
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. június 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Sándor István, Rábai Zita, Dr. Pintér György nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a 
tervezett napirendi pontokat. Az egyebekben a TIGÁZ vezetékjogának létesítését és alapítványi kéréseket is 
kell tárgyalni. 
 
Salamon Tamás bejelenti, hogy 2007. június 18-án aláírta a Gödi Körkép kiadására vonatkozó szerződést. A 
2000. évi XCVI. tv. 3.§ (3) bekezdése szerint a mai napon szóban bejelenti lemondását. A bejelentés 
értelmében a megszűnés napja 2007. június 30. 
 
Kovacsik Tamás kiegészítése lenne a 4. napirendi ponthoz. A másik javaslata az 5. sz. napirendi ponthoz egy 
kiegészítő előterjesztés.  
 
Detre László egyebekben közérdekű bejelentést tenne. 
 
Mikesy György kiegészítést szeretne tenni a 16. napirendhez kitüntető cím adományozására. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Waldorf óvodának megszavaztak támogatást, de forrást nem jelöltek 
meg, ezért arról is dönteni kell. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő az egyebekben információt kérne a TSZT-vel kapcsolatban. 
 
Markó József javasolja, hogy a 15. napirendet vegyék le a tárgyalásról, a 14. napirendi pontnál pedig csak 
tájékozatót adna. 
 
A testület a napirendi pontokat egyhangú, 14 igen szavazással elfogadja. 
 
 

1. Pedagóiai Szakszolgálat vezetői álláshelyére beérkezett pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 

 
Dr. Bognár László kérdése, hogy az érintett kívánja-e zárt ülést? 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet nem kíván zárt ülést. 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. A KOB-on elhangzott hiányosságokat pótolták. Csatolva lett a 
szaktestület véleményezése és az erkölcsi bizonyítványt is megkapták. 
 
Salamon Tamás ismerteti a KOB döntését.  
 
Mikesy György elmondja, hogy a pályázó személyével semmiféle kifogása nincs. Kifogásolja azonban, hogy 
a bizottsági tagok nem olvashatták el a pályázati anyagot és a borítékot is a döntés után bontották fel.  
 
Salamon Tamás elmondja, hogy a jogásztól megkérdezték, hogy helyesen járnak el, amikor így tárgyalják a 
pályázatot. 
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A testület 14 igen szavazattal elfogadja az előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 
 

143/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Pedagógiai Szakszolgálat Intézményvezetői álláshelyére Kövendiné Tímár Erzsébetet nevezi ki.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős Markó József polgármester 
 
 
Dr. Pintér György bejön. 
 
 
Kövendiné Tímár Erzsébet megköszöni a testületnek a támogatást, amivel megépülhetett a szakszolgálat 
tetőtér-beépítése. 
 
Szegedi Sándor kimegy. 
 
 

2. Beszámoló a rendőrség 2006. évi működéséről 
Előterjesztő: Kovács László kapitányságvezető 

 
Markó József ismerteti az előterjesztést. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a beszámolót részletesnek és jónak találták. Véleménye szerint a 2/a lévő 
demonstráció nem volt zavartalan. Hogyan kell érteni azt, hogy zavartalan volt? 
 
Kovács László elmondja, hogy hosszú távon a demonstrációt biztosítani nem lehetett és nem lehetett 
fenntartani. A demonstráció idején a rendőrök nem voltak a városban. Ezért dönteni kellett, hogyan tovább. 
Úgy döntött, hogy inkább a városba tartózkodjanak a járőrök. Nem a rendőrség dolga, hogy engedélyezzék a 
demonstrációt. A rendőrség vagy tudomásul veszi, vagy ha arra indok van, akkor megtiltja azt.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint jobban nézett volna ki a beszámoló, ha ezek a problémák is megjelentek 
volna. A másik észrevétele, hogy az emberek már nappal sincsenek biztonságban. Azt szeretné kérni, hogy a 
szórakozóhelyek bezárása után többet járőrözzenek.  
 
Kovács László tudomása szerint csak egy bűncselekmény történt. 
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB megtárgyalta a beszámolót és a kérdésekre kimerítő választ kaptak. 
Újból kéri, hogy a Közterület-felügyelettel szorosabb legyen az együttműködés. Kéri továbbá a 
sebességmérő készülék működtetését a településen.  
 
Kovács László elmondja, hogy az őrs munkatársai szorosan együttműködnek a közterület-felügyelettel. 
 
Kruzslicz István kérése, hogy amennyiben lehetőség van, legyenek gyalogos járőrök, mivel így közelebb 
kerülnek a lakossághoz.  
 
Szegedi Sándor visszajön. 
 
Nógrádi Gergely szerint amennyiben hetente csak egy nap végigmennek a Dunaparton a járőrök, több napig 
érzékelhető a változás. 
 
Kovács László elmondja, hogy a gyalogos járőrőrözésnek a létszámhiány az akadálya. Most szervezik a 
strandok és a Dunapart hétvégi fokozott ellenőrzését. A sebességet folyamatosan mérik.  
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Dr. Szinay József kéri az alsógödi Dunapart parkolásának fokozott ellenőrzését. Kéri továbbá, hogy 
ellenőrizzék a kerékpárúton a motoros közlekedést. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Marignanei testvérváros rendőrsége meghívta a gödi rendőrség 
delegációját szakmai látogatásra. 
 
A testület a beszámolót 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

144/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A rendőrség 2006. évi tevékenységéről szólóm beszámolót elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Markó József ismerteti a város pénzügyi helyzetét. Kéri, hogy minden képviselő nézze át a napi likviditásról 
szóló tájékoztatót. 
 
 

3. Nőgyógyászati szakrendelés újraindítása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László 

 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. A szakrendelés a városnak havi 150 eFt-ba kerülne. További 
kiadás lenne az asszisztens bére, de mivel Ő már nyugdíjas lényegesen kevesebb lenne az előző évihez 
képest. Kb. 400 eFt kellene ebben az évben a működésre.  
 
Lenkei György kéri, hogy az előterjesztést szavazzák meg.  
 
Salamon Tamás szerint a jövő évi összeggel van probléma és nem az ideivel. 
 
Markó József szerint a döntéseket csak akkor lehet meghozni, ha konszenzus van.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kéri, hogy a PEKB elnöke ismertesse a bizottság döntését. Kérdése, hogy a 
korábbi szolgáltatáshoz képest mennyivel módosul az összeg? 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB nem tárgyalta az anyagot. 
 
Dr. Bognár László ismerteti a tavalyi összegeket. 
 
Lenkei György javasolja, hogy ebben az évben biztosítsák a szolgáltatás működését.  
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB már megkezdte a felkészülést a jövő évi költségvetésre. 
Szétbontották a kötelező és az önként vállalt feladatokat.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy hol lesz a rendelőhelyiség? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a régi helyiségben működne tovább a rendelés. Amennyiben ott nem 
engedik meg a működést, akkor Dr. Lantos István segítene a működésben.  
 
A testület az előterjesztést 13 igen, 1 tartózkodással elfogadja. Dr. Pintér György nem szavazott.  
 

145/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A nőgyógyászati szakrendelés újraindításához hozzájárul. Erre 2007. december 31-ig 400.000 Ft-ot biztosít. 
Felkéri a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot a forrás meghatározására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
Markó József elmondja, hogy a likvidhitel 1 milliárd forint. Tájékoztatja a képviselőket, hogy 2,5 milliárdos 
kötvénykibocsátásra érkeztek ajánlatok. Amennyiben ez megtörténik, a jelenlegi hiteleket visszafizetik, 
akkor több száz milliós megtakarítás várható. Forrást a szakrendelés működtetésére nem igazán tud. 
Javasolja, hogy a PEKB tárgyalja meg a forrás kérdését. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint már úgy kellett volna az előterjesztést beterjeszteni, hogy a forrást is 
meghatározzák.  
 
 
 

4. Telekalakítási tilalom alóli feloldás 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 

 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztéseket 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi rendeletet alkotja: 
 

Göd Város Önkormányzatának 36/2007. (VI. 28.) sz. Ök. rendelete a településszerkezeti tervben 
rögzített közérdekű célok megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom 

megállapításáról szóló 16/2004. (VI. 28.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 3.§-a az alábbiak szerint módosul: 
A telekalakítási tilalmat e rendelet hatályon kívül helyezi az 1922, az 1827/31, a 4150/1 és a 4150/2 hrsz-ú 
ingatlanok tekintetében. 
 

2.§ 
 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba 
 
 

Polgármester       Jegyző 
 
 
 

5. Településszerkezeti Terv módosítása 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit 

 
A./ A gödi 101/1 hrsz-ú ingatlan besorolásának módosítása 

 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést. A módosításra három féle lehetőség van, melyeket ismertet.  
 
A testület a 101/1 hrsz-ú terület közműterületre módosítását 13 igen, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi 
határozatot hozza: 
 

146/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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A gödi 101/1 hrsz-ú ingatlan besorolását a Településszerkezeti Tervben az „erdő” besorolást „közműterület” 
besorolásra módosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 

B./ 2/a-n túli területek 
 

Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az agglomerációs törvény az önkormányzatok számra lehetőséget ad 
némi eltérésre az agglomerációs tervtől. Két féle lehetősége van a városnak. Az egyik a közlekedési 
közműterületbe sorolja, a másik pedig a szántó egy részének iparterületbe sorolása.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy a VfB tárgyalja meg az előterjesztést és a következő ülésen 
döntsenek róla.  
 
Markó József elmondja, hogy hosszú idő óta vannak olyan jelentkezők, akik logisztikai vállalkozást 
szeretnének létesíteni a csomópont túlsó oldalára. Amennyiben elhalasztják a döntést, akkor hátrányba 
kerülnek a szomszéd településsel szemben. A lényeg az, hogy a városnak ne legyen terhelése a 
vállalkozásból, de bevétele igen. 
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy pontosan melyik területről van szó? 
 
Markó József ismereti a pontos területet. Elmondja, a terület nem a városé. 
 
A testület a módosító javaslatot 2 igen, 11 nem, 2 tartózkodással nem fogadja el. 
 
A testület az előterjesztést 13 igen, 2 nem szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

147/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Az agglomerációs terv szerinti mezőgazdasági térség más célú hasznosítására a Súgó ároktól északra fekvő 
területet jelöli ki, első sorban közlekedési terület céljára. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 

C./ Csomádra vezető út melletti tervezett erdő 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a 2/a mellett van egy tervezett erdő. Felmerült az az aggály, hogy 
amennyiben ez így marad, akkor hátrányos lehet a település részére. Javasolja, hogy kerüljön vissza a szántó 
művelésre, ami a valóságos helyzet. 
 
Salamon Tamás kimegy. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 nem, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

148/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Csomádra vezető út melletti „tervezett erdő terület” besorolást a Településszerkezeti Tervben a tényleges 
állapotnak megfelelő „általános mezőgazdasági terület”-re módosítja. 
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Határidő: folyamatos 
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
 
Salamon Tamás visszajön. 
 
 

6. Alsógödi Sportpálya büfé épület megvásárlása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László 

 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a SB és a PEKB tárgyalta az előterjesztést. A 
bizottságok az épület megvásárlását támogatják, de fedezetet nem tudják meghatározni. A javaslat szerint 
200 eFt-ért vásárolnák meg az épületet. 
 
Markó József elmondja, hogy ez a kiadás csak erre az évre vonatkozik. Javasolja, hogy a kötvény-
kibocsátásból megmaradó keretből fedezzék a vételárat. A Sportegyesület finanszírozásából sok adósság 
maradt meg, melyet az egyesület most kér. Az idei keretüket már megkapták. Az elmaradt támogatásról a 
későbbiekben kell majd dönteni. 
 
Salamon Tamás kérdése, hogy ki fogja üzemeltetni az épületet? 
 
Markó József elmondja, hogy a Sportegyesület fogja működtetni az épületeket. 
 
Dr. Horváth László szerint két lehetséges verzió van. Az egyik, hogy az egyesület saját keretein belül 
működteti. A másik lehetőség az üzemeltetésbe adás, pályázat útján. Az első verziót szeretnék támogatni, 
ehhez azonban szakképzett embert kell felvenni fizetéssel. A magánüzemeltetést pályáztatnák. 
 
Dr. Pintér György elmondja, a PEKB tárgyalta az előterjesztést. A probléma ebben az esetben az volt, hogy a 
tulajdoni lapon egy tulajdonos szerepel, az önkormányzat, így a tulajdoni viszonyok nem voltak tisztázottak.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy van-e építési engedély erre az építményre? Amennyiben nincs, 
akkor lehet-e üzemeltetni a szolgáltatást? Javasolja, hogy csak olyan beterjesztések szerepeljenek, amibe a 
forrást is meghatározzák. Amennyiben ez nem történik meg, akkor ne tárgyalják a javaslatot. 
 
Szegedi Sándor elmondja, amennyiben az adás-vétel lezajlik, akkor az épület az SE kezelésébe kerül és 
megkéri a fennmaradási engedélyt az épületre.  
 
Pinczehelyi Tamás tudomása szerint az épületnek van építési engedélye, de a használatba vételi engedélye 
nem lett megkérve. Egyetértene azzal, ha az épületet megvásárolnák.  
 
Markó József elmondja, hogy tudomása szerint az épületnek fennmaradási engedélye van. 
 
Salamon Tamás kéri, hogy döntsenek. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy vélhetőleg a megvalósulási vázrajzot nem nyújtották be a 
földhivatalhoz. De ez pótolható. 
 
Lengyel György kérdése, hogy Mudri úr tudja bizonyítani a tulajdonjogát? 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy Mudri úr 600 eFt-ot kér az épületért. 
 
Markó József szerint most csak ajánlatot tesznek Mudri úrnak. 
 
Dr. Bognár László ügyrendi hozzászólása, hogy ajánljanak fel 200+100 eFt-ot, és döntsenek. 
 
Dr. Bognár László ügyrendi javaslatát 10 igen, 4 nem, 1 tartózkodással elfogadja a testület. 
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Mikesy György javaslata, hogy ilyen jogi helyzetben tárgyalja meg az ÜJKB és hozzon döntést. 
 
Dr. Horváth László elmondja, hogy a büfé már 1994-ben működött.  
 
Markó József javasolja, hogy ajánlják fel 300 eFt-ért Mudri Józsefnek az épület megvásárlását, melyet 15 
napig tartanak fenn.  
 
A javaslatot a testület 13 igen szavazattal elfogadja. Nem szavazott Dr. Pintér György és Kruzslicz István.  
 

149/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A gödi 1935 hrsz-ú, alsógödi sportpályán található, 51,5 m2 alapterületű klubhelyiséget 200.000 + 100.000 
Ft-ért kívánja megvásárolni Mudri Józseftől (2131 Göd, Rába u. 1.) az épület tulajdonosától. Ez az ajánlatot 
15 napig tartja fenn. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Dr. Horváth László szerint amennyiben fennmaradási engedély van az épületre, akkor kötelezni nem lehet az 
épület lebontására. 
 
Pinczehelyi Tamás véleménye szerint az ajánlat nem tisztességes, ezért nem is szavazott. A másik kifogása, 
hogy nem büfé, hanem klubhelyiség.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy ki tárgyalt a testületből Mudri úrral? 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy csak levelet írt Mudri úr, melyet tárgyaltak. 
 
Detre László elmondja, hogy az ÜJKB már tett egy javaslatot a tárgyalásra vonatkozóan. 
 
Rábai Zita megérkezik. 
 
 

7. Kistérségi munkaszervezet 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Mikesy György meglepődött az előterjesztésen. Véleménye szerint önálló hivatalnak kell működteti a 
kistérségbe integrált szervezeteket.  
 
Markó József elmondja, hogy most nem végleges megoldásról van szó, de az jóval többe kerül, mint a 
jelenlegi megoldás.  
 
Mikesy György szerint a jogi helyzetről van szó. Javasolja, hogy ameddig nem áll fenn a kistérségi hivatal, 
addig maradjon munkaszervezetként és ne integrálódjon osztályként. 
 
Dr. Nyitrai Judit két lehetőséget biztosít a törvény a munkaszervezet működésére. Ez az egyik lehetőség a 
munkaszervezet működésére, amit most beterjesztettek a testület elé. Több tárgyalás eredményeként alakult 
ki a mostani javaslat, mely nem végleges. Amennyiben arra szükség lesz, akkor lehetőség lesz az 
átalakításra. Amikor a testület döntést hoz, akkor a társulási megállapodást is módosítani kell. 
 
Dr. Pintér György kérdése, hogy van-e érdemi különbség a mostani működés és a javaslat között? 
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Dr. Nyitrai Judit a jelenlegi felállás az, hogy munkaszervezet vezetője a dunakeszi hivatal alkalmazottja, a 
dolgozók pedig az egyes hivatalok dolgozói. A mostani szabályozás egyértelművé teszi az irányítást. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, amennyiben úgy hozzák az események, hogy mégsem optimális ez a 
megoldás, akkor közös döntés kell a kilépéshez? 
 
Markó József elmondja, hogy egybehangzó szavazat kell minden döntéshez. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ez a döntés csak finanszírozási szempontból fontos, hiszen így olcsóbb. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

150/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja, hogy a Dunakeszi-Fót-Göd Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezete Dunakeszi Város 
Polgármesteri Hivatalának szervezetébe tagolódjon.  
Kötelezettséget vállal továbbá, hogy az általa a munkaszervezetbe delegált köztisztviselő mindenkori bérét, 
annak járulékait és egyéb személyi kiadásait a Társulás számára a tagdíj hozzájáruláson felül minden hónap 
3. napjáig megfizeti.  
Elfogadja a Társulási megállapodás módosítását./határozat melléklete/ 
Felhatalmazza továbbá a Polgármestert, hogy a módosított társulási megállapodást aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Szünet 
 
Markó József bejelenti, hogy a JÖSZ frakció vezetője a mai naptól Lenkei György. 
 
 

8. Transzplantációs Alapítvány támogatása 
Előterjesztő: Lenkei György elnök 

 
Lenkei György ismerteti az előterjesztést. A bizottság saját keretéből 70eFt-ot szavazott meg. 
 
Pinczehelyi Tamás elmondja, hogy a SB is megszavazott 70eFt-ot a támogatásra. 
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

151/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
70.000 – 70.000 Ft támogatást nyújt a Transzplantációs Alapítvány részére Dózsa Dávid (Göd, Árpád u. 17.) 
Szervátültetettek Világjátékán való részvételéhez.  
Fedezete a Szociális Bizottság és a Sportbizottság kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lenkei György elnök 
 Pinczehelyi Tamás elnök 
 
 
 



 217

9. Piarista Szakképzésért Alapítvány támogatása KOB keretből 
Előterjesztő: Salamon Tamás elnök 
 

Salamon Tamás ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

152/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Piarista Szakképzésért Alapítvány részére 50.000 Ft támogatást nyújt. Az összeg a 11742104-20028448 
sz. számlaszámra kerül átutalásra. 
Fedezete: Közművelődési és Oktatási Bizottság kerete. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Salamon Tamás elnök 
 
 
 

10. Gödi Almanach 2007. évi megjelentetése 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 

 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. Forrásként a korábbi Almanachok értékesítési árát és a Göd 
Kártyák kedvezményeinek csökkentéséből származó bevételt javasolja. 
 
Nógrádi Gergely szerint vannak szükséges kiadások, amiket meg kell oldani és vannak, amik nem. 
Véleménye szerint ez a kiadás nem szükséges, ezért nem javasolja a könyv kiadását. Több kérdés merül fel 
benne? Ki szerkeszti az Almanachot és milyen alapon?  
 
Markó József elmondja, hogy a polgármesteri keretből 200 eFt-ot felajánl. 
 
Rábai Zita tudomása szerint lelkes emberek szerkesztik a kiadványt és gyűjtik össze hozzá az anyagot. 
Véleménye szerint a költségvetésben az Almanach kiadását be kell tervezni.  
 
Nógrádi Gergely elmondja, hogy jelen pillanatban luxusnak tartja az Almanach kiadását.  
 
Dr. Pintér György ügyrendi észrevétele, hogy a nyomtatáshoz szükséges összeg rendelkezésre áll és ezért 
nem szükséges a napirendi pont tárgyalása. Javasolja, hogy a szükséges 300 eFt-ot előlegezze meg a testület. 
 
Az ügyrendi észrevételt a testület 13 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 
Salamon Tamás elmondja, hogy kevés példány fogy el az Almanachból. Javasolja, hogy a jótékonysági 
bálokon a belépő mellé az Almanachból is vásároljanak. Hiányolja az általános iskolák munkájából a 
helytörténeti órákat. 
 
Rábai Zita véleménye szerint a városnak szüksége van egy ilyen jellegű kiadványra.  
 
Detre László úgy érzi, hogy támogatni kell a kiadvány megjelenését.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint Pintér úr javaslata új határozati javaslat volt és nem ügyrendi javaslat. 
Javasolja, hogy a terjesztésbe segítsen az önkormányzat. 
 
A testület az ügyrendi javaslatot 15 igen, 1 nem szavazattal elfogadja. 
 
A testület Pintér javaslatát 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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153/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Gödi Almanach 2007. évi megjelentetését az alábbiak szerint támogatja: 
 
211.660 Ft előző évi kiadvány értékesítéséből származó bevétel + 200.000 Ft a Polgármesteri keretből + 
300.000 Ft előleg, melyet a kiadvány értékesítéséből származó bevételből vissza kell fizetni az 
önkormányzat számlájára. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 

11. Regionális vízműtársaságok részleges önkormányzati tulajdonba adása 
Előterjesztő: Markó József polgármester 

 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, mi az oka a tulajdonok vándorlásának? 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy 98 után jött be az a gyakorlat, hogy megépített hálózat az önkormányzat 
tulajdonába maradt és csak üzemeltetésbe került a DMRV-hez. Felmerült az igény, hogy a DMRV 
részvényeiből az önkormányzat is részesüljön.  
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

154/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Kezdeményezi, hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. 
Tv. 69/A § (7) bekezdése alapján a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt jelenleg az Állami Privatizációs és 
Vagyonkezelő Részvénytársaság kezelésében lévő részvénycsomagjának 50% +1 szavazaton felül eső 
részére a Vízmű Zrt ellátási területén található önkormányzatok tekintetében lakosságszám arányosan 
kerüljön önkormányzati tulajdonba, térítés nélküli vagyonátadással. 
E cél megvalósítása érdekében Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,  
1. hogy az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. Tv. 69/A § 
(7) bekezdésében foglaltak alapján a helyi önkormányzati feladatok ellátását hatékonyan szolgáló Duna 
Menti Regionális Vízmű Zrt törzstőkéjét megtestesítő részvénycsomagjára az ellátási terület lakosságának 
egészhez viszonyított településre vonatkoztatott lélekszámarányának megfelelően kivételesen indokolt térítés 
nélküli önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó igényét bejelenti, 
2. amennyiben az 1. pontban szereplő Társaság térítés nélküli tulajdonba adására a megállapodással érintett 
egyéb önkormányzatok bármelyike a hivatkozott törvény szerinti térítés nélküli vagyonátvételi igényét nem 
jelenti be, vagy a rá eső részvényhányadot átvenni nem kívánja, úgy Göd Város Önkormányzata a 
fennmaradó részvényhányad térítés nélküli átvételére kötelezettséget vállal, 
3. a tulajdonjog átruházásával a továbbruházási tilalom – kivéve az önkormányzatok közötti részvényátadás-, 
valamint a tevékenységi szint fenntartására vonatkozó kötelezettségvállalás és az ezekkel összefüggő 
biztosíték nyújtásával kapcsolatos szerződést Göd Város Önkormányzata az ÁPV Rt-vel megköti. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
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12. Útépítési munkacsoport létrehozása 
Előterjesztő: Kovacsik Tamás elnök 

 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Addig szeretnének eljutni, hogy milyen hosszúságú legyen a 
megépítendő útszakasz, és melyek legyenek az utcák. El kell még dönteni a megépítendő utak minőségét is. 
Amikor már kész a koncepció, akkor tudnák azt a testület elé terjeszteni. Tulajdonképpen egy előkészítő 
munkáról lenne szó. A következő ülésen már név szerinti javaslatot is tennének.  
 
Markó József elmondja, hogy a munkacsoport feladata lenne egy rangsor felállítása is, amely a valódi 
rangsort tükrözné és igazodna a településszerkezeti tervhez is.  
 
Detre László kéri, hogy mindenképpen a közlekedési szempontok alapján határozzák meg a megépítendő 
utakat. 
 
Salamon Tamás kéri, hogy szakmai alapon határozzák meg az utakat. Véleménye szerint sürgősen meg kell 
hozni a döntést, mivel a pályázatok hamarosan kiírásra kerülnek. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint ez egy komoly beruházásnak minősül a város életében, ezért a 
munkacsoport a VfB mellett működjön. Javasolja, hogy területi képviselők szerepeljen a határozatba és ne 
egyéni képviselők. Most a tervezésen vagy az építésen van a hangsúly? 
 
Markó József elmondja, hogy most a tervezésen. 
 
Dr. Horváth Viktor szerint amennyiben elkészíttetik a terveket, akkor figyeljenek arra, hogy azok ne járjanak 
le, ha már kifizetik érte a díjakat. 
 
Rábai Zita sérelmezi, hogy a képviselőket megkülönböztetik. Kéri, hogy a képviselők ugyanolyan joggal és 
kötelezettséggel vegyenek részt a munkába.  
 
Lenkei György megfontolná, hogy a lakosság által megválasztott képviselő szava legyen a döntő. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy csak képviselő szerepeljen a határozatban. 
 
Markó József javasolja, hogy a munkacsoportba szakértők legyenek. 
 
Rábai Zita javasolja, hogy a határozati javaslatból kerüljön ki a területi képviselő megnevezés.  
 
Markó József ismerteti a határozati javaslatot. Munkacsoport a VfB mellett szakértők bevonásával.  
 
A testület a javaslatot 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

155/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja a városi útépítési program II. ütemének elindítását és 10 km út tervezésének előkészítését 
határozza el. 
Elhatározza a város útépítési program II. ütemének előkészítését, egy ad-hoc munkacsoportot hoz létre, mely 
a Városfejlesztési Bizottság mellett működik útépítési szakemberek bevonásával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás elnök 
 
 

13. Ingatlanértékesítések 
Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 
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Popele Julianna ismerteti az előterjesztést. Három ingatlanra érkezett vételi szándék. Mind a három telek az 
Oázis lakóparkban van. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy a PEKB vita nélkül javasolta az értékesítést. Javasolja, hogy az ajánlatot 
30 napig tartsák fenn. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő miért nem licit útján értékesítik az ingatlanokat? 
 
Markó József elmondja, hogy az önkormányzat ajánlatot tett az értékesítésre. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint akkor vissza kell vonni a határozatot. 
 
6958/70 hrsz-ú ingatlan értékesítését a testület név szerinti szavazással a 2 tartózkodó 14 igen szavazattal 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

156/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul a tulajdonában lévő gödi 6958/70 hrsz-ú, 1023 m2 térmértékű, beépítetlen terület besorolású 
ingatlan Óvári László (2132 Göd, Pálma u. 21/B) részére történő értékesítéséhez 8.000 Ft + ÁFA/m2 áron. A 
területen csak gázcsatlakozó van kiépítve, minden egyéb bekötés (terv, közműfejlesztési hozzájárulás) 
megfizetése Vevő kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Kovács Balázs ügyvédet pedig az adás-vételi 
szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a tulajdonosi változás földhivatali bejegyeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
6958/71 hrsz-ú ingatlan értékesítését név szerinti szavazással 2 tartózkodó 14 igen szavazattal a testület 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

157/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul a tulajdonában lévő gödi 6958/71 hrsz-ú, 1039 m2 térmértékű, beépítetlen terület besorolású 
ingatlan Jancsihegy Kft (212 Göd, Attila u. 26.) részére történő értékesítéséhez 8.000 Ft + ÁFA/m2 áron. A 
területen csak gázcsatlakozó van kiépítve, minden egyéb bekötés (terv, közműfejlesztési hozzájárulás) 
megfizetése Vevő kötelezettsége. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Kovács Balázs ügyvédet pedig az adás-vételi 
szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a tulajdonosi változás földhivatali bejegyeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
6801/79 hrsz-ú ingatlan értékesítését a testület név szerinti szavazással 2 tartózkodó és 14 igen szavazattal 
elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

158/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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Hozzájárul a tulajdonában lévő gödi 6801/79 hrsz-ú, 1000 m2 térmértékű, természetben 21331 Göd, Huzella 
T. u. 6801/79 hrsz-ú, beépítetlen terület besorolású ingatlan GIGABIT Kft (Burda Szabolcs 2132 Göd, Klára 
u. 29.) részére történő értékesítéséhez bruttó 7.200.000 Ft áron.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, Dr. Kovács Balázs ügyvédet pedig az adás-vételi 
szerződés elkészítésére, ellenjegyzésére és a tulajdonosi változás földhivatali bejegyeztetésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 

14. Szennyvízcsatorna működtetésére koncessziós pályázat előkészítése 
Előterjesztő: Popele Julianna osztályvezető 

 
Markó József elmondja, hogy a városban a DMRV működteti a csatornahálózatot. A hálózat fejlesztése 
jelentős költségbe kerül a városnak. Célszerű lenne a városnak kiírni egy olyan koncessziós pályázatot, 
melyben a vállalkozó vállalja a mostani árakon történő szolgáltatás végzését. A kiírás még nem jelenti az 
elhagyást, csak a lehetőségét teremti meg. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint el kell gondolkodni azon is, hogy a város hol tud helyet biztosítani egy 
szennyvíztisztítónak. 
 
Markó József szerint jelenleg még nincsenek olyan adatok, ami alapján biztosra mehetnének. 
 
Szegedi Sándor szerint amennyiben mentesülnek a háttérfejlesztési hozzájárulás megfizetésétől, akkor 
piacképesebbé válnak a területek. 
 
 
 
Szünet 
 
Pinczehelyi Tamás nem jött vissza. 
 
 
Egyebek 
 

I. Alapítványi támogatások 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 15 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

159/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskola Gyermekekért Alapítvány (számlaszám: 10103898-11190145-00000008) 
részére 180.000 Ft támogatást, valamint 
a Jövőformáló Alapítvány (számlaszám: 10700653-44168005-51100005) részére 180.000 Ft támogatást 
biztosít. 
Fedezete: polgármesteri keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
Pinczehelyi Tamás bejön. 
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II. TIGÁZ vezetékjog alapítása 

 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Pinczehelyi Tamás kérdése, hogy hol fog menni a vezeték? 
 
Popele Julianna ismerteti a nyomvonalat. 
 
A testület az előterjesztést 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

160/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Hozzájárul ahhoz, hogy a gödi 1934 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú erdő területén gázvezeték építése 
céljára a TIGÁZ Zrt üzemeltető javára 2064 m2 területre vezeték jog bejegyzésre kerüljön a Körzeti 
Földhivatalnál, 1.200 Ft/m2 szolgalmi jog megváltás címen Göd Város Önkormányzat részére történő 
megfizetését követően. 
Felhatalmazza a Polgármestert a vezetékjog alapításáról szóló megállapodás megkötésére az illetékes 
Erdészeti Szakhatóság nyilatkozatának kézhezvételét követően. 
Az Erdészeti Szakhatósági hozzájárulásban foglaltakat maradéktalanul végre kell hajtani, melynek költségei 
a beruházó TIGÁZ Zrt-t terhelik. 
 
Határidő: az Erdészeti Szakhatósági nyilatkozat megérkezését követő 10 napon belül 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
III: Tanyahajó veszteglési engedélye 
 
Kovacsik Tamás ismerteti az előterjesztést. Több lakossági észrevétel érkezett hozzá, mely szerint zavaró a 
hajó jelenléte, ezért a bizottság nem javasolta az engedély megadását. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy amennyiben elmegy a hajó, akkor hova megy? 
 
Kovacsik Tamás elmondja, a bizottság véleménye az volt, hogy Göd területén ne köthessen ki a hajó.  
 
Nógrádi Gergely szerint ez a döntés precedens értékű.  
 
Pinczehelyi Tamás szerint megfontolandó, hogy két helyet felajánljanak a kikötésre. Javasolja, hogy a régi 
hajókikötőben vagy Felsőgöd végénél engedélyezzék a kikötést. 
 
Markó József kérdése, mi van akkor, ha nem támogatják az engedély megadását? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a hivatal, mint szakhatóság jár el az engedélyezésbe, de az engedélyt nem 
itt adják ki. Azt tudják tenni, hogy a döntést az engedélyező hatósághoz eljuttatják. 
 
Dr. Pintér György szerint az első a helyi lakosság nyugalma. 
 
Detre László szerint arról kéne a testületnek határozni, hogy milyen üdülési prioritásokat tervez.  
 
Kovacsik Tamás egyetért azzal, hogy vizi-turizmusnak valóban lenni kéne. Az a legnagyobb gond, hogy a 
tanyahajók aggregátorral működnek, aminek nagy a hangja és rendkívül zajos. Véleménye szerint ez a hajó 
nem bevételi forrás a város számára. 
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Markó József javasolja, hogy most szavazzanak az előterjesztésről. Amennyiben Penke úr megjelenik, akkor 
tárgyaljanak vele. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy már most zavarja a lakosságot a tanyahajó. A hajón semmilyen 
ellátása nincs. A szennyvíz közvetlenül a Dunába megy. Többször volt már tűzijáték a hajón. Kéri, hogy a 
helyi építési szabályzatában a kikötésre térjenek majd ki. 
 
Salamon Tamás kérdése, miért adott be engedélykérelmet a kérelmező? 
 
Dr. Szinay József ismételten elmondja, hogy csak szakhatóságként működik közre az önkormányzat az 
engedélyezési eljárásban. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint általánosan kéne a problémákat megfogalmazni. Egyre többen 
alkalmaznak mélyszivattyúkat, ami szintén zavaró a lakosság részére. Véleménye szerint fel kéne vetni a 
zajhatások monotonitásának zavaró hatását is. 
 
Detre László szerint az egész Dunapartra kéne a testületnek egy határozatot hoznia. 
 
Pinczehelyi Tamás szerint, úgy kéne a határozatot megfogalmazni, hogy azon a helyen nem engedélyezik a 
veszteglést. Más helyen pedig elő kell írni a követelményeket.  
 
Lenkei György ügyrendi javaslata, hogy szavazzanak az előterjesztésről. 
 
Az ügyrendi javaslatot a testület 16 igen szavazattal elfogadja. 
 
 
Nógrádi Gergely elmondja, hogy a tanyahajóra mennek szórakozni az emberek és a városnak ebből nincs 
semmilyen bevétele. 
 
Markó József összefoglalja a határozati javaslatot. 
 
A testület az előterjesztést 15 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

161/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Nem járul hozzá ahhoz, hogy a Jávorka S. utca végén lévő Duna-szakaszon (1668,5 folyami kilométernél) a 
„Tanyahajó” lehorgonyozzon és ott veszteglési engedélyt kapjon. 
Támogatja azonban, hogy a veszteglés helyéről a kérelmezővel tárgyalásokat folytassanak, előírva számára a 
működéshez szükséges követelményeket. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás elnök 
 
 

IV. Tájékoztató pályázati lehetőségekről 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést, a pályázati lehetőségeket és azok várható kiírási idejét valamint az 
önrész mértékét.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint a feltételrendszer nagyon komoly. Kérdése, hogy a cég elvégezte a 
feltételrendszer szűrését?  
 
Rábai Zita azért kérte a tájékoztatót, mivel eddig még nem került semmilyen anyag a testület elé, pedig már 
megkötötték a szerződést a pályázatfigyelő céggel. Javasolja, hogy legyen elérhető egy részletes 
pályázatfigyelő anyag, ami alapján dönteni lehet.  
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Markó József elmondja, hogy a pályázatfigyelő munka folyik, de nincs megfelelően kommunikálva. Készül 
majd egy táblázat, amibe fel fogják tüntetni a pályázatokat és azt, hogy melyiken vesznek részt. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a vállalkozókkal is tárgyaljanak, hátha ők is tudnak pályázatot benyújtani. 
 
Rábai Zita a részletesebb pályázatfigyelést azért is hiányolja, mert tudomása szerint ez a cég kisebb 
pályázatokkal nem is foglalkozik. Véleménye szerint sokkal alaposabb előkészítésre van szükség, mivel 
sikertelen pályázatokra nincs szükség 
 
 

V. Tűzijáték korlátozásáról szóló rendelet 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a rendelet elkészítése előtt konzultáltak a 
Közigazgatási Hivatallal. Javasolja, a 3.§ az legyen, hogy kivételt képezzen az önkormányzat augusztus 20-i 
tűzijátéka.  
 
Rábai Zita javasolja, hogy a területi képviselőt töröljék és csak a képviselő szerepeljen. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy ki lesz az, aki betartatja a rendeletet? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy ezzel a rendelettel a nagyobb rendezvényeket lehet kordában tartani. 
 
Detre László kérdése, hogy nincsen nulla tolerancia? Milyen feltételekkel adják ki az engedélyt? Véleménye 
szerint tól-ig határidőt kéne meghatározni. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy a Pest Megyei Rendőrkapitányság az engedélyező hatóság, az 
önkormányzat csak véleményező szakhatóság. Szervezett tűzijátékot lehet tartani, de meg vannak a feltételei. 
Elfogadja a 18-22 óráig időtartamot. 
 
Kruzslicz István kérdése, mi van szilveszterkor? 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy valóban a törvény engedélyezi szilveszterkor a tűzijáték megtartását, de a 
szervezetthez akkor is kell engedélyt kérni. 
 
Dr. Pintér György kéri, hogy a következő ülésre hozzák be a rendeletet. 
 
Dr. Nyitrai Judit szerint probléma azokkal van, aki egyáltalán nem kérnek engedélyt. 
 
Rábai Zita szerint azért kell tájékozatni a képviselőket, hogy tudja melyik tűzijáték az engedélyezett és fel 
tudjon lépni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy amennyiben videofelvételt készít valaki a tűzijátékról akkor azt fel 
lehet használni később? 
 
 
Kovacsik Tamás a Bozóky tér rendezésével kapcsolatban elmondja, hogy azt tervszerűen kell elvégezni. 
Véleménye szerint helyes volna, ha az elképzeléseket együtt kezelnék. A Városfejlesztési Bizottság kérése, 
hogy támogassák egy részletes rendezési terv elkészítését. Javasolja, hogy a Bozóky térre vonatkozó 
megvalósíthatósági terv elkészítését támogassa a testület. Amikor az anyagiakra is sor kerül, akkor azt ismét 
a testület elé fogja terjeszteni. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Bozóky Gyula alapítvány kérdezi végig a vállalkozókat a támogatásról.  
 
A bizottság javaslatát a testület 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
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162/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Támogatja egy részletes műszaki felmérés és megvalósítási terv elkészítését a felsőgödi Bozóky Gyula tér 
rendezésének előkészítése és megvalósítása érdekében. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Kovacsik Tamás elnök 
 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a testület már elfogadta a Waldorf óvoda támogatását, de nincs 
meghatározva a fedezet, ezért nem tudják átutalni a támogatást. Javasolja, hogy a TIGÁZ-tól származó 
bevételből adják meg a támogatást. 
 
A testület a javaslatot 16 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

163/2007. (VI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Waldorf Óvoda támogatásnak fedezetéül a TIGÁZ Zrt-től származó, szolgalmi jog megváltására fizetendő 
összeget határozza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László  
 
 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a településszerkezeti tervvel kapcsolatban elmondja, hogy az év eleji ülésen 
felmerült az Ilka-patak melletti területek rendezése. Azóta sem kaptak róla részletes tájékoztatót. Volt egy 
olyan VfB határozat, mely szerint nem javasolták a besorolás megváltoztatását. Ismerteti kérdéseit. Volt 
szakhatóság, aki a jelenlegi besorolást megkifogásolta? 3079/5 értékesítésekor fel lettek mérve az árvízi 
plusz kiadások? A magánterületek feltöltésekor milyen elképzelések vannak az érintett ingatlan-tulajdonosok 
kártalanítására? 
 
Markó József elmondja, hogy a terület sorsa még képlékeny. Nem célszerű semmi olyat csinálni, ami árt a 
lakosoknak. De ebben az esetben meg kell határozni, hogy mi legyen a tervezett bevétel helyett. Jelenleg 
folyik a szakmai felmérés. Meg kell várni a műszaki vélemény megérkezését.  
 
Gergelyné Rozmaring u. 35. elmondja, hogy 75-ben 1,5 métert töltöttek a telken, de semmit nem jelent. 
Amikor ár van, akkor az Ilka-patak vize benn van a kertje végében.  
 
Vörös Mária kérdése, mennyire volt megalapozott a határozat, aminek alapján ezt a bevételt betervezték a 
költségvetésbe? Véleménye szerint ezt a kérdést nem úgy kell feltenni, hogy vagy eladják vagy nem, hanem 
kell egy bevétel az önkormányzatnak, és van egy probléma, amit meg kell oldani. 
 
Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata, hogy vegyék le a téma tárgyalását napirendről és kerüljön be a VfB 
ülésére ahol részletesen meg tudják tárgyalni, alátámasztva a szakvéleményekkel. 
 
Markó József elmondja, hogy le fognak ülni a lakókkal a problémákat megtárgyalni.  
 
Dr. Bognár László kimegy. 
 
Az ügyrendi javaslatot a testület 12 igen, 3 nem szavazattal elfogadja. 
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Rábai Zita szerint nem lehet olyan területet értékesíteni, ami vizes és építkezésre nem alkalmas. Kérdése, 
hogy a költségvetésbe betervezéskor nem vizsgálták meg a területet? Véleménye szerint először a lakókat 
kell értesíteni a terület értékesítéséről, és utána lehet csak tárgyalni. 
 
Markó József elmondja, hogy amennyiben elkészül a szakvélemény akkor fognak tárgyalni a lakókkal. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy a TSZT-ben meglévő lakóterületként szerepel a terület és egy 
szakhatóság sem kifogásolta. A szakhatóságok jogosultak annak elbírálására, hogy ellentétes-e egyéb 
rendelkezésekre. A VfB tárgyalta a terület kérdését és ezért került megrendelésre a szakvélemény 
elkészítése. Felhívja a figyelmet arra, hogy a feltöltés engedélyköteles és komoly előírásai vannak. 
 
Detre László közérdekű bejelentése, hogy a Huzella Tivadar Általános Iskola számára 30 db számítógépet 
tudtak szerezni jogtiszta szoftverekkel. Az adományozó vállalta, hogy amennyiben arra módja van, akkor 
ezeket a gépeket karban fogja tartani. 
 
Markó József megköszöni a jelenlévő vendégeknek a részvételt és a nyílt ülést bezárja.  
 
A testület ezt követően zárt ülés keretében tárgyalja a kitüntető cím adományozását, melyet külön 
jegyzőkönyv tartalmaz. 
 

K. m. f. 
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