
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 5-i ülésén a Polgármesteri 
Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli ülése 
 
Mikesy György, Dr. Horváth Viktor Gergő, Sándor István és Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. 
 
Dr. Bognár László az egyebekben kíván hozzászólni. 
 
Szegedi Sándor az egyebekben egy témát szeretne előterjeszteni.  
 
A testület a napirendi pontokat 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
A testület a zárt ülés elrendelését 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza 
 
 

2. Ilka-patak feletti gyalogos híd megépítésére – az Imperial Sigma Kft-által - benyújtott 
településrendezési szerződés-tervezet 

      Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György kéri, hogy a jogászok nézzék át a szerződést. 
 
A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

207/2007. (IX. 05.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Elfogadja az Imperial Sigma Ingatlanfejlesztési Kft felajánlását az Ilka-patak feletti gyalogos híd és annak 
járulékos berendezései kivitelezési munkáira vonatkozó költségmegosztásra. 
Imperial Sigma Kft-t terheli (bruttó): 
  - gyalogos híd kivitelezése   4.516.498 Ft 
  - gyalogos járda kivitelezése   2.446.907 Ft 
Önkormányzatot terheli  
  - közvilágítás kivitelezése   2.341.808 Ft 
Felkéri a Polgármestert a településrendezési szerződés megkötésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
Egyebek 

3. Nőgyógyászati szakrendelés beindítása 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy minden éves költségvetésben a most elfogadott összeg szerepeljen. 
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A testület az előterjesztést 12 igen szavazattal elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

208/2007. (IX. 05.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A nőgyógyászati szakrendelés újraindításához hozzájárul. Erre 2007. december 31-ig 50.000 Ft-ot biztosít, 
ezt követően pedig minden éves költségvetésben 1,4 millió Ft-ot különít el. 
Az idei pénzügyi forrást a polgármesteri keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 
 

4. GSE támogatása 
 
Markó József elmondja, hogy az idei évre betervezett támogatási összeget már kifizették. Amit kér az SE, az 
a tavalyi évek ki nem fizetett támogatása, amit el kell ismerni.  
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy 3,7 millió Ft-ot kérnek négy egyenlő részletben. 
 
Dr. Pintér György elmondja, hogy kéthavi részletre elegendő a hídból megmaradó keret. Javasolja, hogy a 
többi összeg fedezetére a Hivatal tegyen javaslatot, és ismét kerüljön vissza a testület elé. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy amennyiben megadják, akkor nem fog más is jelentkezni? 
 
Markó József elmondja, hogy csak két intézménynek járna, az a Hivatal és a TESZ.  
 
Kovacsik Tamás szerint az SE támogatásának összegéről el kéne gondolkodni. 
 
Markó József javasolja, hogy a sportrendeletet módosítsák, úgy, hogy az SE támogatását fix összegben 
határozzák meg. 
 
A javaslatot a testület 11 igen, 1 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

209/2007. (IX. 05.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Sport Bizottságot, hogy a helyi sportrendeletben a Sportegyesület támogatására vonatkozó rész 
módosítására tegyen javaslatot. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: SB elnöke 
 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy előbb szavazzák meg a vízkivételt vonják le a hídból, és azzal támogassák 
az SE-t. 
 
2.760.000 Ft támogatás az SE részére, fedezete a hídépítésből megmaradó rész: 12 igen szavazattal a testület 
a javaslatot elfogadja és az alábbi határozatot hozza:. 
 

210/2007. (IX. 05.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
A Gödi Sportegyesület részére 2007. december 31-ig 2.760.000 támogatást határoz meg. 
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Fedezete: a hídépítésből megmaradó rész. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
 

5. Vízjogi engedélyek  
 
Szegedi Sándor ismerteti az előterjesztést. Ismerteti a fedezetet. 
 
A testület az előterjesztést 10 igen, 2 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatot hozza: 
 

211/2007. (IX. 05.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
Felhatalmazza a Polgármestert és a TESZ vezetőjét, hogy a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (1072 Budapest, Nagydiófa u. 10-12.) KTVF:15271-8/2007. sz. 
határozatában, a vízjogi üzemeltetési engedély módosítás iránti kérelemhez szükséges tervdokumentációk és 
feladatok elvégzésével kapcsolatos szerződéseket az Önkormányzat és a TESZ nevében kössék meg, azzal, 
hogy az egyes szerződésekben a megrendelői oldalon jelentkező jogokat és kötelezettségeket a két szerv 
egymás között az alábbiak szerint osztja meg: 
Göd Város Önkormányzat: teljesítés igazolása, műszaki átadás-átvételi eljárás lebonyolítása, engedélyezési 
eljárási feladatok ellátása, 
Településellátó Szervezet: a kivitelezési munka megszervezése, számlák fizetése. 
Az Önkormányzat vállalja, hogy igazolt teljesítést követően a felmerült költségek nettó összegét a TESZ-nek 
megtéríti. 
Ezzel egyidejűleg a TESZ előirányzatát 4.630. eFt-tal megemeli, melynek fedezete: 

- melegvizű strand kútfej felújítására tervezett 2.000.000 Ft átcsoportosítása 
- Ilka-patak hídépítésre tervezett 7.048 eFt-ból 2.630 eFt átcsoportosítása. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 

6. Helyi buszközlekedés 
 
Markó József elmondja, hogy a helyi igények miatt módosult a menetrend. Emiatt növekedtek a költségek.  
 
 
Markó József bejelenti, hogy mivel kitüntető címek adományozása a következő napirendi pont zárt ülést kell 
tartani, melyről azonban a testületnek döntenie kell. 
 
A testület a zárt ülést 12 igen szavazattal elfogadja. 
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József       Dr. Szinay József 
        polgármester          jegyző 

 
 
 

Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 


