
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 27-i ülésén a Polgármesteri  
               Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület soron következő ülése 
 
Sándor István köszöntötte a megjelenteket. Napirend előtt tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy 
megkezdődtek az útépítések, melyről külön napirendi pontban részletes tárgyalnak.   
 
Lenkei György: az Alagút utcai csatorna probléma a mai napig nem oldódott meg. A jelenlegi átmosási 
technika nem megfelelő, a bűz még erősebben terjeng. Radikális megoldásra van szükség. A 
csomádiak felé határidővel megjelölt felszólítást kell küldeni.  
 
Sándor István: a zárt vezeték kiépítése folyamatban van, Csomád részére már küldött írásos 
felszólítást. 
 
Mudri József: van-e engedély kiadva a strand területén éjszakai fürdőzésre, partikra? 
 
Dr. Szinay József: nem adott ki engedélyt a strand területére, de más területre sem. 
 
Markó József: mint üzemeltető, ő sem tud ilyen engedélyről, de ott tartott rendezvényről sincs 
információja. Zárás után még vannak munkálatok, de ezek nem ilyen jellegűek. Kérte, hogy a 
bejelentést pontos időpont megjelöléssel tegyék.  
 
Ilyés Gizella: a pályázaton elnyert komposztáló edényekből még mindig van felhasználásra váró, ezért 
felvette a kapcsolatot az egyéni képviselőkkel. A komposztáló edény az önkormányzat tulajdonában 
marad, ezért komoly adminisztrációs munkával ját az átadás. A felsőgödi állomás építése kapcsán 
elmondta, hogy az teljes egészében MÁV terület. Tárgyalt az állomásvezetővel, és tudomása szerint a 
munka elvégzéshez több hatósági engedélyre is szükség van. A jelenlegi munka minősége 
szakmailag kifogásolható. Bejelentette, hogy megalakult a külterület ellenőrzési akciócsoport. 
 
Sándor István: a szóban forgó terület az önkormányzaté, a MÁV-nak minimális része van. Véleménye 
szerint a munkát szakemberek végzik  és a lakosság örömmel fogadta a kövezést. A felsőgödi 
állomás után a középgödi állomás következik. 
 
Dr. Szinay József: bejelentette, hogy a Hevián Kft. kontra Göd Város Önkormányzat peres ügye a 
Legfelsőbb Bíróság elé került. A bíróság hatályon kívül helyezte a korábbi döntéseket, és új eljárás 
lefolytatásáról döntött.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: azért nem igényelt még komposztáló edényt, mert azt minden igénylőnek 
egységesen, ingyen kellene biztosítani. A körzetében igényfelmérést végez, ezt követően jelzi a 
szükséges mennyiséget. Az állomás területének felújítása valóban jó dolog, de tudni szeretné, 
tárgyalta-e a szakbizottság, illetve lett-e pályázati kiírás a kivitelezésre. A Duna minősége nagyon jó, a 
partra nagyon sokan mennek le. Többen jelezték, hogy rendkívül zavaró az úszóhajó által működtetett 
aggregátor zajkibocsátása. Az útépítési szabályzat elfogadásakor egyhangúan arról döntöttek, hogy 
még a kivitelezés megkezdése előtt megmutatják a terveket a lakosságnak. Az Alagút utcai csatorna 
bűze már más területen is érezhető.  
 
Dr. Szinay József: az aggregátor üzemeltetését kivizsgálja.  
 
Sándor István: köszöntötte a névnapjukat ünneplő képviselőket és testületi ülésen közreműködő 
munkatársakat.  
 
 
 



 120

Markó József: az egyebekben az Alapszolgáltatási Központ gépkocsi vásárláshoz kéri a testület 
jóváhagyását.  
 
Sándor István: a meghívóban szereplő 3. napirendi pont 1-2 részét, a  6., 7. és a 12.  napirendi pont 
levételét, valamint a 10. napirendi pont helyett az útépítési rendelettel kapcsolatos napirend felvételét 
kérte.  
 
- 14 igen - egyhangú - szavazati aránnyal elfogadva. 
 
Rábai Zita: nem megfelelő előkészítettség miatt a 11. napirendi pont levételét kérte.   
 
- 2 igen 8 nem 4 tartózkodás  - szavazati aránnyal a napirendi pont tárgyalásra kerül.  
 
Dr. Szinay József: az egyebekben a Gödi Körkép választások előtti megjelentetésével kapcsolatban 
kért szót. 
 
 
A Képviselő-testület 13 igen 1 nem szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
Napirendi pontok: 
 
1./ Beszámoló a Gödi Rendőrőrs 2005. évi működéséről, Göd város közbiztonsági helyzetéről 

Előterjesztő: Sándor István polgármester 
Napirend előadója: Tóth Zoltán őrsparancsnok 

2./ Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Alapítvány támogatása 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
3./ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi társulás 

- tulajdonosi hozzájárulás a Pedagógiai Szakszolgálat tetőtér bővítéséhez 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
4./ SZMSZ függelékének elfogadása 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
5./ „Göd Város Önkormányzat 2006/2” tárgyú közbeszerzési eljárásra vonatkozó 
       döntés meghozatala        (zárt ülésen) 
 Előterjesztő: Kasza Lajos      
6./ 22/1999(XI. 3.) és a 14/2005.(IV. 29.) ök. rendeletek módosítása - Göd, Jegenye utcai    
     telek-kialakításával kapcsolatosan 
 Előterjesztő: Pinczehelyi Tamás 
7./ Papp Mihály vételi szándéka – felsőgödi autóbuszváró területére 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
8./ Útépítéssel kapcsolatos tájékoztatások,  
       útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról szóló rendelet módosítás 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
9./ Ingatlanok értékesítése 
 Előterjesztő: Sándor István        
10./ 18/1999 (VI. 22.) sz. vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
11./ Csatornaépítés V. üteme kapcsán adott szociális kompenzációról szóló rendelet  
       módosítása 
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
12./ Oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása 
 Előterjesztő: Dr. László Domokos 
13./ Sportbizottság előterjesztése 
 Előterjesztő: Mudri József  SB elnök 
14./ Javaslat díszpolgári cím adományozására 
 Előterjesztő: Sándor István polgármester 
15./ Egyebek 

Alapszolgáltatási Központ gépjármű vásárlásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Markó József 
Gödi Körkép választások előtti megjelentetése 
Előterjesztő: Dr. Szinay József 
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Ilyés Gizella: kézhez kapta a kistérség környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási tervét melyet 
megtekintésre rendelkezésre bocsát. 
 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Beszámoló a Gödi Rendőrőrs 2005. évi működéséről, Göd város közbiztonsági helyzetéről 
Tóth Zoltán őrsparancsnok: a beszámoló már januárban elkészült, ehhez képest több változás is 
történt. A város területén a tavalyi évhez képest sokkal kevesebb bűncselekmény történt. A 
legnagyobb problémát a besurranásos lopás jelenti, de a lakosság segítségével ezek a 
bűncselekmények megelőzhetőek lennének. A másik probléma a strand, ahol lopások és gépkocsi 
feltörések a jellemzőek. Létszámuk és felszereltségük jónak mondható. A gépjárműparkban 
szeretnének változást, kisebb fogyasztású autóra lenne szükségük. A külterületi akciócsoport 
munkája, melyet civil szervezetek is segítenek, eredményes volt, már az első ellenőrzéskor tettenérés 
történt. 
 
Pinczehelyi Tamás kiment.  
 
Kovács László rendőrkapitány: tavaly a Gödi Rendőrőrs élén személyi változás történt. Több sikeres 
projektet fejeztek be, motorkerékpárok kerültek szolgálatba, saját sebességmérő készülék beállítására 
kerül sor. Kérte az önkormányzatot, hogy a gépjármű cseréjéhez nyújtsanak támogatást. A rendőrség 
szervezeti felépítésében is változások történnek. A szolgálatot továbbra is megfelelően tudják ellátni. 
Az önkormányzatoktól és a civil szervezetektől maximális támogatást kapnak.  
 
Rábai Zita: valóban nem a legfertőzöttebb terület Göd, de a statisztikából az derül ki, hogy az 
elfogások száma csökkent. A szolgálati lakás biztosítása szintén segítené munkájukat.  
 
Tóth Zoltán: az elfogások száma valóban csökkent, de ezek elsősorban az Auchan áruházra 
vonatkoztak. A szolgálati beosztásban arra törekedtek, hogy Gödön a gödi rendőr Gödön szolgáljon. 
 
Kovács László: a szolgálati lakás ügyében a Képviselő-testület döntése értelmében, már a kijelölt 
kollégával egyeztetnek. 
 
Pinczehelyi Tamás visszajött. 
 
Ilyés Gizella: tudni szeretné, hogy milyen tárgyalások történtek a szolgálati lakás használatba 
vételére? Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság maximálisan egyetértett és elfogadásra 
javasolta a beszámolót. 
 
Dr. Szinay József: az önkormányzat és a rendőrség között korábban is jó volt a kapcsolat, de ez az 
utóbbi időben még tovább javult. Napi kapcsolatban állnak, szinte azonnali intézkedésre is sor 
kerülhet.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a testületi határozat értelmében arról is meg kell állapodni, hogy 
bérleményként, vagy megvásárlással kívánják a lakást hasznosítani. 
 
Kovács László: a lakáspályázatok megtárgyalása után választották ki a jelölte, a bérleményre 
vonatkozó konstrukció megvalósulása folyamatban van. 
 
Sándor István: a korábbi problémák megoldódtak, örülnek, hogy az új őrsparancsnok és a 
rendőrkapitány, valamint az önkormányzat kapcsolata kiváló. Felhívta a figyelmet arra, hogy a nyári 
időszakban a lakosság száma jelentősen megnövekedik. További munkájukhoz sok sikert és 
eredményességet kívánt.  
 
A képviselő-testület 14 - egyhangú -   szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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67/2006(VII. 27.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja  
a Dunakeszi Rendőrkapitányság Gödi Rendőrőrs  2005. évi működéséről,  

Göd város közbiztonság helyzetéről szóló beszámolóját. 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sándor István polgármester 

 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Sándor István polgármester nincs jelen, az ülés vezetését Pinczehelyi Tamás alpolgármester vette át. 
 
 
2./ Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Alapítvány támogatása 
Pinczehelyi Tamás: ismertette az előterjesztést.  
 
Szegedi Sándor: az alapítvány évekkel ezelőtt a vállalkozók és az önkormányzat együttműködésével 
alakult meg. A Vállalkozók Egyesülete támogatni kívánja az alapítványt, de pontos információkra és az 
adott támogatással történő elszámolásra van szükség. Véleménye szerint nem a hitel átvállalása, 
hanem a fennmaradó teljes hitel visszafizetése a megoldás. Javasolta, határozatban mondják ki, hogy 
az önkormányzat, a rendőrség és a vállalkozó együttműködésével térfigyelő rendszer kiépítésére van 
szükség. 
 
Pinczehelyi Tamás: az alapítvány pénzfelhasználása mindig nyomon követhető volt. A kuratórium 
elnöke jelenleg ezt a támogatási kérelmet nyújtotta be, kérte ennek támogatását. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: korai az alapítvány hosszú távú terveiről beszélni, mert a közalapítványok 
megszüntetését tervezik. Korábban a közalapítvány útépítésbe történő bevonására tettek javaslatot, 
melynek lebonyolítására az alapítvány nem volt alkalmas. A CASCO biztosítás hogyan kerül 
elszámolásra?  
 
Pinczehelyi Tamás: munkavégzés során többször megsérült az autó. A kártérítésből és az 
értékesítésből származó bevétel fedezné az új autó vásárlását. 
 
Markó József: rész vett az új kuratórium ülésén. Véleménye szerint a bevételeket legalizálni, a korábbi 
negatívumokat rendezni kell. A Vállalkozók Egyesületének támogatásáról örömmel értesül.  
 
Kovács László: a sérült jármű javítása gazdaságtalan. A konstrukció lényege, hogy a lízinghátralékot 
kifizetve és a sérült gépjárműt beszámítva, kerülhet sor az új jármű megvásárlására. A különbséget a 
Vállalkozók Egyesülete vállalja. Az új gépjármű teljes értéken kerül az alapítványhoz, működtetését a 
rendőrség vállalja, mely egy sokkal gazdaságosabb gépjármú. 
 
Pinczehelyi Tamás: az új autó beszerzésének pénzügyi konstrukciót nem ismerik, arról csak később 
tárgyalhatnak. Véleménye szerint a hátralék kifizetése az első lépés.  A vállalkozók felajánlása az 
alapítvány felé történik.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: nem kapott választ arra, hogy volt-e CASCO, és ha igen, ki fizeti ennek a 
díját? 
 
Pinczehelyi Tamás: igen, van CASCO a gépjárműre.  
 
Kovács László: más felépítésű a szolgálati gépjárművek CASCO-ja, melyet az alapítvány fizet.  A 
beszámítással közel 1 mFt-ot nyerhetnek. 
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Szegedi Sándor: a vállalkozóknak és a lakosságnak is érdeke, hogy vagyonuk védve legyen, az autó 
beszerzése is ezt a célt szolgálja.  
 
Ilyés Gizella: kérte, hogy a határozati javaslat pontosan fogalmazzák meg, rögzítsék, hogy a vásárlás 
értékének különbözetét a vállalkozók fizetik, és az önkormányzatnak nincs egyéb kötelezettsége. 
 
Pinczehelyi Tamás: a Vállalkozók Egyesülete döntésének figyelembe vételére nincs kompetenciájuk.  
 
A képviselő-testület 13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

68/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Göd Fejlesztéséért és Közbiztonságáért Alapítvány részére 

710.107.-Ft támogatást nyújt. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
Kovács László: megköszönte a Képviselő-testület támogatását. 
 
 
 
3./ Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi társulás 

- tulajdonosi hozzájárulás a Pedagógiai Szakszolgálat tetőtér bővítéséhez 
Pinczehelyi Tamás: csak a tulajdonosi hozzájárulásról kell dönteniük. Pályázaton nyertek támogatást 
a bővítéshez, melyhez a hozzájárulás szükséges. 
 
Mikó Istvánné: kérte, hogy kivitelezés során a tetőtér kialakításánál a külső egységhez történő 
illeszkedést vegyék figyelembe. 
 
Lenkei György: a szociális intézmények szolgáltatása bővül, ehhez a helyiségek bővítésére is szükség 
van.  
 
A képviselő-testület 13 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

69/2006.( VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
hozzájárul ahhoz, hogy a dunakeszi ingatlan-nyilvántartásba 5604 hrsz. alatt felvett, 
természetben 2131 Göd, Ady Endre u. 6. szám alatti Göd Város Önkormányzat tulajdonát 
képező ingatlan tetőterét Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulása beépítse. 
Hozzájárulását azzal a feltétellel adja meg, ha a beépítés következtében nem keletkezik közös 
tulajdon.  
 
A Képviselő-testület elvi ígéretet tesz arra, hogy amennyiben a beruházás költsége meghaladja 
a pályázati úton nyert 8 millió forint összeget, akkor legfeljebb 3 millió forint összegig a 
pályázati pénzeszközön felül az önkormányzati költségvetés terhére további támogatást nyújt a 
beruházás megvalósításához azzal, hogy erről a beruházás kivitelezési költségeinek pontos 
ismerete alapján külön határozattal dönt.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sándor István polgármester  
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Pinczehelyi Tamás: az új vezető munkája során kiemelkedő eredményeket értek el, további 
működésükhöz sok sikert kívánt.  
 
 
 
4./ SZMSZ függelékének elfogadása 
Dr. Szinay József jegyző: tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt két hónapban az Állami 
Számvevőszék végzett ellenőrzést az önkormányzatnál. A Számvevőszék javaslata alapján kerül sor 
a kiegészítésre. 
 
Markó József: az önként vállalt feladatok ellátásánál felmerülhet, hogy azokat nem szükséges ellátni. 
Ilyen feladat például a tornacsarnok, melynek üzemeltetése elengedhetetlen. 
 
Rábai Zita: a bölcsőde ellátásánál két helyen is szerepel a jelölés, mi ennek az oka? Az eFt 
megjelölés miért szerepel? 
 
Dr. Szinay József: a bölcsőde megjelölésének utánanéz. Az eFt-os megjelölés gépelési hiba. 
 
 
A képviselő-testület 13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának  17/2006.(VII.27.) sz. ök. rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2004.(III.17.) sz. ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet az alábbi 1. sz. függelékkel egészül ki: 
 
/1. sz. függelék mellékletben/ 
 

2.§ 
 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
  Polgármester     Jegyző 
 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 9/2004.(III. 17.). rendeletének 1. sz. függeléke 
Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatairól  

 
Szakfeladat 

megnevezése 
Önként vállalt Kötelező 

Óvodai ellátás 1. 
sz.  

 X  
1990. évi LXV. tv. 8.§(4) 

Óvoda Kastély  X 
1990. évi LXV. tv. 8.§(4) 

Általános Iskolai 
Oktatás Németh 
László Ált. Isk. 

 X 
1990. évi LXV. tv. 8.§(4) 

Huzella T. 
Általános Iskola 

 X 
1990. évi LXV. tv. 8.§(4) 

Művészetoktatás X  
Pedagógiai 
Szakszolgálat 

X  

Bölcsődei ellátás  X 1997. évi XXXI. tv. 94.§(3) 
Alapszolgáltatási   
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Központ 
- Idősek 
Klubja(nappali 
ellátás)  

 X 1993.III.tv. 57.§ 

-Házi Gondozás  X  
1990. évi LXV. tv. 8.§(4) 
1993. évi III. tv. 56.§ 

Éjjeli 
menedékhely 

X  

- Gyermekjóléti 
Szolgálat 

 X 1997. XXXI. tv. 15.§/a 

- Családsegítő 
Szolgálat 

 X 1993. évi III. tv. 86.§(2)a) 

-Szociális 
étkeztetés 

 X 
1993. évi III. tv.86.§ 

Könyvtár  X 1997. CXL. tv. 64.§ 
Művelődési Ház  X 1997. CXL. tv. 73.§ , 74.§(1) 
Iskola 
egészségügy 

 X 1997. CLIV. tv. 152.§(1) 

Ügyeleti ellátás  X 1997. CLIV. tv. 152.§(1) 
Védőnői szolgálat  X 1997. CLIV. tv. 152.§(1) 
Nőgyógyászat X  
Labor X  
Konyhák 
működtetése 

 X 
1993. évi III. tv. 86.§ (étkeztetés kötelező feladat) 

Üdültetés X  
Temető fenntartás  X 

1990. évi LXV. tv. 8.§(4) 
Busz üzemeltetés X  
Gondnoksági 
feladatok 

X  

Szemétszállítás  X 2000. XLIII. tv. 21.§(1) 
Önkormányzati 
ingatlan kezelés 

X  

Központi irányítás X  
Karbantartás X  
Gázpalack 
forgalmazás 

X  

Közmunka  X 1993. III. 37/H§ 
Tornacsarnok 
üzemeltetés 

X  

Melegvízű strand 
üzemeltetés 

X  

Mezőőr X  
Albérlők háza X  
Folyékony 
hulladék szállítás 

 X 2000. XLIII.tv.21.§(1) 

Természetbeni 
étkezők juttatásai 

Átfutó tétel 

Külső munkák X  
Előző évi 
pénzmaradvány 
visszafizetése 

  

Parkfenntartás X  
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Állattenyésztési 
szolgáltatás 
(gyepmesteri 
feladatok) 

 X 2005. CLXXVI. tv. 43.§(1) 

Kisegítő 
mezőgazdasági 
szolgáltatás 
(parkfenntartás) 

X  

Lapkiadás X  
Magasépítőipar 
(építkezések) 

X  

Mélyépítőipar 
(csatornaépítés) 

X  

Helyi közutak 
fenntartása 
(útépítés, 
járdaépítés) 

X  

Révközlekedés X  
Közutak, hidak, 
alagutak 
üzemeltetése 

 X 
1990. évi LXV. tv. 8.§(4) 

Városi és 
kábeltelevízió 
üzemeltetés 

X  

Saját vagy bérelt 
ingatlan 
hasznosítása 
(értékesítéssel 
kapcsolatos 
kiadás) 

X  

Területi igazgatási 
szervek 
tevékenysége 
(Gyámhivatal, 
Építéshatóság) 

 X 
149/1997.(IX.10.) Korm. r. 1. sz. mell. 
220/1997.(XII.05.) Korm. rendelet 1. sz. mell. 

Önkormányzati 
igazgatási 
tevékenység 

  

Helyi kisebbségi 
önkormányzatok 

 X 1949.XX. tv. 

Országgyűlési 
képviselő 
választás 

 X 1949.XX. tv. 

Ök. képviselő 
választás 

 X 1949.XX. tv. 

Polgárvédelmi 
tevékenység 

 X 1949.XX. tv. 

Város és 
községgazdálkod
ási szolgáltatás 
(erdő 
karbantartás, 
közterületek 
rendezése) 

X  

Közvilágítás  X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) 

Önkormányzatok 
elszámolásai 
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(TESZ 
finanszírozás) 
Finanszírozási 
műveletek 
elszámolása 

  

Szociális 
étkeztetés 

 X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) szociális alapellátás kötelező 
feladat) 

Szociális 
foglalkoztatás 

X  

Rendszeres 
pénzbeli 
juttatások 
(szociális 
ellátások)  

 X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) szociális alapellátás kötelező 
feladat) 

Rendszeres 
gyermekvédelmi 
pénzbeli ellátások 

 X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) szociális alapellátás kötelező 
feladat) 

Munkanélküli 
ellátások 

  

Eseti pénzbeli 
juttatások 
(temetési segély, 
közgyógyellátás) 

 X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) szociális alapellátás kötelező 
feladat) 

Eseti pénzbeli 
gyermekvédelmi 
ellátások 

 X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) szociális alapellátás kötelező 
feladat) 

Egyéb szociális 
ellátás 
(normatív étkezési 
hozzájárulás) 

 X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) szociális alapellátás kötelező 
feladat) 

Szennyvíz 
elvezetés és 
kezelés 

 X 2000. XLIII. tv. 21.§(1) 

Települési 
hulladékok 
kezelése, 
köztisztasági 
tevékenység 

 X 
1990. LXV. tv. 8.§(4) 

 
 
 
 
 
Az 5. számú napirendi pont tárgyalása zárt ülésen, külön jegyzőkönyvben került rögzítésre. 
 
 
 
Sándor István polgármester visszavette az ülés vezetését.  
 
 
6./ 22/1999(XI. 3.) és a 14/2005.(IV. 29.) ök. rendeletek módosítása - Göd, Jegenye utcai    
     telek-kialakításával kapcsolatosan 
Pinczehelyi Tamás: ismertette az előterjesztést. Két telek kialakításáról döntöttek, de a telkek 
hasznosíthatóságához a meglévő önkormányzati rendeleteket módosítani kell.  
 
A Képviselő-testület 12 igen 2 nem szavazati aránnyal az alábbi rendeleteket alkotta: 
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Göd Város Önkormányzat  18/2006.(VII. 27.)sz. ök. rendelete  
az Alsógöd Duna-parti terület ÁRT módosítás és a Részletes Rendezési Terv szabályozási és 

helyi építési előírásairól szóló 22/1999. (XI. 3.) sz. ök. rendelet  módosításáról  
 
 

1. §  
 
 

A rendelet 5 .§ (3) bekezdését hatályon kívül helyezi. 
 
 

2. § 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

 
      polgármester      jegyző 
 
 
 
 

Göd Város Önkormányzat  19/2006.(VII. 27.)sz. ök. rendelete 
A településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő 

elővásárlási jog és változtatási tilalom megállapításáról szóló 
14/2005.(IV. 29.) sz. ök. rendelet módosításáról 

 
1. § 

 
A 2. § hatálya alól a gödi 2769/3 hrsz-ú ingatlant kivonja. 

 
2. § 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 

 
      polgármester      jegyző 
 
 
 
 
7./ Papp Mihály vételi szándéka – felsőgödi autóbuszváró területére 
Sándor István polgármester: ismertette az előterjesztést. Korábban is érkeztek kérelmek a terület 
megvásárlására, melyeket elutasítottak. A buszváró kialakítása az autópihenő helyén történő 
épülethez kell, hogy illeszkedjen. 
 
Ilyés Gizella: az autópihenő és egy másik épület lebontásáról kapott tájékoztatást. Melyik a másik 
épület? 
 
Sándor István: az autópihenő mögötti épületről van szó. 
 
Lenkei György: megdöbbentette, hogy egy buszváró eladására vonatkozó javaslatról egyáltalán 
tárgyaljanak.  
 
A képviselő-testület  13 nem  1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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73/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
a 4656. hrsz.-ú területen lévő autóbuszvárót nem kívánja értékesíteni. 

 
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
 
8./ Útépítéssel kapcsolatos tájékoztatások,  
       útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról szóló rendelet módosítás 
Dr. Szinay József: tárgyaltak az útépítés adminisztratív és finanszírozási kérdéseiről, melynek 
következtében a meglévő rendelet módosítására van szükség. A felmérésekből kiderült, hogy közel 
1600 fő részletfizetéséről kellene dönteni a szakbizottságnak. Javasolta, hogy az adminisztrációs 
terhek csökkentése érdekében a polgármester átruházott hatáskörben döntsön. A részletfizetésről 
mérlegelési jogkör nélkül kell dönteni. A kivitelezési és a fizetési határidők módosítása is szükséges. 
 
Lenkei György: összefoglalva, ezek szerint nincs szó arról, hogy a részletfizetés lehetősége 
beszűkülne, és aki kérte, annak lehetősége lesz a részletfizetésre. 
 
Dr. Szinay József: a változás azt jelenti, hogy nem a Képviselő-testület, hanem a polgármester 
mérlegelési jogkör nélkül dönt a részletfizetésről. 
 
Pongó István: nem tudja elfogadni a határidők módosítását. Hamarabb el lehetett volna kezdeni a 
munkát. A szerződésben az van rögzítve, hogy szeptember 15-ig befejeződik az útépítés. A kivitelező 
részéről a késedelmes befejezés kötbérfizetéssel jár.  
 
Sándor István: a határidők módosításakor a bank igényli a közjegyző közreműködését, mely minden 
esetben százezres nagyságrendű. A kivitelezés befejezésének rögzített időpontja szeptember 30. Már 
Alsógödön is elkezdődött az útépítés, jó ütemben folytatódik a munka. 
 
Dr. Szinay József: a rendeletben azt rögzítették, ha szeptember 30-ig nem fejeződik be a munka, 
vissza kell fizetni azt az összeget, ami a fizetési határidő miatt majd csak október végén folyik be.  
 
Markó József: a határidők eltolásával nem ért egyet. A 2007. május 31-e nagyon távoli időpont.  
 
Dr. Szinay József: a december 31-e elfogadható-e? 
 
Markó József: a lakosság kezében nincs szerződés, csak egy szándéknyilatkozattal rendelkeznek.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a paragrafusok számozása nem pontos. 
 
Dr. Szinay József: egységes szerkezetben történő számozásról van szó. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte, hogy a rendeletben rögzítsék a „mérlegelés nélkül”-i döntési jogkört. 
Az útépítés politikai döntés volt. Nem kapott tájékoztatást arról, hogy mely területen kezdődnek meg a 
munkálatok. Saját hatáskörben döntenek arról, hogy mely utcákra kerül sor október 1-ig, és melyekre 
csak azt követően. Kérte, hogy a megkötött szerződést, és az ütemezési tervet mutassák be. A 
korábbi határozat alapján elfogadták, hogy az engedélyezési eljárás előtt a képviselők a lakosság felé 
ismertetik a terveket. A lakosság tudni szeretni, hogy miért fizet. A vízelvezetés kérdése szorosan 
összefügg az útépítéssel.  
 
Dr. Szinay József: a hivatal más aspektusból közelítette meg a határidőket.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a szeptember 30-ig történő befejezés elmaradása esetén a kötbérre 
nagyobb hangsúlyt kell fektetni, mint a lakosság részére történő visszafizetés. 
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Sándor István: a kivitelezési határidők eltérnek a fizetési határidőktől. 
 
Rábai Zita: kiment. 
 
Sándor István: az adminisztrációs szabályozást külön kell választani a kivitelezéstől. A kivitelező 
elkészítette az ütemtervet, mely alapján kezdte el a munkáját.  
 
Pinczehelyi Tamás: kiment.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: ismételten kérte, hogy ezt az ütemtervet mutassák be a képviselőknek.  
 
Dr. Szinay József: a szerződés garancia az útépítésre. A rendeletmódosítás nem befolyásolja a 
szerződésben rögzített időpontot. 
 
Szegedi Sándor: kész tervekkel rendelkeznek-e, és ki engedélyezte a terveket? A csapadékvíz 
elvezetésre készült-e terv? A lakosság rendelkezésére álló irat alapján csak a szervezésről kaptak 
tájékoztatást. 
 
Lenkei György: körzetében a lakosság megkereste azzal, hogy aláírásra kerüljön a szerződés, ami 
megtörtént.  
 
Pinczehelyi Tamás visszajött. 
 
Lenkei György: a szándéknyilatkozat és az adott tájékoztatást alapján szóbeli szerződésről is szó 
lehet.  
Sándor István a módosító javaslatokat szavazásra bocsátotta. 
 
A mérlegelési jogkör nélküli döntés     14 igennel elfogadva. 
A fizetési határidő módosítása  30 napra   14 igennel elfogadva. 
A befejezés határidejének december 31-re módosítása   14 igennel elfogadva. 
 
 
A Képviselő-testület 14 igen – egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 
 

Göd Város Önkormányzatának  20/2006.(VII.27.) sz. ök. rendelete az önkormányzati 
beruházásban megvalósuló útépítéshez történő lakossági hozzájárulásról szóló  

31/2005.(IX.30.) sz. ök. rendelet módosításáról 
 
 

1.§ 
 
A rendelet 5.§ (1)-(2) és (4)  bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
 

5.§(1) 
(1) A hozzájárulás határozatban történő megállapításáról a Polgármester átruházott hatáskörben 
mérlegelési jogkör nélkül dönt. A részletfizetési kérelem elbírálásáról első fokon a Népjóléti és 
Lakásügyi Bizottság dönt.  
 
(2) Az ingatlantulajdonos a hozzájárulás összegét a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 
napon belül köteles megfizetni. 
 
(4) A hozzájárulás befolyt összegét az Önkormányzat kizárólag útépítésre fordíthatja. Amennyiben az 
Önkormányzat az útépítést 2006. december 31-ig nem fejezi be, akkor 2007. január 31-ig köteles az 
érdekeltek részére az útépítési hozzájárulás összegét visszafizetni, 2006. december 31-től a 
visszafizetés időpontjáig számított, a Ptk. 301.§-a szerinti kamattal együtt. 
 
 
  Polgármester     Jegyző 
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Szünet.  
 
 
 
Dr. László Domokos megérkezett. 
 
Sándor István: személyesen is megtekintette az útépítést. Többen is jelezték, hogy az útépítés miatt a 
gépkocsi bejárók használata korlátozott, ezért a lakosság türelmét kérik. Az útépítés műszaki 
összefogásával az alpolgármester urat bízta meg, kérte, hogy információért forduljanak hozzá. A 
munkafolyamatokat külön-külön több alvállalkozó végzi, szakmai tájékoztatást a főépítés-vezető, 
Hlogyik Tamás (30/219-9518) tud nyújtani, valamint két építésvezetőhöz lehet fordulni. A műszaki 
átvételt megfelelő szakemberek fogják elvégezni.  
 
Markó József: az útépítés a 7. körzetben kezdődött. Ennek az előnyét és hátrányát elsőként 
tapasztalta meg. Kérte, hogy a gépkocsi beállókról konkrét tájékoztatást nyújtsanak.  Akinek már ki 
volt építve, hátrányba kerül azzal szemben, akinek még nem volt kialakítva, mert most ingyen 
juthatnak hozzá. A fordulóíveket megfelelően kell kialakítani. Lejtős utcákban a vízelvezetésre oda kell 
figyelni. A korábbi kőszórás miatt megemelkedhet a rétegvastagság. Kérte, hogy ne legyen nagy 
szintkülönbség, rugalmasan kell kezelni az építést, de a minőséget tartani kell. Sajnálattal tapasztalta, 
hogy a munkavégzés során nem volt, aki tájékoztatást nyújt. 
 
Sándor István: a gépkocsi beállók a szegélytől számított 1 méteres távolságig kerülnek kialakításra. 
Mindenkinek egységesen 1 m-t készítenek. A egyéni kívánságot nem tudják teljesíteni. Hetente egy 
alkalommal a hivatalban is rendelkezésre állnak. Problémát okozhat, hogy a mélyebben fekvő telkek 
előtt többször került sor feltöltésre. A szintkülönbségnek ez is oka. Az útépítők törekednek a kisebb 
lapkák kivételére és az egyenletes, sima felületű út kialakítására. A vízelvezetést a jelzett helyeken 
meg lehet oldani. A képviselőknek feladatuk az útépítés folyamatos figyelése, és a lakosság 
igényének szemmel tartása. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Kosztolányi utca a körzet mélypontja, de ott még nem készült el a 
csatorna. Itt újra kellene gondolni az aszfaltozást. Az utcák kijelölésekor még nem tudták, hogy 
mennyibe fog kerülni az útépítés. Van olyan szakasz, ahol csak 90 m hiányzik ahhoz, hogy két utcát 
összeköthessen. Kérte, hogy körzetpénzből kiegészítve ennek az útszakasznak az építését is 
elvégezhesse. 
 
Sándor István: a körzetképviselőknek valamilyen mértékig rugalmasan, szabadon kell kezelni az 
útépítést. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az utcafronti növények több esetben is áldozatul fognak esni, a lakosságtól 
ezért elnézését kell kérniük. A vízelvezetés esetében az elvezetésre, nem a felszívódásra kell 
törekedni. Az intézményi utcákról dönteni kell, annak ellenére, hogy ebben a programban nem 
szerepelnek.  
 
Sándor István: a növények valóban sérülhetnek. Volt olyan képviselő, aki felhívta a lakosság 
figyelmét, hogy tegyék szabaddá a területet. Az intézményi utcákat megvizsgálják. 
 
Pinczehelyi Tamás: a szakszavakat megfelelően kell használni, tisztázni kell jelentésüket. A bejárók 
kialakításáról a polgármester tájékoztatást nyújtott, a csatlakozásról a lakóknak kell gondoskodni. Az 
útépítés jól indult. Előfordulhat, hogy az útalapok elkészülte után a technológiai eljárás miatt a munka 
egy pár napig állni fog. Meg kell nyugtatni a lakosságot, hogy a munka folytatódni fog. Nem lehet fél 
napokra elindítani az aszfaltozó gépeket. A fordulók megfelelő kialakítása mindenkinek érdeke. A 
gépjárművel történő beállás korlátozásáról a képviselő és a kivitelező is tájékoztatást nyújt. Ismertette 
a kétféle technológiai eljárást.  
 
Rábai Zita: az útépítésre vonatkozó engedélyek rendelkezésre állnak-e? A tervekben rögzíteni kell a 
műszaki részletkérdéseket, és a terveket a helyszínen a lakosság kérésére be kell mutatni. A 
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rendőrség az építések helyszínén fokozottabban végez ellenőrzést. Javasolta, hogy az óvoda utcáját 
ne szeptemberben, hanem a nyári szünetben kezdjék el. 
 
Sándor István: a tervet a kivitelezőtől kell kérni, a képviselőknek kell dönteni a kivitelezés módjáról. A 
kivitelező tudja, hogy hol milyen szinten áll a munkafolyamat, és ennek megfelelően végzi a munkát.  
 
Kruzslicz István: amikor körzetében értesítette a lakókat, nagy örömmel fogadták a munkák 
megkezdését. Az útépítéshez mindenkinek segítő szándékkal kell állni. A rendőrség a gépjármű 
feltörések megelőzése érdekében tart fokozott ellenőrzést.  
. 
 
 
Sógor András Lászlóné: a 8-as körzetben mennyiségi csökkentésre került sor. Mi ennek az oka és 
milyen áron kell számolni az útépítést? A tájékoztatáskor 1800 m, most már csak 1300 m-ról van szó.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a képviselő asszony a legdrágább, C kategóriát választotta, javasolta ennek 
módosítását.  
 
Sándor István: a képviselők az igényeknek megfelelően rugalmasan választhatnak a kivitelezés 
módjáról.  
 
A képviselő-testület  15 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
az útépítésről szóló tájékoztatást elfogadta. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sándor István polgármester 
 
 
Szünet.  
 
 
9./ Ingatlanok értékesítése 
Sándor István: ismertette az előterjesztést. A 2006. évi költségvetésben jóváhagytak ingatlan 
értékesítéseket. A hiányzó bevételek pótlása miatt javasolta az értékesítést. Az önkormányzat 
másfélmilliárd Ft értékű ingatlannal rendelkezik.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: véleménye szerint az ajánlattétel nem a mai nap érkezhetett. A jegyzőtől 
többször is tájékoztatást kért a napirendi pontról, de nem kapott. Szándékos információ elhallgatásáról 
van szó. Felolvasta beadványát, melyet a jegyzőkönyvhöz csatolt.  
 
Ilyés Gizella: a területek nagyságában eltérés van.  
 
Markó József: a költségvetés bevételi oldalán az ingatlan értékesítések nem valósultak meg. Komoly 
fizetési nehézsége van a városnak és az intézményeknek. A bérelt terület eladását követően a telkek 
egyesítése során többszörös érték alakul ki.  
 
Sándor István: az ingatlan alatt közművezetékek húzódnak.  A hitelfelvétel csak napok múlva 
realizálódik. A költségvetésben rögzített ingatlan értékesítéseket teljesíteni kell. Az előző havi 
bérfizetést határidőn belül teljesítették. Az önkormányzat banki hiteltörlesztéssel, részletfizetéssel nem 
maradt el.   
 
Ilyés Gizella: amennyiben a vevő fizet, előfordulhat-e, hogy sorban állás miatt az összeget a bank 
leemeli? 
 
Sándor István: nem.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy a rendelkezésre álló 1,5 mdFt közül válasszanak ki 
értékesíthető ingatlant. Sajnálattal vette tudomásul, hogy az illetmények rendezéséhez ingatlan 
értékesítésekre van szükség. Az újonnan felvett hitel törlesztésével további nehézségek várhatóak. 
 
Sándor István: a költségvetési bevétel teljesítéséhez van szükség az értékesítéshez. 
 
Lenkei György: amennyiben az ingatlant nem értékesítik, nem tudnak illetményt fizetni? 
 
Sándor István: félév elteltével a feladatellátáshoz a költségvetésben rögzített ingatlan értékesítések 
teljesítésére is szükség van. 
 
Pongó István: egyik oldalon a zöldterület megtartása, a másik oldalon a bérfizetés jelent problémát.  
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással 12 igen 1 tartózkodás 2 nem szavazati aránnyal alábbi 
határozatot és rendeletet hozta: 
 
 

75/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
 
1./ a Göd 1648/4 hrsz-ú, természetben a Göd, Béke utca  1648/4 hrsz. alatti ingatlant a mellékelt 
vázrajz  alapján az alábbiak szerint megosztatja, és az értékesítendő területet átminősíti: 
1648/4 hrsz.  4894 m2  művelési ág: közterület  =  1648/18 hrsz. 1718 m2   művelési ág: út 
                                                                                1648/19 hrsz. 1039 m2   művelési ág: út 
                                                                                1648/20 hrsz  2137 m2   beépítetlen terület 
 
Felkéri a jegyzőt a végleges telekmegosztás elkészítésére, és annak ingatlan-nyilvántartáson történő 
átvezetésére. 
 
 
2./ A telekmegosztás alapján kialakított 1648/20 hrsz-ú 2137 m2 térmértékű ingatlant értékesíti Cseh 
Károly  Göd,  Móricz Zs. u 26. sz. alatti lakos részére bruttó 26.000.000,- Ft-ért, mely összegből a 
korábban befizetett 10.000.000,- Ft bérleti díj beszámításra kerül. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sándor István polgármester 
      Dr. Szinay József jegyző 
    
 
 
Felkérik a jegyzőt, a változások ingatlan-nyilvántartáson történő átvezetésére. 
 
 
 

Göd Város Önkormányzatának  21/2006.(VII. 27.) sz. ök. rendelete a  vagyongazdálkodásról 
szóló 18/1999. (VI.22.) sz. ök. rendelet módosításáról 

 
 

1.§ 
 

kataszteri 
napló 

sorszám 
hrsz ingatlan 

címe 
ingatlan 

megnevezés
terület 

m2 
tulajdoni 
hányad

forgalom 
képesség megjegyzés 

44 1648/4 Béke u közterület 4894 1/1 forgalomképtelen törlés 
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  1648/18 Béke u közterület 1718 1/1 forgalomképtelen 

Osztásból 
létrejött 
átminősítés 
közterület, út 

  1648/19 Béke u közterület 1039 1/1 forgalomképtelen 

Osztásból 
létrejött 
átminősítés 
közterület, út 

  1648/20 Béke u közterület 2137 1/1 forgalomképtelen 

Osztásból 
létrejött, 
átminősítés 
beépítetlen 
területté 

 
 
 

2.§ 
 
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
                                                 Polgármester                           Jegyző 
 
 
 
Szegedi Sándor elment.  
 
 

 
10./ 18/1999 (VI. 22.) sz. vagyongazdálkodásról szóló rendelet módosítása 
Dr. Szinay József jegyző: a strand öltöző építés hitelfelvételéhez biztosított ingatlan fedezet 
átsorolására van szükség. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: a szükséges 180 mFt helyett több mint 600 mFt fedezetet ajánlanak fel, mi 
ennek az oka? 
 
Popele Julianna: a felsorolt ingatlanok a hitelfelvételkor kerültek jóváhagyásra és tartalmazzák a 
strand és a bölcsőde építés önrészét is. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az előbb jelzett 1,5 mdFt-os ingatlan állomány így 500 mFt-tal csökken. 
 
Sándor István: nem mobilizálható ingatlanokról van szól.  Korábbi döntések alapján olyan bérbe adott 
területekről van szó, melyeket nem tudnak hasznosítani. 
 
A Képviselő-testület 14 igen  - egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Göd Város Önkormányzatának  22/2006. (VII.27.) sz. ök. rendelete 
 a Vagyongazdálkodásról szóló 18/1999 (VI.22.) sz. ök. rendelet módosításáról 

 
 

1. § 
 

A rendelet  1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul.  
 
 
 

2. § 
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Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
 
                                                 
 
                                      Polgármester                               Jegyző 
 
 

1. sz. melléklet 
 

kataszteri 
napló 

sorszám 
hrsz ingatlan 

címe 
ingatlan 

megnevezés
terület 

m2 
tulajdoni 
hányad

forgalom 
képesség megjegyzés 

405 3079/5 
Rozmaring 
u. közterület 

2ha 
1066m2 1/1 forgalomképtelen 

átminősítés beépítetlen 
területté 

595 6322/6 Kádár u közterület 
2ha 
3888m2 1/1 forgalomképtelen 

átminősítés beépítetlen 
területté 

220 6322/7 Kádár u közterület 
2ha 
3651m2 1/1 forgalomképtelen 

átminősítés beépítetlen 
területté 

400 1829/1 
Nemeskéri 
u közterület 

1ha 
2902m2 1/1 forgalomképtelen 

átminősítés beépítetlen 
területté 

 
 
 
 
11./ Csatornaépítés V. üteme kapcsán adott szociális kompenzációról szóló rendelet  
       módosítása 
Dr. Szinay József jegyző: ismertette az előterjesztést. A rendelet-tervezetben a következő 
módosításokat javasolta: a kompenzáció összege 6.000.-Ft, hatályba lépése 2006. július 31.  
 
A Képviselő-testület 14 igen  - egyhangú – szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Göd Város Önkormányzatának  23/2006.(VII. 27.) sz. ök. rendelete  
Göd Város csatornaépítés V. üteme kapcsán adott szociális kompenzációról szóló  

12/2005. (IV. 29.) sz. rendelet módosításáról 
 
 

1.§ 
 
A rendelet 2.§ (1) bekezdése  az alábbiak szerint módosul: 
 
2.§ (1) Göd Város Önkormányzata nyolc éves futamidő alatt évi 6.000.-Ft összegben kompenzációt 
nyújt azon ingatlantulajdonosok és ingatlan használattal rendelkező magánszemélyek részére, akik a 
(2) bekezdésben foglalt valamennyi feltételnek megfelelve részt vesznek a 2004 december 1. kezdődő 
csatornaépítés V. ütemében.  
 
 

2.§ 
 

E rendelet 2006. július 31-jén lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 

 
 
  Polgármester      Jegyző 
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12./ Oktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatainak módosítása 
Dr. László Domokos: jogszabályváltozás miatt szükséges az intézmények Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata és módosítása.  
 
A képviselő-testület  14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2006.(VII. 27.) ök. határozat 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1./ Jóváhagyja a Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási         
Intézmény felülvizsgált Szervezeti és Működési szabályzatát. 

 

2. / Jóváhagyja a Huzella Tivadar Általános Iskola felülvizsgált Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

 
3./ Jóváhagyja az 1. sz. Óvoda felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát. 

 
4./ Jóváhagyja a Kastély Központi Óvoda felülvizsgált Szervezeti és Működési 
Szabályzatát. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Sándor István polgármester 
 
 
 
13./ Sportbizottság előterjesztése 
Mudri József SB elnök: ismertette a mostani előterjesztés okát, amely évekre nyúlik vissza.  
 
Vidák Árpád kiment.  
 
Mudri József: a labdarúgó szakosztály önálló klubként kívánt tovább működni. A cégbíróság a klubot 
bejegyezte és a Gödi SE közgyűlése a szakosztály leválását elfogadta.  
 
Vidák Árpád visszajött.  
 
Mudri József: a Gödi SE a létesítmény használatát bérleti díjhoz kötötte, melyet a GLC részére 
kiszámlázott. Kérte, hogy a sportolás lehetőségét biztosítsák a klub tagjai számára, hiszen több mint 
100 főről van szó. Kérte, hogy az önkormányzat a bérleményeit vegye vissza, és számukra is 
biztosítsa a használatot.  
 
Dr. Horváth László, a Gödi SE elnöke: ülés előtt kiosztott egy anyagot a képviselők részére, melyben 
tájékoztatást nyújt. A közös használatot elfogadhatónak tartja, de jelenleg a fenntartással járó 
kiadásokat egyedül a Gödi SE fizeti. Ha a bérleti szerződések úgy kerülnek visszavonásra, hogy a 
továbbiakban egyformán biztosítják az igénylők számára, azt elfogadhatónak tartja. A GLC egy 
mesterséges képződmény, mely 2005-ben kezdődött. Az alapító tagok közül 3 fő is tagjai a 
Sportbizottságnak. A kiválásnak feltételei vannak, melyek nem teljesültek. A Gödi SE a rendeletben 
biztosított támogatásokat sem kapta meg.  
 
Sándor István: javasolta, hogy az önkormányzat vegye vissza saját kezelésbe a létesítményeket, és 
megegyezés alapján használják tovább az igénylők, melyről együttműködési megállapodást kötnek. 
 
 
A képviselő-testület  14  igen  - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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77/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
a Göd Város Önkormányzata  és a Gödi Sport Egyesület között létrejött, a gödi 1935 hrsz alatt 

nyilvántartott, 29.390 m2 kiterjedésű Göd-alsói Sportpálya és a gödi 4846. hrsz alatt 
nyilvántartott 17.226 m2 kiterjedésű Göd-felsői Sportpálya bérletére vonatkozó bérleti 

szerződést soron kívül felmondja. 
 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a sportlétesítmények használatára  
a Gödi Sportegyesülettel, valamint a Gödi Labdarúgó Klubbal 

együttműködési megállapodást kössön. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    Sándor István polgármester 
 
 
Dr. Horváth László: kérte, hogy a megállapodás megkötésének határidejét jelöljék meg. 
 
Sándor István: a határozat elfogadása a határidő. 
 
 
 
14./ Javaslat díszpolgári cím adományozására 
Sándor István polgármester: a díszpolgári címre Ország Tibor esperest javasolta, aki komoly munkát 
végzett az alsó- és a felsőgödi templomépítéskor. 
 
Rábai Zita kiment. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: az SZMSZ szerint a cím adományozásáról a Közművelődési és Oktatási 
Bizottságnak is tárgyalnia kell. 
 
Dr. László Domokos: egyetért a javaslattal. 
 
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
(Dr. Horváth Viktor Gergő nem szavazott) 
 

78/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Ország Tibor részére  

díszpolgári címet adományoz.  
 
 

Határidő: 2006. augusztus 20. 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
15./ Egyebek 
Gödi Körkép választások előtti megjelentetése 
Dr. Szinay József jegyző: a választásokat megelőzően sor került a pártokkal való egyeztető 
tárgyalásra. Javaslat volt, hogy a pártoknak, frakcióknak, valamint a jelölteknek lehetősége legyen a 
bemutatkozásra. Kérte a testületet, járuljon hozzá ahhoz, hogy az augusztusi és szeptemberi Gödi 
Körkép később jelenjen meg. Javasolták továbbá, hogy a nyomdai kivitelezés megváltozásával az 
oldalszámok növelésére legyen lehetőség. Kérte a jelölőszervezetek képviselőit, hogy mind a 16 
szavazókörbe delegáljanak tagokat a szavazatszámláló bizottságokba.  
 



 138

Sándor István: nem tartja elfogadhatónak a címlap megváltozását. A Gödi Körkép nem politikai lap, a 
jelölő szervezetek saját kiadványaikat használják a kampány során. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: nem minden jelölt tartozik pártokhoz. Az önkormányzati törvényben 
rögzített, hogy a helyi kiadványban ingyenesen kell lehetőséget biztosítani a jelölteknek.  
 
Dr. Szinay József: a rendelkezésre álló 18 oldalt szeretnék megfelelően felhasználni. A választási 
törvény mondja ki az ingyenes megjelenési lehetőség biztosítását.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy körzetpénzből biztosítsák a hiányzó összeget a plusz 
oldalak megjelentetéséhez.  
 
Sándor István: természetesen fizetett hirdetés megjelentetésére továbbra is lehetőség van, de nem 
körzetpénzből.  
 
Pinczehelyi Tamás: a Gödi Körkép arculat változtatását nem tudja elfogadni. A körzetpénz ilyen célra 
történő felhasználását nem támogatja. A Képviselő-testület egészítse ki az egyszeri, negyed oldalon 
történő ingyenes megjelentetést.  
 
Sándor István: a Gödi Körkép későbbi megjelentetésének időpontjával egyetért.  
 
Pinczehelyi Tamás, Mudri József kiment.  
 
Kiss Kása Éva: pontosítani szeretné az oldalszámokat.  
 
Dr. Szinay József: a megbeszélésen arról állapodtak meg, hogy 18 oldalt biztosítanak. A képviselő-
jelöltek negyed oldalon, a polgármester jelöltek teljes oldalon jelennének meg. A frakciók 
megjelentnetése. 
 
 
A képviselő-testület  10 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

79/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a 2006. évi önkormányzati választások miatt 

az augusztusi és szeptemberi Gödi Körkép  
a szerződésben rögzített megjelenési időponttól eltérően, később jelenjen meg.  

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Sándor István polgármester 
 
 
Rábai Zita visszajött.  
 
 
Alapszolgáltatási Központ gépjármű vásárlásának jóváhagyása 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Pinczehelyi Tamás, Mudri József visszajött. 
 
Lenkei György: a gépjármű az ételszállításhoz szükséges. Olyan személyek részére szállítanak 
ebédet, akiknek ez az egy lehetőségük van a meleg étkezésre. 
 
A képviselő-testület  14 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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80/2006.(VII. 27.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
hozzájárul az Alapszolgáltatási Központ új gépjármű vásárlásához. 

 
(Fedezet: az intézmény saját költségvetése) 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   polgármester 
 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő: Iván Kovács László szobor állításáról kér tájékoztatást. 
 
Sándor István: a szobor felállításának nincs akadálya, a soron következő testületi ülésen erről újra 
tárgyalnak. 
 
Ilyés Gizella: jelezte, hogy a Nemeskéri Kiss Miklós utca névhasználatát pontosan kell alkalmazni, 
mert ellenkező esetben a család megvonja a hozzájárulását. 
 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Sándor István polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 
bezárta. 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 

Sándor István      Dr. Szinay József 
          polgármester                jegyző 

 
 
 
 
 

Pinczehelyi Tamás     Szaszovszky Olga 
jkv. hitelesítő        jkv. vezető 
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