JEGYZŐKÖNYV
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. október 3-i ülésén a
Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy: a testület rendkívüli ülése
Mikesy György, Sándor István, Detre László, Nógrádi Gergely nincs jelen.
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést
megnyitja. Ismerteti a napirendi pontokat. Két igény érkezett még a kiküldött anyaghoz
képest.
Szabó Csaba egy tájékoztatót tartana.
Pinczehelyi Tamás bejelentése és kérése lenne.
A testület a napirendi pontokat 11 igen szavazattal elfogadja.
1./ Képviselői eskütétel
2./ „A 2007. évben a hazai NFT II-es pályázatok és brüsszeli és egyéb más forrású
pályázatok menedzselése az önkormányzat és kapcsolódó intézmények számára” tárgyú
közbeszerzési eljárásban az ajánlatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Deák Krisztina ügyvéd
Popele Julianna ov.
3./ EuroAdvance Közgazdasági Tanácsadó Kft-vel kötött szerződés felmondása
Előterjesztő: Markó József polgármester
4./ Közterület elnevezése
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
5./ Javaslat az SZMSZ 5. sz. mellékletének módosítására
Előterjesztő: Dr. Bognár László

1./ Képviselői eskütétel
Markó József elmondja, hogy a választás vasárnap lezajlott. Megköszöni a részvételt,
azoknak, akik elmentek szavazni. Felkéri Dr. Gyenes Leventét, a HVB elnökét az eredmény
ismertetésére és a megbízólevél átadására.
Dr. Gyenes Levente elmondja, a választás szabályosan lezajlott és eredményes volt.
Megköszöni a résztvevők munkáját. Ismerteti a választás eredményét. Felkéri Sellyei Noémit
az eskü letételére.
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Dr. Szinay József ismerteti az eskü szövegét.
Markó József bejelenti, hogy az első napirendi pont közbeszerzés, melyet zárt ülésen kell
tárgyalni.
A testület 12 igen, 1 tartózkodó szavazattal a zárt ülést elfogadja. A zárt ülést külön
jegyzőkönyv tartalmazza.
3./ EuroAdvance Közgazdasági Tanácsadó Kft-vel kötött szerződés felmondása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József ismerteti az előterjesztést. Több kifogás merült fel a céggel kapcsolatban, de a
megszüntetésre az értékhatár túllépése miatt van szükség és ezért került kiírásra a
közbeszerzés is.
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB az előterjesztést megtárgyalta.
Rábai Zita elmondja, hogy korábban négy cég volt esélyes a pályázat elnyerésére. Akkor az
EuroAdvance nyerte meg. Többször kértek anyagokat a cégtől, de néha hiába.
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint többet is veszthettek, mint a havi megbízási díj.
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
262/2007. (X. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Az Euro Advance Közgazdasági Tanácsadó Kft (4551 Nyíregyháza-Oros, Deák F. u. 18.) és
Göd Város Önkormányzata (2131 Göd, Pesti út 81.) között pályázatfigyelés, havi tanácsadás,
közösen kiválasztott pályázatok menedzselése tárgyában 2007. március 6-án kötött
vállalkozói szerződést – a szerződés 1.3 pontja alapján – azonnali hatállyal felmondja.
Felhatalmazza a Polgármestert a felmondás aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

4./ Közterület elnevezése
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza:
263/2007. (X. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
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A Bartók Béla utca – Feneketlen tó melletti sétálóútnak a Monthey sétány nevet adja.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
5./ Javaslat az SZMSZ 5. sz. mellékletének módosítására
Előterjesztő: Dr. Bognár László
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.
Rábai Zita kérdése, hogy a bizottság tárgyalta az előterjesztést?
Markó József elmondja, hogy nem.
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy a változtatásról szavazzanak.
Markó József szerint a változtatások egyértelműek, de felteszi szavazásra a javaslatot.
A testület a javaslatot 4 igen, 5 nem, 4 tartózkodással nem fogadja el.
Dr. Bognár László felolvassa az előterjesztést.
Markó József elmondja, hogy az egyéb beadványok szélesebb vizsgálatot igényelnek, és azt
nem most fogják tárgyalni. A bizottsági struktúrát a testület határozza meg. Ezt a tavalyi
választásnál megtették. Szeretnék, ha a KOB-ba minél több pedagógus kapna helyet.
Dr. Horváth Viktor Gergő elmondja, az előterjesztés szövegével van problémája. Véleménye
szerint az alábbiakra módosul és nem az alábbiak szerint módosul.
A testület az előterjesztést a módosítással együtt 13 igen szavazattal elfogadja és az alábbi
rendeletet alkotja:
Göd Város Önkormányzatának 47/2007.(X. 04.) rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2004.(III. 17.). rendeletének módosításáról
1.§.
A rendelet 5. sz. melléklete az alábbiakra módosul:

5. sz. melléklet
Az állandó bizottságok tagjainak névsora, lakcíme
és a bizottságok feladat- és hatásköre
Bizottság megnevezése
Közművelődési és Oktatási
Bizottság

Bizottsági struktúra
7 főből áll
4 fő képviselő
3 fő nem képviselő tag

Bizottság tagjai
Sellyei Noémi elnök
Nógrádi Gergely alelnök
Csányi József
Mikesy György
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Barkóczi Gábor
Farkas Márton
Kis-Simon László
2.§.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
jegyző

Kis-Simon László a KOB új tagja bemutatkozik és leteszi az esküt.
Gergely Márta számára meglepetés volt a mai döntés, hiszen nem kapott sem meghívást, sem
előzetesen nem egyeztettek vele.
Egyebek
- Temetőtáblával kapcsolatos döntés
Szegedi Sándor elmondja, hogy egy korább testületi döntést kell pontosítani a földhivatal felé.
A korábbi határozat 2006. februárjában született. Ismerteti a határozat szövegét.
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy nem szerepelt a kiküldött anyagban az
előterjesztés és az ülés előtt sem kapták meg. Kéri, hogy egy szünetben mutassák meg nekik a
földhivatal levelét, hogy miért lett elutasítva a korábbi határozat.
Szegedi Sándor elmondja, hogy a vevők képviseletében eljáró ügyvéd kéri a testülettől az új
határozat meghozatalát. Levelet nem tud mutatni, mivel telefonon kérte az ügyvéd a
módosítást.
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, nem lehetséges, hogy a következő rendes ülésen tárgyalják
az előterjesztést?
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja az alábbi rendeletet alkotja és
határozatot hozza:
264/2007. (X. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A temetőtáblában lévő 037/1-6, 037/70-78 hrsz-ú ingatlanokra Göd Város Önkormányzat
javára – mint jogosult – 2009. 06. 28-ig bejegyzett elővásárlási jog fenntartásának indokai
megszűntek, ezért a képviselőtestület kéri az elővásárlási jog törlését az ingatlannyilvántartásból.
Határidő: azonnal.
Felelős: polgármester
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Göd Város Önkormányzatának 48/2007. (X. 04.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti
tervben rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és
változtatási tilalom megállapításáról
1.§
A rendelet 1.§-át hatályon kívül helyezi.
2.§
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

- Cseh Károly kérelme
Markó József ismerteti az előterjesztést.
Dr. Pintér György kérdése, hogy önkormányzati tulajdonról van szó? Van ennek
többletköltsége?
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy most került be a testület elé az előterjesztés.
Tudomása szerint a vevő vállalta, hogy a területet közparkként fogja üzemeltetni. Most az új
szerződésben is vállalja ezt a vevő? Amennyiben parcellázni fogja a területet, akkor nem
támogatható a kérés.
Szegedi Sándor kéri, a végleges szerződésnél figyeljenek arra, hogy a területen
szennyvízcsatorna megy át.
Dr. Pintér György kérdése, hogy a vételár már befolyt?
Markó József elmondja, hogy a kérelmező a vételárat már befizette a hivatal pénztárába.
Javasolja, hogy az eredeti szerződés szövegével megegyező módon, csak a vevők
személyében történő változással készüljön el a szerződés és kerüljön be a csatorna szolgalmi
jog is:
A testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadja.
265/2007. (X. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a gödi 1648/20 hrsz-ú, 2137 m2 alapterületű belterületi beépítetlen
ingatlant Cseh Károly (2131 Göd, Móricz Zs. u. 26.) és felesége Cseh Károlyné sz. Ignácz
Éva – egymás közt ½ - ½ tulajdoni arányban – 26.156.880 Ft bruttó egyösszegű vételárért
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megvegye akként, hogy a szerződés aláírásakor a teljes vételár rendezésre, illetőleg
befizetésre került.
Vevők a vételár megfizetésével együtt egyidejűleg veszik az ingatlant kizárólagos birtokukba
és vállalják, hogy a tulajdonjog átruházásával felmerülő minden kiadást, költséget és illetéket
megfizetnek.
A fenti döntéssel a 2006. augusztus 1-én kelt elővételi szerződés értelemszerűen hatályát
veszti, de az új szerződést a korábbi szerződéssel azonos szövegezéssel kell elkészíteni a
személyi változások kivételével és fel kell tüntetni azt is, hogy a területen csatorna szolgalmi
jog van bejegyezve.
Felkéri Dr. Tóth István ügyvédet a szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a földhivatali
eljárásban történő képviseletre.
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Szelektív hulladékgyűjtés
Szabó Csaba ismerteti a szelektív hulladékgyűjtési akciót.
Markó József elmondja, hogy a szállítás a városnak ingyenes és a zsákokat is ingyenesen
biztosítják. Ez most még csak próba.
Rábai Zita kérdése, hogy hova kerül a hulladék?
Markó József elmondja, ezt az ÖKO Pannon Kft rendezi.
Kruzslicz István javasolja, hogy a szemétszállításkor adják ki a lakóknak a zsákokat.
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy a KvB folyamatosan kísérje figyelemmel a
kezdeményezés sorsát.
Csányi József kéri, hogy a képviselők vigyék ki a lakóknak a zsákokat.
Pinczehelyi Tamás bejelentése
Pinczehelyi Tamás elmondja, az SZMSZ-ben van egy olyan kitétel, hogy a sporttámogatás
20%-ával az SB rendelkezik. Ezt az összeget az SE elkérte az önkormányzattól. A nyár elején
az SB kiírt egy pályázatot, amit szeptemberben elbíráltak és 2 millió Ft-ot osztottak ki.
Közben nincs meg ez a pénz. Kéri, hogy biztosítsák a bizottság számára a kért összeget.
Markó József támogatja, hogy a kért összeget adják meg az SB-nek és a jövő évi
költségvetésnél vonják vissza az SE-től.
Szegedi Sándor elmegy.
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Dr. Horváth Viktor Gergő szerint most az a fontos, hogy a nyertes pályázóknak a megítélt
támogatást ki tudják fizetni.
Markó József szerint amennyiben most arról döntenek, hogy a jövő évi támogatás terhére
fizetik ki, akkor most csak egy egyszerű szavazásról van szó
Dr. Horváth Viktor Gergő ügyrendi javaslata, hogy a PEKB tárgyalja meg a kérdést.
A testület az ügyrendi javaslatot 6 igen, 6 tartózkodással nem fogadja el.
Pinczehelyi Tamás ismerteti a sporttámogatás elosztását és az összegeket.
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint több kérdés nincs tisztázva a sport körül.
Markó József ügyrendi javaslata, hogy a 2 millió Ft-ot biztosítsák most a Sport Bizottság
részére és a jövő évi pénzmaradvány elszámolásnál majd elszámolják.
A testület az ügyrendi javaslatát 12 igen szavazattal elfogadja.
A testület a javaslatot 12 igen szavazattal elfogadja, fedezete a többlet adóbevétel.
266/2007. (X. 03.) sz. Ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
A Sport Bizottság részére a pályázatok pénzügyi hátterének biztosításra 2.000.000 Ft-ot
biztosít, melynek elszámolására a pénzmaradvány elszámolásakor kerül sor.
Fedezete: a többlet adóbevétel.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a GSE a beszámolót benyújtotta, az SB megtárgyalta és
elfogadta.
Mivel több hozzászólás nem érkezik Markó József megköszöni a részvételt, és az ülést
bezárja.
K. m. f.
Markó József
polgármester

Jónásné Héder Hedvig
jkv. vezető

Dr. Szinay József
jegyző

