
tárgyainak vásárlására. Az Alapítvány köteles az adományt erre a célra fordítani, melyért 
szigorú elszámolási kötelezettséggel tartozik. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Sándor István átadja az ülés levezetését Pinczehelyi Tamás alpolgármesternek. 
 
11./ Beszámoló a Közművelődési és Oktatási Bizottság munkájáról  
Előterjesztő: Pongó István 
 
Pongó István ismerteti az előterjesztést. 2002-ben két ülést tartottak 8 határozattal. 2003-ban 
10 ülést tartottak. Ennél lényegesen többet mond a bizottság munkájáról, hogy szerteágazó a 
bizottság tevékenysége. Jó döntésnek tartja, hogy különválasztották a sport részét. Viszonylag 
rövid idő alatt nagy létszámproblémákkal találták szembe magukat. A bizottság munkájának 
fontos területe a középfokú oktatás bevezetésének előkészítése. Ismerteti a bizottság 
szerteágazó munkáját és területeit. A tévéadás problémája remélhetőleg egy hónapon belül 
meg fog oldódni. Kéri, hogy a határozati javaslatot fogadják el. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy a bizottsági keret emelését külön napirendként 
tárgyalják meg, együtt a többi bizottság keretének és a képviselői keret meghatározásával. 
 
Beszámoló elfogadása: 14 igen szavazattal elfogadja a testület 
Bizottsági keret megemelése a 2005-ös költségvetésben: 12 igen, 2 tartózkodó szavazattal 
elfogadja a testület és az alábbi határozatot hozza: 
 
 

79/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Közművelődési és Oktatási Bizottság 2003. évi munkájáról szóló beszámolót elfogadja. A 
bizottság szerteágazó tevékenységét figyelembe véve a 2005. évi költségvetés tervezésekor a 
bizottsági keretet a duplájára emeli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
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Pongó István ügyrendi javaslata, hogy külön napirendi pont keretében tárgyalják meg a 
bizottsági kereteket és a képviselői kereteket.  
 
Sándor István visszajön.  
 
Sándor István elmondja, hogy az idei évben már nem lehet bizottsági keretet emelni, vagy 
meg kell mondani milyen keretből. 
 
Dr. Horváth Viktor kéri, a bizottsági keret megemelését külön tárgyalják a képviselői kerettel 
együtt.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint ezt költségvetési kérdés. 
 
A testület a javaslatot: 15 igen, 1 nem szavazattal a javaslatot elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

80/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A bizottsági keretek és a körzeti képviselői keretek megemelését külön napirendként kívánja 
megtárgyalni a következő ülésen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Sándor István visszaveszi az ülés vezetését.  
 
 
12./ Csatornaberuházások költségvetési tervezése és kezességvállalása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy két társulat alakult meg, ahol 
kezességet kell vállalnia az önkormányzatnak. A tervek szerint az V. ütem beruházása október 
4-én kezdődik. A hitelt nem az önkormányzat veszi fel, hanem a társulás.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy az V-ös ütem után a város teljes utcahálózata 
csatornázottá válik? 
 
Sándor István elmondja, hogy igen minden utca csatornázottá válik.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a két hitelfelvétel között aránytalanság van.  
 
Sándor István elmondja, hogy az Oázis lakóparkban más közművet is építenek, nincs hozzá 
állami támogatás, ezért magasabb az összeg. A társulás nem tud ltp. szerződést kötni, csak ha 
az önkormányzat kezességet vállal. Az V. ütemnél 80%-os arányt vettek figyelembe a 
tervezésnél.  
 
Markó József tudomása szerint a Simex teljes közművel fogja értékesíteni az ingatlanokat.  
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Sándor István elmondja, hogy az Oázis lakóparkban az ingatlan értékesítések nem a tervek 
szerint alakultak, ezért az árakat kénytelenek voltak levinni, de ezek a telkek nem 
közművesek.  
 
Szegedi Sándor kéri, hogy a 119. oldalon lévő határozati javaslatból hiányzik a futamidő. 
Kéri, hogy határozzák meg. Javasolja, hogy 8 év legyen az időtartam. 
 
A testület a javaslatot 16 igen szavazattal elfogadja. 
 
A testület 16 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kézfizető kezességet vállal az önkormányzat illetékességi területén működő „Gödi Lakópark” 
nevű vízközmű társulat (2132 Göd, Németh László u. 24., adószám: 13318565-2-13, Cg: 13-
16-000137) által felvett 105.500.000 Ft összegű kamattámogatott hitel megfizetéséért a 
tőkeösszeg és járulékai erejéig. A kezességvállalás futamideje 8 év. 
Felhatalmazza a Polgármestert a kezességvállalás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 

82/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja Göd Város V. ütem szennyvíz csatornahálózat építés 1.260.363.750 Ft összegű 
beruházás megvalósítását és pénzügyi tervét. (A pénzügyi terv a határozat melléklete) 
Önkormányzati önrészként az összesen 198.051 eFt támogatást, a hitelkamat, számlanyitási 
díj és társulati működési költségekre – évenkénti ütemezésben – a következő 8 év, évenkénti 
költségvetésében előirányozza. 
A társulati hitel igénybevételénél – melynek összege 430.000 eFt – az Önkormányzat 
kezességet vállal. 
A szennyvízcsatorna beruházás lakossági hitelszerződések megkötésével az OTP LTP-t bízza 
meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
13./ Kutyamenhely elhelyezése 
Előterjesztő: Kruzslicz István 
 
Kruzslicz István ismerteti az előterjesztést. Elmondja, rengeteg kóbor kutya van a város 
területén. A menhely létrehozásával ez megszűnne. Az alapítvány felvállalja a városban a 
befogást. A befogás után elajándékozzák vagy tartják a kutyákat.  
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Lenkei György egy levelet szeretne felolvasni ezzel kapcsolatban, mely szerint az 1-es körzet 
lakói nem támogatják a menhely létesítését.  
 
Markó József elmondja, hogy azért utasították el a kérést, mivel azon a területen a szerkezeti 
terv nem teszi lehetővé, de amennyiben ez a megfelelő telek, akkor támogatják a létesítést. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, hogy egyeztetett a kerületi főállatorvossal. Azt a 
tájékoztatást kapta, hogy a dögkutakat január 1-től nem lehet használni. Pontosan körül kell 
írni a szolgáltatást. A beterjesztett anyag érinti az ebrendészetet és az állati tetemek 
megsemmisítését is. Kéri, a jegyző foglaljon állást, hogy a beterjesztett feladatok a területen 
végezhetők-e.  
 
Sándor István javasolja, hogy vegyék le napirendről, mivel úgy látja, hogy nincs megfelelően 
előkészítve az előterjesztés.  
 
 
14/A. Helyi hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról szóló rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György nem tudja támogatni, hogy a hulladékégető állásfoglalás és döntés nélkül a 
tervbe bekerüljön.  
 
Sándor István elmondja, hogy a szemétégetőről a lakosság fog dönteni.  
 
Salamon Tamás elmondja, hogy az ÜJKB támogatta az előterjesztést. Kérdése, hogy kell-e 
ekkora összeget szerepeltetni, mikor már működik a szemétkommandó is, akit támogatnak?  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a feladatokhoz csatolt összeg ajánlás. Amikor sorrakerül a 
végrehajtás, akkor a testület fog dönteni a konkrét összegről.  
 
Mudri József visszajön, Szegedi Sándor elmegy. 
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat 21/2004. (IX. 30.) sz. rendelete  
a hulladékgazdálkodási terv végrehajtásáról 

 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
B. A települési folyékony hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló 
rendelet 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
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Bódiné Rábai Zita amennyiben továbbhasznosítja a hulladékot az önkormányzat akkor nem 
kell a büntetést fizetni. Kéri, hogy a jegyző adjon tájékoztatást a folyékony hulladék 
elszállításáról. 
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzat 22/2004. (IX. 30.) sz. rendelete  
a települési folyékony hulladékártalmatlanítási közszolgáltatásról 

 
 
A rendelet a jegyzőkönyv melléklete 
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
15./ Római katolikus egyházi iskola részére terület biztosítása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A mai téma nem a terület biztosítása, hanem a terület 
bérbeadása. A PEB tárgyalta az előterjesztést.  
 
Vidák Árpád elmondja, hogy a PEB évi 10 eFt bérleti díjat határozott meg. 
 
Salamon Tamás kifogásolja, hogy az ÜJKB nem látta a szerződés-tervezetet. Addig, amíg ezt 
nem látja, addig nem tudja támogatni a bérbeadást. Kéri, hogy napolják el a témát. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy a testület mire adott felhatalmazást és miről döntött 
ezzel a kérdéssel kapcsolatban. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a kérelmező a mai döntés után tudja a szerződést végleges 
állapotba hozni és elkészíteni. A szerződés csak ezt követően fog elkészülni, jelenleg még 
nincs kész. 
 
Markó József javasolja, hogy a Kolping iskola ma kapja meg a döntést a bérbe adásról. Kéri, 
hogy a szerződés-tervezetet a testület tárgyalja meg. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő amennyiben nem látja a szerződést, akkor nem tud dönteni a terület 
bérbe adásáról, hiszen a szerződésben kell rögzíteni a feltételeket. Véleménye szerint a KOB-
nak és a VB-nek is tárgyalni kell a szerződés-tervezetet.  
 
Sándor István szerint a szerződés elkészítéséhez szükséges a bérleti díj és a bérleti idő 
meghatározása.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint a szerződések vizsgálatát és módosítását óvatosan kell kezelnie a 
bizottságoknak, mivel a szerződés kétoldalú nyilatkozat. Javasolja, hogy tegyék fel szavazásra 
a kérdést, és bízzák meg a polgármestert a szerződés aláírására. 
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Salamon Tamás nem tudja elfogadni, hogy a szerződés-tervezetet az ÜJKB ne lássa. 
Véleménye szerint jelen pillanatban nagy terheket az iskola a városról nem vesz le, mivel 
kevés a tanulója. 
 
Sándor István elmondja, hogy a szerződés aláírása előtt meg tudja mutatni az ÜJKB-nak a 
szerződést. Most arról kell dönteni, hogy adnak-e területet vagy sem. 
 
Lenkei György szerint amennyiben látják a szerződést, akkor meg tudják szavazni az 
előterjesztést. Mi akadálya van annak, hogy lássák a szerződést?  
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak.  
 
Az ügyrendi javaslatot a testület 8 igen, 7 nem, 1 tartózkodással nem fogadja el. 
 
Szünet 
 
Sándor István javasolja, hogy a testület bízza meg a szerződés megkötésére, ő pedig biztosítja, 
hogy a szerződés aláírása előtt a szerződést az ÜJKB elé terjeszti megtárgyalásra.  
 
Aki egyetért, hogy lezárják a vitát és döntsenek az igennel szavazzon: a testület a javaslatot 
13 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett elfogadja és szavazni kívánnak a Polgármester által tett 
javaslatra. 
 
Sándor István ismét elmondja a javaslatát, melyet szavazásra kíván bocsátani. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ezzel a szavazással a 40/2004-es határozatot is vissza kell 
vonni.  
 
A testület a javaslatot név szerinti szavazással 13 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elfogadja és az 
alábbi határozatot hozza: 
 

83/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kolping Szövetséggel iskola működtetésére a Szakács 
kert területén a bérleti szerződést határozott időre, 10 évre, évi 10.000 Ft os bérleti díjért 
megkösse.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a szerződést aláírás előtt az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági 
Bizottság elé terjessze be. 
A 40/2004. (IV.29.) sz. Ök. határozatot visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
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17./ Telekalakítások 
Előterjesztő: Markó József 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést. A bizottság megtárgyalta a Beruházási Iroda 
előterjesztését a telekalakításról. A 2052-es területen lévő intézményi területet kívánják 
átminősíteni és építési telkeket kialakítani. A rajzon már a telekosztási határok láthatók. A 
terület az Erdész utcáról nyílna. A környéken lakók úgy nyilatkoztak, hogy támogatják a 
lakótelkek kialakítását. 
 
Lenkei György megerősíti, hogy a lakók támogatják a lakótelkek kialakítását.  
A testület az előterjesztést név szerinti szavazással 14 igen, 2 tartózkodó szavazattal elfogadja 
és az alábbi határozatot hozza: 
 

84/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Javasolja a gödi 2052/89-91 hrsz-ú intézményi terület és a 2052/61 hrsz-ú közterület egy 
részének más célú felhasználását. 
A 2052/61 hrsz-ú 5273 m2 területű közterületből 3414 m2 terület átminősítését beépítetlen 
belterületté, a 2052/89-91 hrsz-ú, 5050 m2 intézményi területből, 3447 m2 beépítetlen 
területre és 1603 m2 út besorolásra minősíti át, a beépítetlen területeket építési telekké osztja 
meg és piaci áron kívánja értékesíteni. 
A megosztott ingatlanokat licit útján kívánja értékesíteni. Javasolja, hogy a licit időpontját és 
a helyszínét országos napilapba is tegyék közzé.  
Az értékesítésből származó bevételt további fejlesztésekre kívánja fordítani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
18./ Bölcsőde létesítéséhez elvi határozat meghozatala 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. A bölcsődei tervek most készültek el, az építési 
engedélyt gyorsított eljárással fogják beszerezni. A pályázat benyújtásához szükséges a 
testület döntése és jóváhagyása.  
 
Markó József elmondja, hogy a bizottság a kérdést támogatta, bár a villanyvezeték közelsége 
miatt voltak aggályok. Fenntartással fogadták a vételárat. Kérdése, hogy a három telek 
közművel el van látva? Amennyiben közműves a telek akkor el tudja fogadni a 35 milliós 
értékesítési árat.  
 
Sándor István elmondja, hogy amennyiben megvalósításra kerül a bölcsőde és sor kerül az 
ingatlanok megvásárlásra, akkor az ismét a testület elé fog kerülni. 
 
A testület 16 igen szavazattal az előterjesztést elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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85/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a bölcsődeépítési pályázat elkészítését és a szükséges 23.970 eFt biztosítását a 
„Társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése” címmel.  
A pályázat elnyerését követően a jelenlegi bölcsődét továbbra is működtetni kívánja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
19./ Elvi állásfoglalás kistérségi társuláshoz csatlakozás céljára 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést. Többször megkísérelték az SZMSZ beszerzését, 
hogy a testület elé tudja terjeszteni megtárgyalásra, de eddig még nem sikerült. Azt mondják, 
hogy addig nem tudnak véglegesen dönteni, amíg nincs SZMSZ. Addig azonban javasolja, 
hogy a csatlakozási szándékot jelentsék ki.  
 
Salamon Tamás javasolja, hogy az ÜJKB az SZMSZ Gödre vonatkozó részét tárgyalhassa. 
Kéri a Hivatal vezetőinek segítségét a kidolgozáshoz.  
 
Sándor István elmondja, hogy a koordináló kormánymegbízott és nem ők készítik elő a 
kistérségek kialakítását és a működtetését. 
 
A testület a szándéknyilatkozatot 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

86/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kifejezi azt a szándékát, hogy a kistérségi társuláshoz csatlakozni kíván. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
20./ Gödi 118/9 hrsz-ú terület értékesítésével kapcsolatos földhivatal által kért határozat 
elfogadása 
Előterjesztő: Sándor István 
 
Sándor István ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

87/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A tulajdonában lévő gödi 118/9 hrsz-ú, 59 m2 alapterületű, eredetileg út besorolású ingatlant 
beépítetlen belterületi ingatlanná minősíti, a törzsvagyonból törli és ennek megfelelően 
átsorolja a forgalomképes ingatlanok közé.  
Az előző bekezdés szerint kialakított belterületi ingatlant 5000 Ft/m2, mindösszesen 295.000 
Ft, egyösszegben fizetendő vételárért adás-vételi szerződés keretében értékesíti – eszmei ½-
1/2 tulajdoni arányban – Dr. Mészáros Károly 2131 Göd, Pesti út 98/a és Horányi Ildikó 2131 
Göd, Pesti út 89/a sz. alatti lakosok részére, azzal a szerződésben rögzített feltétellel, hogy 
vevők tudomásul veszik miszerint megszerzett ingatlanukon közművízvezeték, légterében 
pedig elektromos kábel húzódik, ezek esetleges meghibásodása esetén biztosítják a 
hibajavítást és a folyamatos karbantartást az illetékes közműszolgáltatók részére és a 
közműszolgáltatók ilyen irányú igénye esetén hozzájárulnak a közművezetékekre vonatkozó 
szolgalmi jog alapításához.  
Vevők a vételár kifizetéséért együttesen és egyetemlegesen felelnek.  
Felhatalmazza a Polgármestert fenti szempontok szerinti szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
21./ Csatlakozás a Bursa Hungarica-hoz 
Előterjesztő: Pongó István 
 
Pongó István ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy évek óta csatlakoznak ehhez az 
ösztöndíj rendszerhez.  
 
Szegedi Sándor visszajön. 
 
A testület az előterjesztést 17 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

88/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja, hogy Göd Város Önkormányzata csatlakozzon a Bursa Hugarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat 2005. évi fordulójához. 
A 2004/2005-ös tanévre /10 hónapra/ középiskolásoknak Nemeskéri Középiskolai 
Ösztöndíjpályázatot ír ki. A pályázat kiírása és űrlapja a határozat mellékletét képezi. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
Egyebek 
 
Sándor István a képviselői kérdéssel kapcsolatban elmondja, a televíziótól kért igazoló 
jelentést a szeptember 2-i testületi üléssel kapcsolatban. Az írásos anyagot az interpelláló 
képviselőnek át fogja adni. A jelentésben az szerepel, hogy családi okok miatt nem tudott a 
kábeltévé vezetője részt venni a testületi ülésen. A Samsunggal kapcsolatos tárgyalásokról 
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elmondja, hogy felhívta a vezetőség figyelmét az újtelepi csatornázásra és az útépítésre, kérte 
a munkák elvégzésének támogatását. Ígéretet arra nem tud tenni, hogy a körzet képviselőjét is 
meg fogják hívni a megbeszélésekre, mivel nem ő a meghívó fél. Amennyiben ő lesz a 
meghívó fél, akkor a körzet képviselőjét is meg fogja hívni. 
 
 
Ilyés Gizella elmondja, hogy az erődgazdálkodási társuláshoz történő csatlakozás szükséges, 
mivel három kis erdője van a városnak, aminek fenntartása az önkormányzat kötelező 
feladata. Tárgyalásokat folytattak egy erdőmérnökkel, aki évi max. 50 eFt-ért tudja vállalni a 
feladatok irányítását. A VB megtárgyalta és jóváhagyta az előterjesztést. 
 
Sándor István javasolja, hogy a szerződést az ÜJKB tárgyalja meg.  
 
A testület az előterjesztést 17 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

89/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az Állami Erdészeti Szolgálat Budapesti Erdőgazdálkodási Társuláshoz csatlakozni kíván.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő négy témában kíván hozzászólni. Az első az útaszfaltozással 
kapcsolatos kérdése. Az áprilisi ülésen elhangzott, hogy minden képviselő jelöljön meg egy 
utcát aszfaltozásra. Tudomása szerint nem történt előrelépés az ügyben. A VB utolsó ülésén 
elhangzott, hogy csak két képviselő adta le az utcákat. Javasolja, hogy aki nem adta még le az 
utcákat, azokat hagyják figyelmen kívül. Kéri, hogy az elnök úr ismertesse azokat a 
képviselőket, akik leadták az utcaneveket, és a megjelölt utcákat. 
 
Markó József elmondja, hogy nem tudja fejből felsorolni a képviselőket, de 8 napon belül le 
fogja adni a neveket írásban. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint határt kell szabni annak, hogy meddig adják le az 
utcaneveket.  
 
Sándor István javasolja, hogy október 30. legyen a határ, amíg leadhatják az utcaneveket. 
 
Dr. Horváth Viktor elmondja, hogy korábban arról volt szó, hogy önerőből hoznak létre 
játszótereket. A testület felkérte, hogy pontosítsa a játszóterek árait és a területeket. A testület 
elfogadta a játszóterek árajánlatát és a területeket is. A napokban megjelent egy nyilatkozat, 
hogy itt nem történt semmi ebben az ügyben. Kérdése, hogy miért nem indult el a nyár során a 
játszótérépítés? A kistérségi településszerkezeti terv tudomása szerint az internetről letölthető. 
Eddig még egyetlen szakbizottság sem foglalkozott ezzel a kérdéssel. Ki van jelölve valaki, 
aki ezzel a kérdéssel foglalkozik? Véleménye szerint ez legalább olyan fontos, mint a város 
saját szerkezeti terve. 
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Dr. Szinay József elmondja, hogy eddig még nincs kijelölve senki, de most ezt megteheti a 
testület. 
 
Sándor István elmondja, hogy a kistérségben eddig nagy a fejetlenség. Vélemény szerint a VB 
elnöke alkalmas arra, hogy a várost képviselje, de amennyiben segítségre van szüksége akkor 
azt kérheti a képviselőktől. Eddig még nem kaptak meghívót a szerkezeti terv tárgyalására. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, a járdaépítéssel kapcsolatban a VB ülésén volt egy 
javaslata, kéri, hogy azt hajtsák végre. Kérdése, hogy mikorra várható a végleges szabályozás. 
 
Sándor István elmondja, hogy ebben az évben már nem kívánnak változtatni a bevett 
rendszeren, de elindult egy folyamat, amely szerint négyzetméter alapján fogják a járdaépítési 
költségeket kifizetni.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy mivel csak néhány számláról van szó az előterjesztése 
szerint, ezért ezeket ki kellene fizetni. Jelenleg olyan panasz van a birtokában, mely szerint 
5eFt-tal kevesebbet fizettek ki.  
 
Sándor István elmondja, hogy ezeket az eseteket név szerint fogja megvizsgálni és 
amennyiben indokolt ki fogják fizetni. 
 
 
Szegedi Sándor tudomása szerint, egy szabályosan benyújtott telekalakítási kérelemre elvi 
engedélyt a hivatal kiadott, de a végleges engedélyt nem adják ki. A szakhatóságok is 
megadták az engedélyeket és már utat is kialakítottak. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy valóban kapott a KÖZVIZIG elvi engedélyt. Amikor a 
lakosság ezt megtudta a környékbeli lakók tiltakoztak és ezért került elutasításra a végleges 
engedély kiadása, de lehetőség van a II: fokra benyújtani a fellebbezést 30 napon belül. 
 
 
Lenkei György elmondja, a Beruházási Iroda vezetőjét megkereste a játszótér megépítésével 
kapcsolatban, ahol azt az információt kapta, hogy lehetséges még ennél kedvezőbb ár is. 
Amennyiben ezt az árajánlatot megkapja, a játszóteret meg kívánják építeni az Erdész 
utcában. 
 
Salamon Tamás kérdése, hogy a sportcsarnok hitele hány százalékos? 
 
Sándor István elmondja, hogy ennek utána kell néznie, mivel most nem tudja megmondani.  
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, ad hoc közbeszerzési pályázatot kell létrehozni, ami az óvoda 
közbeszerzési pályázatát bírálná el. Elég egyszerű a testület dolga, mivel pontosan meg van 
határozva az állandó tagok névsora. E szerint az állandó tagok a Polgármester, a PEB tagja, a 
VB tagja, meghívottként pedig az érintett intézmény vezetője. Három személyt kell javasolni 
a bizottságba. Amennyiben ezt így elfogadják, akkor kéri, hogy szavazzák meg a három tagot. 
A közbeszerzési bizottság nem része az önkormányzati bizottsági struktúrának. Az ad hoc 
bizottságot a végleges bizottság létrehozásáig minden alkalommal létre kell hozni. Javasolja, 
hogy a bizottság tagjai a Polgármester, a PEB elnöke és a VB elnöke legyenek. 
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Sándor István vizsgálatot kér, hogy miért az utolsó pillanatban került egy ilyen jelentőségű 
kérdés a testület elé. 
 
A testület az előterjesztést és az ad hoc bizottság létrehozását 15 igen, 2 tartózkodással 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

90/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Béke utcai óvoda közbeszerzési pályázatának elbírálására közbeszerzési ad hoc bizottságot 
hoz létre, melynek tagjai: 
- Sándor István polgármester 
- Vidák Árpád PEB elnök 
- Markó József VB elnök. 
Meghívott tag Karaszek Ernőné óvodavezető. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István  
 
 
Markó József elmondja, Kovacsik Tamás megkérte, hogy a játszótér építési anyagát adja át.  
 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy nem történt mulasztás az esetében, hiszen ráért volna az 
októberi ülésre is beterjeszteni az ad hoc bizottság létrehozását, de így időt nyertek. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a Family Frost részére még az előző testület 100 eFt-os 
közterület használati díjat vetett ki., amit megfellebbeztek. A bíróság ítélete szerint a Hivatal 
rossz jogszabály helyre hivatkozott. A rendelet szerint négy kategória van meghatározva. A 
testület a 4-es helyre hivatkozott, ami az egyéb. A bíróság szerint a mozgóárusítás helyben 
történő árusítás. Ezért most ez alapján kell a díjat kivetni, de a korábbi összegben. Kéri, hogy 
a testület ezt hagyja jóvá.  
 
A testület az előterjesztést 16 igen, 1 tartózkodással elfogadj és az alábbi határozatot hozza: 
 

91/2004. (IX. 30.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Family Frost Kft (2040 Budaőrs, Budapesti út 62-64.) közterület-használati díját – 
figyelemmel a bírósági ítéletre – 2001. évre 89.280 Ft-ban, 2002 évre 98.280 Ft-ban 
állapította meg a 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet 1. sz. melléklet. 1 sorszám alatti díjtétel 
alapján. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Sándor István 
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Mivel a testület zárt ülés keretében folytatja a fellebbezések tárgyalását, Sándor István 
megköszöni a vendégek részvételét. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
    polgármester       jegyző  

 
 
 

Pinczehelyi Tamás     Jónásné Héder Hedvig 
jkv. hitelesítő         jkv. vezető 
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