
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 14-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő, Csányi József, Sándor István, Pinczehelyi Tamás, Salamon 
Tamás nincs jelen. 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
Ismerteti a rendkívüli ülés összehívásának okát.  
 
Dr. Bognár László elmondja, három témája lenne az egyebeknél.  
 
Kruzslicz István az egyebekben bejelentése lenne. 
 
A testület 11 igen szavazással az alábbi napirendi pontokat fogadja el. 
 
1./ A./ Gödi Körkép részvételi jelentkezések elbírálása, ajánlattételi felhívás elfogadása 
     B./ Bölcsőde eszközbeszerzésére kiírt közbeszerzési pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
 
2./ Egyebek 
 
Markó József bejelenti, hogy a közbeszerzési napirendi pontokat zárt ülés keretében kell tárgyalni. 
 
A testület a zárt ülést 10 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. A zárt ülést külön jegyzőkönyv 
tartalmazza. 
 
 
 
Markó József elmondja, hogy felmerült a kötvénykibocsátás lehetősége. Kb. 2 milliárd forintnyi 
lenne a kötvények értéke. Amennyiben a hiteleket kiváltják kötvénnyel, akkor kedvezőbb helyzetbe 
kerülne az Önkormányzat, mivel kevesebb lenne a kamat. A kormány ezt a jogot korlátozni 
szeretné. Ezért kéri, hogy minél előbb döntsön erről a testület.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a romániai testvértelepülés küldöttsége meglátogatja a várost. 
Javasolja, hogy támogatásként ne pénzt adjanak, hanem eszközöket, amiket a városban már nem 
használnak.  
 
Kruzslicz István egyetért azzal, hogy eszközbe adják a támogatást.  
 
Mikesy György attól tart, hogy a természetbeni támogatás nem méltó a Népfőiskolához és nem 
sokat segít rajtuk. 
 
Kovacsik Tamás elmondja, hogy a VfB támogatta a javaslatot. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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118/2007. (V. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A testvértelepülésünkön lévő Hegyközpályi Népfőiskolát számítástechnikai eszközökkel, 
tankönyvekkel, szépirodalmi művekkel, és a gödi művészek kiállításával kívánja támogatni. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Szkander Szövetségtől jött egy levél, hogy a kauciót 
mindenképpen visszafizetik, amit az önkormányzat kölcsönbe adna nekik. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy forintról szavazzanak és ne dollárról. A múltkor felvetődött, hogy 
milyen egyéb kötelezettség terheli a várost a kölcsönön kívül? Erre még nem kaptak választ. A 
forint összeget kéri, hogy 600 eFt-ban határozzák meg. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy miért most kell dönteni, mikor a VB csak 2010-ben lesz? Mikor 
fogják visszaadni a kölcsön összegét? 
 
Dr. Bognár László elmondja, augusztus végén dől el, hogy ki nyeri a VB rendezés jogát.  
 
Lenkei György javasolja, hogy most ne döntsenek, hanem tárgyaljanak a szövetséggel. Amennyiben 
megkapják a rendezés jogát, akkor mit kapna a város cserébe a kölcsönért? 
 
Detre László hiányolj a gazdasági számításokat. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, mi van akkor, ha az ígéretekből semmi nem teljesül? Javasolja, hogy 
kamatot kérjenek a kölcsönért. 
 
Kovacsik Tamás egy teljes anyagot kér és azt, hogy a Szövetség vezetője jöjjön el a következő 
ülésre.  
 
Mikesy György szerint az előterjesztett anyagból minden világos és javasolja, hogy támogassák a 
kérelmet. 
 
Szegedi Sándor szerint dönteni kell. 
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 10 igen, 1 tartózkodó szavazattal elfogadja. 
 

119/2007. (V. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Magyar Szkander Szövetség részére a 2010-ben megrendező Világbajnoksághoz 600.000 Ft 
összegben a kaució kifizetését átvállalja azzal a feltétellel, hogy sikertelen pályázat esetén az összeg 
azonnal, sikeres pályázat esetén a rendezvényt követően az Önkormányzat részére a Szövetség 
visszafizeti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
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Dr. Bognár László elmondja, hogy az I. sz. óvodából a jelenlegi vezető június 1-től elmegy 
nyugdíjba. A pályázat nem fog eljutni abba a stádiumba, hogy addig az időpontig dönteni tudjanak. 
Javasolja, hatalmazzák meg a polgármestert, hogy ideiglenes vezetőt bízzon meg a pályázat 
elbírálásáig.  
 
Dr. Pintér György ügyrendi észrevétele, hogy amennyiben személyekről döntenek, akkor zárt ülést 
kell tartani. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, amennyiben ideiglenes vezetőt neveznek ki, akkor mennyi időre? 
 
Markó József elmondja, hogy ameddig a pályázatot elbírálják. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, miért csúsztak ki az időből? Ki érte a felelős? 
 
Kruzslicz István szerint a helyettes vezető láthatná el a feladatot a pályázat elbírálásáig. Egyetért 
azzal, hogy többletpénzért végezze el feladatot.  
 
Mikesy György szerint nem szerencsés, hogy a KOB megkerülésével tárgyalják a témát. 
Véleménye szerint csak a testület bízhat meg valakit, és ezt nem lehet a polgármesterre átruházni. 
Szerencsének tartaná, ha a mostani intézményvezetőt bíznák meg a pályázat elbírálásáig.  
 
Markó József elmondja, hogy tárgyalni fognak a megbízásról, és a testület elé fogja terjeszteni a 
javaslatot.  
 
Kovacsik Tamás javasolja, hogy a probléma megoldását ruházzák át a polgármesterre.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy az új kinevezéséig ügyvezető legyen a megbízott, és ne kapjon 
teljes jogkört. 
 
Markó József meg kell nézni, hogy erre van-e lehetőség.  
 
Detre László javasolja, hogy a polgármester folytasson egyeztető megbeszélést, és a javaslatát 
hozza be a testület elé. 
 
Mikesy György javasolja, hogy ne több nevet hozzon be a polgármester, hanem csak egyet, aki 
vállalja. 
 
Markó József szerint akkor már ő döntött és nem a testület. 
 
A testület a javaslatot 11 igen szavazattal elfogadja. 
 

120/2007. (V. 14.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az I. sz. óvoda vezetőjének helyettesítésére folytasson egyeztető 
megbeszéléseket, és annak eredményét terjessze a testület elé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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Kruzslicz István a Nemeskéri úttal kapcsolatban lenne bejelentése. Véleménye szerint igen döcögős 
az út. A nagyobb probléma a kereszteződés oldalának feltöltése, amit már ráhordtak az útra. Kéri, 
hogy a kanyarodó íveket aszfalttal töltsék fel. A másik probléma a vízelvezető. A kutyaiskola előtt 
nem készült el az árok, mindenhol egyéb helyen igen.  
 
Markó József javasolja, hogy az ívet rakják ki szegélykővel. Az árkokat meg fogják vizsgálni. 
 
Mikesy György szerint a megoldás a körforgalom.  
 
Markó József terveztessenek meg egy körforgalmat. 
 
Egyhangú igen szavazattal elfogadja a testület. 
 
Popele Julianna elmondja, hogy megvizsgálták a kanyarodás ívét, de nem lehet kijjebb vinni az 
útpadkát, mivel közművek vannak ott, amit nem lehet leaszfaltozni.  
 
Lenkei György elmondja, hogy fel lesz festve még a felezővonal és a táblákat is ki fogják tenni.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy nem lehetne felmérést vagy tervet készíteni a Duna út és a Pesti út 
kereszteződésébe egy körforgalomra? 
 
Markó József kéri, hogy az iparvágány javítását kezdeményezzék. Ugyanez vonatkozik a 2/a-ra 
vezető útra is. A Swietelskyvel a megállapodás készítése folyamatban van.  
 
Nógrádi Gergely elmondja, hogy a település a napokban fog kapni a 2-es útra súlykorlátozó 
táblákat. 
 
Markó József elmondja, hogy Horváth képviselő úr jogértelmezésért fordult a Közig Hivatalhoz. A 
választ az önkormányzat is megkapta. E szerint jogszerűen jártak el a hozzájárulás kivetésekor. 
 
Mivel több hozzászólás nem érkezik Markó József megköszöni a részvételt, és az ülést bezárja. 
 
 

K. m . f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
         polgármester           jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


