
JEGYZŐKÖNYV 
 
 

 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-i ülésén a Polgármesteri  
               Hivatal nagytermében 
 
Jelen vannak:  jelenléti ív szerint 
 
Tárgy:   a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 
 
 
Sándor István, Pinczehelyi Tamás, Rábai Zita, Dr. Horváth Viktor Gergő, Mikesy György nincs jelen.  
 
 
Markó József polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az 
ülést megnyitotta.  Napirend előtt tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Kolping iskola képviselőivel a 
mai napon egyeztettek. A Kolping Szövetség álláspontja, hogy érvényes szerződésük van a 
földhasználatra és az iskolaépítésre, és a szerződésben foglaltaknak részükről eleget kívánnak tenni.   
 
Szomorúan tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a mai napon részt vettek Barkóczi Gábor temetésén, 
aki 1998-2002-ig önkormányzati képviselő, bizottsági elnök, korábban az MSZP helyi szervezetének 
elnöke, és a Göd Fejlesztéséért és Biztonságáért Közalapítvány kuratóriumának tagja volt. A mostani 
választási ciklusban a Közművelődési és Oktatási Bizottság munkáját segítette külső bizottsági tagként. 
Kérte, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg Barkóczi Gáborról.   
 
A megemlékezést követően szavazásra bocsátotta a tervezett napirendi pontokat. 
 
A Képviselő-testület  12 igen - egyhangú szavazati aránnyal  az alábbi napirendi pontokat fogadta el: 
 
 
1./ Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
2./ Városközpontra vonatkozó Helyi Építési Szabályzat elfogadása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
3./ Akcióterületi terv elfogadása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
4./ Szándéknyilatkozat 100%-os önkormányzati tulajdonú Városfejlesztő Társaság  
     létrehozására  
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
5./ Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolatos ingatlan vásárlások 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
6./ KMOP-2007-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok  
     fejlesztése, intergrált településfejlesztés Pest megyében – pályázat benyújtása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
7./ Építési örökségvédelem         

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
8./ Ingatlanvásárlás (3255/2 hrsz)        

Előterjesztő: Markó József polgármester 
9./ Kerékpárút pályázattal kapcsolatos ingatlan vásárlások    

Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző    
10./ Telekalakítási tilalom feloldása      

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
11./ Kistérségi Egyesített Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Szolgálat   
       létrehozása 

Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 
12./ Alapítványok támogatása     

Előterjesztő:   Lenkei György SZB elnök 
                    Pinczehelyi Tamás SB elnök 
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13./ Hivatali gépjármű vásárlása        
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 

14./ Nyári napközi táborozás támogatása       
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor osztályvezető 

15./ Egyebek 
Óvodai felvételi rangsor  
Óvodai csoportszobák kialakítása 
Verőcei Géza fejedelem Általános Iskola gödi tagintézmény – bérleti szerződés kötése 

 Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
Napirendi pontok tárgyalása 
 
1./ Integrált Városfejlesztési Stratégia (IVS) elfogadása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést. A stratégia elkészítése a jövőben törvény általi kötelezettség 
lesz, és a pályázat benyújtásához is szükséges.  
 
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság az 1-6. napirendi pontokat megtárgyalta, és azokat 
egyhangúlag támogatta. Megköszönte a hivatal előkészítő munkáját. 
 
A Képviselő-testület  12 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

82/2008.(V. 28.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elfogadja Göd Város Integrált Városfejlesztési Stratégiáját 2008-2013 közötti időszakra. 
 

(mellékletben: Integrált Városfejlesztési Stratégia) 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
Markó József: javasolta, hogy a 3. napirendi ponttal folytassák az ülést, mely szorosan összefügg a most 
elfogadott határozattal.    
 
3./ Akcióterületi terv elfogadása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.   
 
Csányi József: az akcióterületi tervben szerepel két magántulajdonú ingatlan megvásárlása.  A Kossuth 
téri ingatlanok tervezett megvásárlása és parkolók kialakítása már most nagy ellenkezést váltott ki a 
környék lakóiból. Kérte, hogy az ingatlanok megvásárlását vegyék ki a mostani tervből és a parkolók 
kialakítására más megoldást találjanak.   
 
Kovacsik Tamás: a parkolókra több megoldás is létezik, a Városfejlesztési Bizottság foglalkozik a 
témával.  
 
A Képviselő-testület  12 igen - egyhangú  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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83/2008. (V. 28.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
elfogadja Göd Város Központi akcióterület fejlesztésére készült Előzetes Akcióterületi Tervet. 

(mellékletben: Előzetes Akcióterületi Terv) 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
2./ Városközpontra vonatkozó Helyi Építési Szabályzat elfogadása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a kiküldött anyagnál jelezte, hogy az állami főépítésszel az egyeztetés még nem 
történt meg. Időközben erre sor került, megtörtént az egyeztetés, melynek alapján a most kiosztott 
anyagban megtalálható a teljes rendelet. Látszólag sok minden módosult, de elsősorban az ismétlések 
kerültek ki. Az állami főépítész észrevételt tett a beépítési módra. Ez alapján kompromisszum született, és 
a minimum oldalhatárokat határozták meg. A helyi építési szabályzat tervezési területe gyakorlatilag 
megegyezik az akciótervével, a városközpontra érvényes és alkalmazható. Az állami főépítész a 
hozzájárulást napokon belül kiadja.  
 
Markó József: a helyi építési szabályzat elkészítésével sok éves lemaradást hoztak be, melyben a 
főépítész asszonynak nagy szerepe van. Ezúton is megköszönte munkáját.  
 
A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:  
 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2008 ( V. 29.) sz. rendelete 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
az 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében,  

az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés c) pont alapján megalkotja a Göd Város  
Köztársaság utca - Kincsem utca - Bajcsy-Zsilinszky utca - Török I. utca - Luther utca - Alkotmány 
utca - Petőfi utca - Jávorka utca - József Attila utca - Nagy Imre utca - Rákóczi út - Pesty Ferenc tér 

- Köztársaság utcák által határolt terület 
Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Tervét és elrendeli azok kötelező alkalmazását. 

 
(mellékletben: Helyi Építési Szabályzatát és Szabályozási Terv) 

 
 
 
 
 
 
 
4./ Szándéknyilatkozat 100%-os önkormányzati tulajdonú Városfejlesztő Társaság  
     létrehozására  
 Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést.  
 
Nógrádi Gergely: az ülés előtt kiosztott anyagot nem tartotta elegendőnek a döntéshozatalra. 
 
A Képviselő-testület  10 igen 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
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84/2008.(V.28.) ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
kifejezi szándékát a KMOP-2007-5.2.1/B Funkcióbővítő rehabilitáció Pest megyei 
településközpontok fejlesztése pályázat első körében a második fordulóig létrehozza az önálló 
Városfejlesztési Társaságot 100%-os önkormányzati tulajdonú Kft-ként 500.000 Ft törzstőkével. 
 
Biztosítja a Kft működéséhez szükséges pénzügyi forrásokat, személyi és tárgyi feltételeket. 
 
Döntést hoz a Városfejlesztési Társaságnak a fejlesztés által érintett vagyonnal kapcsolatos rendelkezési 
jogáról, díjazásáról, elszámoltatásáról és ellenőrzéséről. 
 
Kötelezettséget vállal a Városfejlesztési Társaság tevékenységi körének fenntartására, szuverén 
jogállásának megőrzésére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
5./ Városrehabilitációs pályázathoz kapcsolatos ingatlan vásárlások 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: jelezte, hogy amennyiben a napirendi pont indokolja, zárt ülésen tárgyalják.  
 
Szegedi Sándor: a pályázat leadási határideje 2008. június 16.  A szükséges tárgyalásokat addig le kell 
folytatni. Ismertette az akcióterületet. A pályázatban kiemelt terület a Kincsem istálló környéke. A Kincsem 
parkban az eredetileg kialakított 8 üzletből később megosztással több üzlet lett. Magántulajdonú 
üzletekről van szó, ami megkönnyíti a tárgyalásokat. A Kincsem üzletsoron kívül a kifőzde, ingatlaniroda, 
és a mellette lévő üres üzletekről van szó. Sikeres pályázat esetén az üzletek lebontásra kerülnek. A 
vételárat hivatalos értékbecslés alapján kívánják meghatározni. A tárgyalások során a szerződéskötések 
előtt állnak. A pályázathoz több dokumentációt kell benyújtani. Szándéknyilatkozatot, adásvételi 
szerződést, bérleti szerződést. A szándéknyilatkozat alapján 6 évig kívánnak bérleti jogot biztosítani az új 
épületben. A jelenlegi tulajdonosoknak a vételár kifizetését követően 6 évre bérleti jogot, ezt követően 
vételi jogot biztosítanak. A pályázat befogadását követően 6 hónap áll rendelkezésre a tulajdoni helyzet 
rendezésére és 2009. nyarán kezdődhet az építkezés. Az építkezés ideje alatt, amennyiben a 
szolgáltatásra valós igény van, szükség szerint átmeneti megoldással biztosíthatják az üzletek folyamatos 
működtetését. A tulajdonosok vételi joga maximum 6 hónapig állhat fenn. Nagyon fontos az üzletek 
melletti parkoló kialakítása. Megvizsgálják a mélygarázs lehetőségét, valamint a Penny Markettel történő 
egyeztetés alapján parkolóhely igénybevételét. Javasolta, hogy a pályázat benyújtása előtt még egy 
rendkívüli testületi ülésen tárgyaljanak az előterjesztésről.  
 
A képviselő-testület   12 igen - egyhangú   szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

85/2008.(V. 28.) ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
A „Funkcióbővítő városrehabilitáció” KMOP-5.2.1/B pályázat megvalósítása érdekében adásvételi 
szerződést szándékozik  kötni az alábbi ingatlanok tekintetében  
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2690/5 hrsz. 
Három üzlethelyiségből álló társasház 

Hrsz. Tulajdonos Ingatlan adatai 
2690/5/A/1 Peredi Zoltán  

2131 Göd, Bajcsy-Zs. u. 16. 
Üzlet 38 m2 

2690/5/A/2 Kiss Károly 
2131 Göd, Árpád u. 11. 

Üzlet 35 m2 

2690/5/A/3 Rózner Tamásné 
2131 Göd, Széchenyi u. 22. 

Üzlet 34 m2 

 
2690/6 hrsz. 

Négy üzlethelyiségből álló társasház 
Hrsz. Tulajdonos Ingatlan adatai 

2690/6/A/1 Mucs László 
2132 Göd, Thököly u. 11. 

Üzlet 35 m2 

2690/6/A/2 Kissné Neudl Erika 
2120 Dunakeszi, József A. u. 16. 

Üzlet 33 m2 

2690/6/A/3 Jámbor László Sándorné 
2120 Dunakeszi, Kazinczy u. 15. 

Üzlet 33 m2 

2690/6/A/4 MÉSZÁROS ELEKTRONIKAI ÉS 
KERESKEDELMI Kft. 
2640 Szendehely, Madách u. 9. Vezető 
tisztségviselő: Mészáros Károly 

Üzlet 32 m2 

 
2690/8 hrsz. 

Kivett üzlet és udvar osztatlan közös tulajdon 
Tulajdoni 
hányad 

Tulajdonos Ingatlan adatai 

¼ Pataki Károlyné 
2146 Mogyoród, Arany J. u. 37. 

Használati megosztás szerint 
használják 

¼ Bagócsi Barnabás 
2132 Göd, Mária u. 28. 

 

¼ Kolat Ferenc Attiláné 
2131 Göd, Kodály Zoltán u. 8/A 

 

1/4 Bereczki Antal 
1041 Budapest, Závodszky Zoltán u. 5. 3. 
emelet 16. 

 

 
 

- Az Önkormányzat előszerződést kíván kötni, amelyben kötelezettséget vállal arra, hogy fenti 
ingatlan-tulajdonosokkal a pályázati pénzeszközből megvalósuló felépítmény üzlethelyiségeire a 
használatba vételi engedély jogerőre emelkedése napjától kezdődő 6 év határozott időtartamra 
bérleti szerződést köt  bruttó 120.000.- Ft/év+ rezsi bérleti díjért. Az üzlethelyiségek térmértéke 
megközelítőleg azonos az eladott üzlethelyiségek térmértékével. 

 
- Az Önkormányzat  szándékában áll az ingatlan-tulajdonosokkal előszerződésben kötelezettséget 

vállalni arra, hogy a fenti ingatlantulajdonosokkal  vételi jogot biztosító szerződést köt az általuk 
használt üzlethelyiségekre ugyanazon az értéken, amelyért az adásvételi szerződésben az 
ingatlant értékesítették. A vételi jogot a használatba vételi engedély jogerőre emelkedésének 
napjától számított 6. év elteltét követően hat havi időtartamra gyakorolhatják. Az üzlethelyiségek 
térmértéke megközelítőleg azonos az eladott üzlethelyiségek térmértékével 

  
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy fenti ingatlan-tulajdonosokkal az adásvételi szerződés, bérleti 
szerződésre és vételi jogra vonatkozó előszerződés megkötése tárgyában egyeztető tárgyalásokat 
folytasson azzal, hogy a tárgyalások eredményeként létrejövő szerződés-tervezeteket az Önkormányzat 
azok aláírása előtt jóváhagyja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
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6./ KMOP-2007-5.2.1/B „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok  
     fejlesztése, intergrált településfejlesztés Pest megyében – pályázat benyújtása 
 Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
Szegedi Sándor: javasolta, hogy a polgármester mielőbb tárgyaljon az ingatlanok tulajdonosaival.  
Hatalmazzák fel, hogy a tárgyalások során konkrét összegekről tárgyaljon és a tényleges vételárakról a 
Képviselő-testület döntsön. A pályázati támogatás, valamint az önrész mértékét nagyban befolyásolja az 
ingatlanok vételára.  
 
A Képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

86/2008. (V. 28.) ök. határozat 
 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete dönt arról, hogy  
 
KMOP-2007-5.2.1/B  „Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése – 
Integrált településfejlesztés Pest megyében  című pályázaton részt kíván venni. 
 
A pályázat benyújtásához szükséges önrészt a tartalék keret terhére biztosítja. 
 
Határidő: 2008. június 16. 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
7./ Építési örökségvédelem         

Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
 
Bertáné Tarjányi Judit: ismertette az előterjesztést.  

 
A képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Göd Város Önkormányzatának 32/2008. (V. 29.) sz. ök. rendelete 

az építészeti és természeti értékek helyi védelméről szóló 11/1999. (IV. 06.) sz. ök. rendelet 
módosításáról, valamint a Kincsem Közösségi Ház, a Wigner-villa, a Polgármesteri Hivatal 

ingatlana és a Művelődési Ház ingatlana védelmének újraszabályozásáról 
 
Göd Város Önkormányzata az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. tv. 57. 
§ (3) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján, tekintettel a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény 50. §-ra is alábbi rendeletet alkotja. 
 

1. § 
 
(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az építészeti és természeti értékek helyi védelméről 
szóló módosított 11/1999. (IV. 06.) sz. ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdésének 
utolsó, „a védetté nyilvánításról...” kezdetű mondata hatályát veszti, és helyébe a következő szövegű 
rendelkezés lép: 
„A védetté nyilvánításról a jegyző, illetve a polgármesteri hivatal szakirodájának javaslata alapján, az 
önkormányzat SZMSZ-ben meghatározott bizottságának javaslatának kikérése után a Képviselő-testület 
rendelettel dönt.” 
(2) A Rendelet 4. § (5) bekezdésének „Településgazdálkodási Iroda” szövegrésze hatályát veszti, és 
helyébe a „jegyző” szövegrész lép. 
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2. § 

 
(1) A Rendelet V. fejezetének „Záró rendelkezések” címe hatályát veszti, ugyan ezen fejezetszám címéül 
a következő szövegrész lép hatályba: „Védelem alatt álló értékek”. 
(2) A Rendelet 9. § (1) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegű rendelkezés 
lép: 
„(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Kincsem 
Közösségi Házat ingatlan (hrsz: 2690/1) alábbi elemeit helyi egyedi védelem alá helyezi: 
  a) a beépítés jellege, 
  b) az épület belső udvari karaktere, főbb elemei (tetősík, nyílások, szénafeldobók)” 
(3) A Rendelet 9. § (2) bekezdésének szövege hatályát veszti és helyébe az alábbi szövegű új 
rendelkezés lép: 
„(2) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Wigner-villa 
ingatlan (hrsz: 417) alábbi elemeit helyi egyedi védelem alá helyezi: 
  a) az egykori villa főépület külső megjelenése, tömege,  
  b) a főépület homlokzati nyílásrendje, díszítőelemei, 
  c) a főépület tetőzetének formája 
a színezések kivételével.” 
(4) A Rendelet 9. §-a kiegészül a következő szövegezésű új (3) bekezdéssel: 
„(3) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a 
Polgármesteri Hivatal ingatlannak (hrsz: 206) alábbi elemeit helyi egyedi védelem alá helyezi: 
  a) a Pesti úti kerítés kialakítása, formája, anyaga, alapzata, 
  b) az egykori villa főépület külső megjelenése, tömege, 
  c) homlokzati nyílásrendje, díszítőelemei, 
  d) a főépület tetőzetének formája, 
  e) a kertben lévő kettő darab kút meglévő állapotában 
a színezések kivételével. Megengedett a homlokzaton olyan feltétlenül szükséges beavatkozás, 
amelynek célja az épület akadálymentesítésének biztosítása, vagy az eredeti állapot helyreállítása.” 
(5) A Rendelet 9. §-a kiegészül a következő szövegezésű új (4) bekezdéssel: 
„(4) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 3. § (1) bekezdése alapján a Művelődési 
Ház ingatlannak (hrsz: 1) alábbi elemeit helyi egyedi védelem alá helyezi: 
  a) az épület főtömbjének külső megjelenése, tömege, 
  b) az épület homlokzati nyílásrendje, díszítőelemei, 
  c) az épület tetőzetének formája 
a színezések kivételével. Megengedett a homlokzaton olyan feltétlenül szükséges beavatkozás, melynek 
célja az épület akadálymentesítésének biztosítása, az egységes megjelenés kialakítása, vagy az eredeti 
állapot helyreállítása.” 
 

3.§ 
 
(1) A Rendelet kiegészül a „Záró rendelkezések” című VI. fejezettel. 
(2) A Rendelet kiegészül a következő 10 § (1) és (2) bekezdések alá sorszámozott rendelkezésekkel: 
„(1) Aki a helyi védettség alá helyezett értéket megsemmisíti, megrongálja, továbbá az e rendeletben 
foglalt rendelkezéseket más vagy hasonló módon megsérti, szabálysértést követ el, és amennyiben 
súlyosabb vétséget vagy bűncselekményt nem valósít meg 30.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható. 
(2) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.” 
 

4. § 
 
(1) Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az e rendelet 2. §-ban újraszabályozott helyi 
védettségek miatt hatályon kívül helyezi a Kincsem Közösségi Ház védetté nyilvánításáról szóló 12/1999. 
(IV. 06.) sz. ök. rendeletet, a Wiegner-villa védetté nyilvánításáról szóló 8/2008. (II. 01.) sz. ök. rendeletet 
és a Polgármesteri Hivatal épületének és a József Attila Művelődési ház épületének helyi védelem alá 
helyezéséről szóló 21/2008. (IV. 24.) sz. ök. rendeletet. 
 
(2) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester        Jegyző 
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8./ Ingatlanvásárlás (3255/2 hrsz)        

Előterjesztő: Markó József polgármester 
 
Markó József: ismertette az előterjesztést. A BM üdülő, jelenleg Dunapart Nyaralóházak, Duna út felőli 
északi részéről van szó. A Duna csárdával történő megegyezés alapján megszűnhetne a felemás helyzet.  
Az önkormányzat területcserével jutna a szóban forgó területhez és ott szabad lejárást tudna biztosítani, 
és a vendéglő is tovább tudna működni. A Duna csárda komoly igényt elégít ki, idegenforgalmi vonzereje 
van. A területet már többször kérték ingyenesen, de mindig elutasították az önkormányzatot. Valószínű az 
eladástól nem zárkóznak el, ezért elébe kell menni az ingatlan értékesítésének.  
 
Nógrádi Gergely: született egy korábbi testületi határozat, mely az állami ingatlanok igénylésére 
vonatkozott. Kaptak-e erre hivatalos választ? 
 
Markó József: a BM üdülőre vonatkozóan nemleges választ kaptak. A többi ingatlanra vonatkozó 
lobbytevékenység sem volt elégséges, a szerződésben foglaltaknak nem tettek eleget. Az előlegként 
felvett összeg vita tárgya.  
 
Szegedi Sándor: felszólították az ügyvédi társaságot, adjanak tájékoztatást, hogy a szerződésben 
foglaltaknak milyen mértékben tettek eleget. Az ügyvédi iroda visszajelzése alapján június végéig újabb 
fejlemény várható. 
 
Markó József: véleménye szerint az ügyvédi irodának az önkormányzat nevében kellett volna eljárnia, de 
az önkormányzat részéről aláírás nem történt.  
 
Nógrádi Gergely: konkrétan emlékszik arra a szombati testületi ülésre, melyen megbízták az ügyvédi 
irodát.  Mit jelent a BM üdülőre vonatkozó ingatlancsere? 
 
Markó József: a Duna csárda tulajdonosa szeretné megvenni az ingatlant. Csak a terület az 
önkormányzaté, az épület nem.  
 
Nógrádi Gergely: van-e olyan értéke a szóban forgó területnek, hogy bevállalják az ingatlan cserét? 
 
Markó József: arról kell dönteni, hogy az előterjesztésben szereplő területet meg kívánják venni az 
államtól. Az a cél, hogy a lakosságnak biztosítsák a lejárást.  
 
Dr. Szinay József: a vételi ajánlatot a Miniszterelnökei Hivatal Vagyonigazgatósága felé kell benyújtani.  
 
A képviselő-testület   12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

87/2008.( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
jóváhagyja a Göd, Jósika utca 14.szám alatti 3255/2 hrsz-ú Magyar Állam tulajdonában lévő összesen 
18391 m2 alapterületű, a volt BM üdülő területéből kb. 1880 m2  megvásárlását. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a terület megvásárlására vételi ajánlatot tegyen, és tárgyalásokat 
folytasson a tulajdonos nevében eljáró Központi Szolgáltatási Főigazgatóságnál. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 

 
 
 
 
 
 



 107

9./ Kerékpárút pályázattal kapcsolatos ingatlan vásárlások    
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző  
 

Markó József: a pályázat komoly lakossági támogatást élvez. 
 
Kovacsik Tamás: kérte, hogy a napirendi pont tárgyalásakor ne hangozzanak el nevek és összegek. 
 
Markó József: javasolta, hogy zárt ülésen tárgyalják az előterjesztést.  
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata: a zárt ülésről dönteni kell.  
 
A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal zárt ülésen tárgyalta a napirendi pontot, 
melyet külön jegyzőkönyv tartalmaz.  

 
 
   

10./ Telekalakítási tilalom feloldása      
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 

 
Bertáné Tarjányi Judit: a Városfejlesztési Bizottság támogatta az előterjesztést. Az Oázis lakóparkra két 
szabályozási terv is készült, mely egymásnak ellentmondott. Az új szabályozás más besorolást tett 
lehetővé. Véleménye szerint a szerzett jogot nem érdemes korlátozni, mert annak általában pereskedés a 
vége.  
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 
 

Göd Város Önkormányzatának 33/2008.(V.29.) 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 

 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. 
évi LXXVIII. tv. 21.§-ában, valamint 25.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1.§ 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településszerkezeti tervben rögzített közérdekű célok 
megvalósítása érdekében történő elővásárlási jog és változtatási tilalom megállapításáról szóló 16/2004 
(VI. 28.) sz. ök. rendelet 3. §-át az alábbiak szerint módosítja.  
 
A telekalakítási tilalmat az alábbi ingatlanok tekintetében megszünteti: 
 

6801/263 hrsz 
6801/264 hrsz 
6801/265 hrsz 

 
 
 
 

2.§ 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
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11./ Kistérségi Egyesített Szociális Alapszolgáltatási és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása 
Előterjesztő: Lenkei György SZB elnök 

 
Lenkei György: a Szociális Bizottság tárgyalta az előterjesztést, mellyel szemben több aggály is felmerült. 
A városnak az intézmény létrehozásával 14 mFt-os bevétele keletezne, melyet majdnem azonos 
mértékben a kiadásokra kellene fordítani. Véleménye szerint egyre kedvezőtlenebb a kistérségi szintű 
pályázatok benyújtása. A 3 településsel szemben Gödnek kiemelkedően jó a szociális intézményi háttere 
és a szociális ellátási rendszere. A társulási megállapodás módosítását követően a szavazati jogok is 
megváltoztak, megszűnt a polgármester vétójoga. 
 
Dr. Pintér György: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság egyetértett a Szociális Bizottság 
döntésével, az intézmény létrehozása nem gazdaságos. 
 
Markó József: Göd városa nem kíván részt venni a szociális intézmény létrehozásában, de a többi 
település ettől függetlenül létrehozhatja az intézményt.  
 
A képviselő-testület 12 igen – egyhangú -  szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 

 
 

88/2008.( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat  Képviselő-testülete 
jelenleg nem támogatja a Dunakeszi Kistérségi Egyesített Szociális Alapszolgáltatási  

és Gyermekjóléti Szolgálat létrehozását. 
 

A Képviselő-testület a döntést elhalasztja a 2009. évi költségvetési koncepció elkészítéséig.  
 

 
Határidő:  2008. november 30. 
Felelős:    Markó József polgármester  

 
 
 

12./ Alapítványok támogatása     
Előterjesztő:   Lenkei György SZB elnök 

                    Pinczehelyi Tamás SB elnök 
 
 
Lenkei György: ismertette az előterjesztést.  
 
A képviselő-testület   12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

89/2008.( V. 28. ) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

10 x  1.500.-Ft/db  támogató jegyet vásárol a Baptista Szeretetszolgálat Alapítványtól 
a „ Vidám Gyermeknap” jótékonysági gálára. 

 
Az alapítvány számlaszáma: 13555555-55555555-55555555 

 
Fedezet: Szociális Bizottság kerete 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester  
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A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 

 
90/2008. (V. 28.) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 
a Dunai Vízisport Alapítvány részére a XV. alkalommal megrendezendő 

Göd Kupa Kajak-kenu verseny lebonyolításához 100.000,-Ft támogatást biztosít. 
 

Fedezet: Sportbizottság kerete 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Markó József polgármester  
 
 
 
 
13./ Hivatali gépjármű vásárlása        

Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
Dr. Szinay József: a korábbi előterjesztést a Képviselő-testület kérésének megfelelően kiegészítették. 
Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy jelenleg 6,99 %-os a  lízing teljes hiteldíj mutatója. 
 
Dr. Pintér György: a korábbi ülésen azért került sor az előterjesztés levételre, mert magasabb összegről 
kellett volna dönteni, mint amennyi a költségvetésben szerepel. Valóban szükséges lecserélni az autót? 
 
Dr. Szinay József: az autó nagyon rossz műszaki állapotban van.  
 
Detre László: miért került ilyen állapotba az autó? 
 
Dr. Szinay József: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést.  
 
Dr. Pintér György: adótöbblet bevételből nem tudják biztosítani a keretet.  
 
Detre László: véleménye szerint a rendelkezésre álló keretből fel kellene újíttatni az autót. 
 
A Képviselő-testület  3 igen  9 tartózkodás  -   szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

91/2008.(V. 28.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nem támogatja a Polgármesteri Hivatal személygépkocsijának cseréjét. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Dr. Szinay József jegyző 

 
Kruzslicz István: jól ismeri az autó műszaki állapotát. Javasolta, hogy szavazzanak az új autó 
vásárlásáról. 
 
Dr. Szinay József: a hivatal munkáját segítenék az új autó beszerzésével.  
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14./ Nyári napközi táborozás támogatása       
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor osztályvezető 

 
Dr. Kármán Gábor: ismertette az előterjesztést.  
 
Lenkei György: az összeget az Alapszolgáltatási Központ és a Szociális Bizottság keretéből biztosítják.  
A tábort gödi gyermekek vehetik igénybe. 
 
Markó József: az előző évek tapasztalata az volt, hogy a meghirdetéstől a tábor indulásáig folyamatosan 
csökkent az igény. Kérte, hogy a tábor megfelelő módon kerüljön meghirdetésre a lakosság körében.  
 
Detre László: hol lesz a tábor? 
 
Dr. Kármán Gábor: előző években 3 tábor is párhuzamosan működött, a kistérségi, az iskolai és az 
Alapszolgáltatási Központ által szervezett. Az utóbbira volt a legnagyobb igény, melyet a Dunapart 
Nyaralóházak területén szerveztek. 
 
Detre László: kell-e a szülőknek fizetni, illetve, hol lesz Gödön helyileg a tábor? 
 
Dr. Kármán Gábor: a Dunapart Nyaralóházakban lesz a tábor, és a szülőknek nem kell fizetniük.  
 
Mikó Istvánné: elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek részére kívánnak szolgáltatást nyújtani. Idén 
a kistérség is támogatja a tábort. A tábor költsége 4 hétre 800-900 eFt, ahol sokrétű foglalkozást kívánnak 
nyújtani. Az étkeztetést a Zöldfa étterem biztosítja és idén normatív támogatást is igényelnek. Évek óta 
visszatérő, a Gyermekjóléti Szolgálat által gondozott gyermekek kerülhetnek ebbe a táborba.  
 
Markó József: hány gyermek jelentkezhet? 
 
Mikó Istvánné: 40 főre tervezték a létszámot. Az iskolák és a művelődési ház is szervez idén tábort. 
 
Markó József: mi alapján döntik el, hogy kik vehetik igénybe a tábort, és mikor indítják a csoportokat? 
 
Mikó Istvánné: június végétől indul a tábor.  Ezt a 4 hetes nyári tábort az Alapszolgáltatási Központ 
bonyolítja le, a kollégáknak ennyi szabad kapacitása van. 
 
Markó József: tudomása szerint a kistérség nem a Gyermekjóléti Szolgálatot mint intézményt, hanem a 
nyári tábort kívánja támogatni.  
 
Mikó Istvánné: a táboroztatási időszakot kibővíthetik, de ehhez a pedagógusokkal együtt kell működniük.  
 
Lenkei György: ezzel a táborral elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek vannak megcélozva. A 
felmerülő igények kielégítéséhez támogatásra van szükség.  
 
Markó József: olyan megoldásra van szükség, mely alapján minden gyermek igénybe veheti a tábort és 
június 15-től szeptember 1-ig biztosítani kell a szülőknek a táboroztatás lehetőségét.  
 
Nógrádi Gergely: a kezdeményezés dicséretes, de nem elegendő. Véleménye szerint a művelődési ház 
feladata a nyári táborok megszervezése. A város rendkívül jó adottságokkal bír a táboroztatás 
szempontjából, mely nincs kihasználva. 
 
Dr. Bognár László: valóban nincs megfelelően kiaknázva a város adottsága.  
 
Dr. Kármán Gábor: az előterjesztés arról szó, hogy az önkormányzat igénybe kívánja-e venni a 400.000.-
Ft-os kistérségi támogatást. 
 
Markó József: a város egészének nyári táboroztatást kell támogatni. 
 
Dr. Kármán Gábor: igény szerint fizetős táborokat is szervezhetnek.  
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Markó József: a kistérségi megbeszélésen nem egy szűk réteg táboroztatásáról volt szó. A táboroztatás 
nem szociális kérdés.  
 
Kruzslicz István: ez az előterjesztés már olyan stádiumban van, hogy kár lenne visszakozni. Véleménye 
szerint augusztusban a pedagógusok bevonásával, hozzájárulás fizetésével kellene táboroztatni. 
 
Markó József: a kistérség szélesebb célra, nyári táboroztatására biztosít támogatást.  
 
Sellyei Noémi: javasolta, hogy az igénybevevők körét bővítsék.  
 
Markó József: Gödről kisebb igény lett benyújtva a nyári táboroztatására, mert nem megfelelően lett 
tervezve a létszám.  
 
Lenkei György: javasolta, hogy 40 gyermek közül a Gyermekjóléti szolgálat jelölje ki a térítésmentes 
igénybevevőket, a többiek után a szülők fizessenek támogatást.  
 
Dr. Szinay József: nem fogadható el, hogy a szolgálat határozza meg az igénybevevők körét, mert nincs 
rögzítve, hogy milyen szempontok alapján döntsenek.  
 
Dr. Bognár László: előfordult olyan, hogy egy dunakeszi ingyenes, jótékonysági programra nem 
jelentkeztek egyik gödi általános iskolából sem.  
 
Nógrádi Gergely: felmérésre lenne szükség, mekkora igény van a táborok igénybevételére.  
 
Markó József: az idő rövidsége miatt ez már nem megoldható. 
 
Nógrádi Gergely: a Közművelődési és Oktatási Bizottság a jövőre vonatkozóan kidolgozna egy javaslatot.  
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Markó József: az igényeket fel kell mérni, és a táborokhoz az önkormányzat támogatást nyújt.  
 
Lenkei György: a gyermekek kiválasztása rendkívül egyszerű, a városban rendszeres gyermekvédelmi 
támogatást igénybe vevők köréből kerülhetnek ki. Szükségesnek tartotta, hogy a rászoruló gyermekek 
mindenképpen igénybe vehessék a nyári tábort.  A táboroztatás olyan szinten előkészített, hogy ahhoz az 
étkezési normatívát már lekérték.  
 
Markó József: a felmérést követően visszatérnek a nyári táboroztatásra. Határozati javaslata, az 
előterjesztést egészítsék ki azzal, hogy a felmerülő igények alapján az önkormányzat az étkezési 
normatíván felül kiegészíti a nyári táboroztatást.  
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

92/2008.( V. 28.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
a gyermekek nyári napközis táboroztatásához Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása által biztosított 
400.000.- Ft összegű támogatáson felül a szükséges 400.000.- Ft összeget saját forrásából biztosítja az 
alábbiak szerint: 
 
200.000.- Ft-ot az Alapszolgáltatási Központ saját költségvetése terhére 
200.000.- Ft-ot a Szociális Bizottság saját kerete terhére. 
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Kötelezettséget vállal arra, hogy Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása által e célra nyújtott 400.000.- 
Ft összegű támogatás felhasználásáról 2008. szeptember 15-ig a Társulásnak beszámol. 
 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári táboroztatást a felmerülő igények alapján, a nyári 
étkeztetési normatíván felül saját költségvetéséből biztosítja.   
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 

 
 
 

15./ Egyebek 
 
15.1   Óvodai felvételi rangsor 
Sellyei Noémi: ismertette az előterjesztést. A felállított óvoda felvételi rangsor a törvényi előírásoknak 
megfelel. A saját intézményeik és gyermekeik védelmében szükséges a rangsor elfogadása.  
 
A képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

93/2008.( V. 28.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
óvodafenntartói joga alapján a következő felvételi sorrendet (rangsort) állapítja meg a fenntartásában álló 
óvodák felvételi eljárásaiban való alkalmazásra: 
 

1. Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 5. életévüket betöltött 
(kötelezően járó) gyermekek. 

2. Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3. életévüket betöltött 
halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyermekek. 

3. Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3. életévüket betöltött 
sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek. 

4. Gödi lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a felvételi kérelem 
idején a Göd Város Önkormányzata fenntartásában lévő bölcsődei ellátásban részesülő 3. 
életévüket betöltött gyermekek. Ezen belül az idősebb, óvoda érett gyermekek előnyt élveznek. 

5. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező 4. életévüket betöltött gyermekek. 

6. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező 3. életévüket betöltött gyermekek, amennyiben valamennyi gondviselőjük igazoltan 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak. 

7. Gödi vagy Sződ-Nevelek-dűlői lakóhellyel, illetve ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező 3. életévüket betöltött gyermekek. 

8. Egyéb jelentkezők 
 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Intézményvezetők,  
                Óvodai Felvételi Bizottság 
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15.2   A 77/2007 (III. 28.) ök. határozat módosítása (Deák János – Gorkij köz) 
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület név szerinti szavazással 12 igen – egyhangú – szavazati aránnyal alábbi határozatot 
hozta:  
 

 
94/2008. (V. 28.) sz. ök. határozat 

 
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
a 77/2007. (III. 28.) számú ök. határozatát akként módosítja, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 
543/6 hrsz. alatt felvett ingatlant a vételi jogosult kérésére Deák János helyett gyermekei Deák János 
Zsolt és Deák Ildikó 2131 Göd, Gorkij köz 13. szám alatti lakosok részére - egymás között ½-ed ½-ed 
arányban - értékesíti. 
 
A határozat fenti módosítással nem érintett részei változatlanul maradnak. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
15.3   Göd, Kisfaludy utca 7. sz. alatti 4374/1 hrsz.-ú ingatlan bontása 
Markó József: ismertette az előterjesztést.  
 
A Képviselő-testület  12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

95/2008(V.28.) ök. határozat 
 

1. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Göd, Kisfaludy utca 7. sz. alatti 
4374/1 hrsz.-ú ingatlanon lévő rossz állagú gazdasági és melléképület elbontását.   

 
2. Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy a Göd, Kisfaludy utca 7. sz. alatti 

önkormányzati tulajdonú 4374/1 hrsz.-ú ingatlanon a Szirt Invest Kft. – az önkormányzattal 
egyeztetett és általa jóváhagyott tervek alapján  - „Egészségházat” építsen.  

 
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a bontási és építési munkákkal kapcsolatos engedélyek beszerzése 
ügyében a tulajdonosi jogokat gyakorolja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
15.4 A 2784 hrsz-ú  (Göd, Orgona u. 1.) és a 2773/1 hrsz-ú (Göd, Jegenye u. 22.) ingatlanok 

telekalakítási tilalom alóli feloldása 
Bertáné Tarjányi Judit: ismertette az előterjesztést. Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a következő 
előterjesztés szorosan összefügg a napirendi ponttal.  A telkek megvásárlását egy oda tervezett játszótér 
indította el. A területen közművek mennek keresztül, ezért valószínű, hogy a közműveket ki kell váltani. A 
telekosztást a szabályozási vonal nem érinti, de következménye van rá.  
 
Markó József: nem egyértelmű az előterjesztés.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: a szabályozási vonal alapján az érintett útszakasz méretei eltérnek. Nem a 
telekhatártól, hanem a szabályozási vonaltól kell mérni az épületet. A telekosztásnak ez alapján nincs 
akadálya, de a testületnek a szabályozási vonalról is döntenie kell.  
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Markó József: van-e akadálya a telekosztásnak? 
 
Bertáné Tarjányi Judit: nincs.  
 
Kovacsik Tamás. A Városfejlesztési Bizottság tárgyalta az előterjesztést, a bizottság támogatta a 
telekalakítási tilalom feloldását.  
 
Markó József: javasolta, hogy először a tilalom feloldásáról döntsenek.  
 
 
A képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta: 
 

 
Göd Város Önkormányzatának 34/2008. (V. 29.) 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 a Göd belterület 2784 és Göd belterület 2773/1 hrsz.-ú ingatlanok tekintetében 
feloldja.  
 

2. § 
 
E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
15.5  A 2957 hrsz.-ú szabályozási vonal törlése 
Kovacsik Tamás: a csatolt térképen jelölve van, hogy a Jegenye utcai lakók melyik útszakaszból 
szeretnének megvásárolni egy részt. A Városfejlesztési Bizottság az ingatlan értékesítését elutasította és 
javasolta, hogy a szabályozási vonalat továbbra is tartsák fent.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: véleménye szerint nincs értelme fenntartani a szabályozási vonalat.  
 
Dr. Bognár László: az ingatlan tulajdonosok őt is megkeresték vételi szándékukkal. 
 
Nógrádi Gergely: a Jegenye utcai lakók miért nincsenek jelen az ülésen? 
 
Markó József: a lakóknak a bizottsági ülésen lehetőségük lett volna álláspontjuk kifejtésére.  
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy ne az ülés előtt kerüljön ilyen jellegű előterjesztés a Képviselő-testület elé. 
Véleménye szerint a vételi ár komolytalan.  
 
Kovacsik Tamás: a Képviselő-testület ülése előtt egy nappal volt a szakbizottsági ülése. Az idő rövidsége 
miatt nem sikerült az anyagot időben kiküldeni.  
 
Markó József: a bizottság eredeti határozati javaslatát bocsátotta szavazásra. 
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A Képviselő-testület név szerinti szavazással 10 igen 2 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi 
határozatot hozta:   
 
 

96/2008(V.28.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

nem támogatja a 2957 hrsz.-ú közterület eladását  
és a 2773/1 hrsz.-ú ingatlanon a szabályozási vonalat fenntartja.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
 
15.6   Óvoda csoportszobák kialakítása 
Sellyei Noémi: az óvodai létszámproblémák megoldására felállított munkacsoport nagyon sok 
megbeszélést tartott, melyen több jó ötlet is született. A megbeszélések alapján készítettek egy 
előterjesztést a csoportszobák kialakítására. Ismertette az előterjesztést.  
 
Bertáné Tarjányi Judit: felhívta a figyelmet arra, hogy a Jávorka utcai óvoda ideiglenes megoldás lehet az 
esetleges értékesítése miatt. Az eljárás során nem az önkormányzat az engedélyező hatóság, ezért 
véleménye szerint szeptemberben itt nem tudnak új óvodai csoportot indítani.  
 
Nógrádi Gergely: kérte, hogy a Közművelődési és Oktatási Bizottság óvodát érintő ülésein a főépítész 
vegyen részt. Az előterjesztésben szereplő 13 igen – egyhangú szavazat nem helytálló.  
 
Lenkei György: nem elfogadható a toldozás-foldozás. Mindig csak ideiglenes megoldásban 
gondolkodnak. Az óvodai csoport miatt a bölcsőde tetőterének átépítésére több szempontból is szükség 
van. A tetőtér rendkívül meleg már most is, feltétlen szükséges a légkondicionáló beépítése. A 
gyorsszerkezetű ház építését tartotta elfogadhatónak. Szegedi Sándor alpolgármester úrnak erre 
vonatkozóan van anyaga. Véleménye szerint csak ideiglenes megoldásként lehet a bölcsőde tetőterét 
igénybe venni.  
 
Dr. Pintér György: van-e olyan megoldás, melyet nem kell engedélyeztetni?  
 
Bertáné Tarjányi Judit: az ideiglenes építmény is engedélyköteles. Az Ady Klubba rendeltetési mód 
változtatás engedélyeztetése is szükséges. Az Ady Klubot az óvodai csoportoktól függetlenül is 
szükséges felújítani.  
 
Dr. Bognár László: kérte, hogy a most benyújtott előterjesztésről döntsenek. A munkacsoport előtt nagyon 
sok javaslat volt, de ezek közül sokat el is kellett vetni. Középtávú tervként vagy gyorsszerkezetű, vagy 
konténeres megoldást lehet elképzelni. A bölcsőde tetőterének átépítése jár a legkisebb kiadással. Az 
óvodai felvétel napokon belül lezárul, a szülőket tájékoztatni kell.  
 
Sellyei Noémi: a javaslatok rövid távú megoldásként kerültek előterjesztése. Az Ady Klubot ettől 
függetlenül, valóban fel kell újítani. A bölcsőde tetőterében több helyiség is kihasználatlan. Minden adott 
ahhoz, hogy ott óvodai csoport is működhessen. 
 
Mikesy György megérkezett. 
 
Szegedi Sándor: felkérést kapott a középtávú megoldás kidolgozására. Véleménye szerint a felsőgödi 
sportpálya területe alkalmas arra, hogy ott egy 700-800 nm alapterületű óvoda felépüljön.  Az építésben 
egy alapítvány működne közre, és az építés, működtetés, üzemeltetés költségeit vállalnák. 15 év múlva 
az épület az önkormányzat tulajdonába kerülne át. Bekerülési költsége 150 mFt. Ha később nem lesz 
óvoda épületre szükség, az ingatlan sportcentrumként működhetne. 
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Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata: kérte, hogy a jelenlegi problémáról beszéljenek. A munkacsoport 
közel 2 hónapot dolgozott a megoldáson. A középtávú tervekről később is dönthetnek.  
 
Mikesy György: kiment.  
 
A Képviselő-testület 8 igen 4 tartózkodás szavazati aránnyal az ügyrendi javaslatot elfogadta.  
 
Lenkei György: nem optimális megoldás a bölcsőde tetőterének átépítése. Csak haladékot nyernek a 
döntéssel, de a problémát nem oldották meg. Javasolta, hogy két hét múlva konkrét tervekről döntsenek. 
A döntést követően szeptembertől már működhetne az óvodai csoport.  
 
Szegedi Sándor: a rövid távú megoldás valóban szükséges. Az Ady klub nagyobb volumenű felújítást 
igényel. A gyorsszerkezetű építmény esetében 2-3 héten belül engedélyezhető tervekről, 6 hónap múlva 
befejezett beruházásról beszélhetnek.  
 
Nógrádi Gergely: a rövidtávú tervekbe invesztálással haladékot kapnak, és a középtávú tervekre 
visszatérhetnek. Erről az előterjesztésről most kell dönteni. Az óvodai munkacsoport is tisztában volt 
azzal, hogy nincs optimális megoldást, de a lehető legjobb megoldást terjesztették elő.  
 
Dr. Nagy Atilla: a HEFOP pályázati támogatóval felvették a kapcsolatot és arról tájékoztatták, esély van 
arra, hogy rugalmasan, napközbeni ellátást nyújtsanak a bölcsőde tetőtérben.  
 
Dr. Bognár László: a Képviselő-testület és a bizottságok is döntöttek arról, hogy szükség van egy új 
óvodára. A Jávorka utcai óvoda épülete mellé lehetne konténerépületet felállítani.  
 
Dr. Pintér György: megoldás lehetne egy ingatlan bérlése, melyet később visszaadhatnának. Kértek-e 
erre vonatkozó ajánlatot. 
 
Szabó Csaba: egy ingatlan bővítésével még nem megoldott a két városrész óvodásainak elhelyezése.  
 
Sellyei Noémi: két-két csoport kialakítására törekednek. Próbáltak olyan ingatlant, területet találni, ahol a 
4 csoportot együtt el tudnának helyezni. 
 
Dr. Pintér György: aljegyző tájékoztatása alapján a felsőgödi 2 csoport elhelyezése megoldottá válhat.  
 
Nógrádi Gergely: az Ady Klub mellett tette le a voksát, mely később is gyermekintézményként működhet.  
Mi van abban az esetben, ha a bölcsőde tetőterére nem kapják meg az engedélyt?  
 
Szabó Csaba: az Ady klubban történő elhelyezéssel értett egyet.  
 
Markó József: mindannyian jól ismeri az ingatlant. Véleménye szerint nem elegendő az udvar területe. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a gyermekintézményekre vonatkozóan nincs előírás az udvar kötelező méretére. 
 
Markó József: állásfoglalást kér erre vonatkozóan. 
 
Bertáné Tarjányi Judit: a korábbi jogszabály törlésre került. 
 
Szegedi Sándor: első helyen bölcsőde tetőtere, ezt követően a Jávorka utca bővítése szerepel a 
lehetőségek között. Az esetleges későbbi adásvétel esetén fel kell mérni, hogy egy gyorsszerkezetű 
építmény, vagy konténer ér többet.  
 
Csányi József: javasolta, hogy a felsőgödi gyermekek az Oázisba, az alsógödi gyermekek a Jávorka 
utcába járjanak. Az infrastruktúra ennél a két intézménynél már ki van építve.  
 
Markó József: javasolta, hogy az Ady Klubra is készüljön költségvetés, ha valóban nincs az udvar 
területére előírás, mert így egy-két évre megoldást találnának.  
 
Nógrádi Gergely: az együttes bizottsági ülésre még nem érkezett árajánlat. Az Ady Klubra pályázati 
lehetőség is szóba jöhet. A másik két épületnél nincs lehetőség az építkezésre.  
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Dr. Szinay József: az óvodai munkacsoport megbeszélésein nem vett részt, de az elmondottak alapján az 
Ady Klub a megfelelő megoldás. A Jávorka utcai óvodához történő hozzáépítés nem elfogadható. Ha az 
Ady Klubban a négy csoport elhelyezése megoldható, akkor azt kell támogatni.  
 
Szegedi Sándor: a Jávorka utcai óvodánál a csoportszoba mellett a kiegészítő helyiségeket is fel kellene 
építeni, mely becslés alapján 30 mFt.  A mostani döntéssel párhuzamban a hosszabb távú megoldást is 
meg kell találni.  
 
Dr. Pintér György: a körzet képviselőjeként az Ady Klubot támogatta, ahol plusz funkciókat is ki lehet 
alakítani.  
 
Sellyei Noémi: kiment.  
 
Karaszek Ernőné: a Béke úti óvodának van egy nagyméretű sík tetőtere. Az udvar és a tető mérete 
megfelelő lehet a ráépítésre. 
 
Nógrádi Gergely: az Ady Klubra egy konkrét tervük volt. A könyvtár elhelyezésére a későbbi terveik között 
a Fácán épülete is szerepelt.  
 
Szegedi Sándor: a bölcsőde épület mellett meg kell vizsgálni az új lehetőséget is.  
 
Sellyei Noémi visszajött.  
 
Szegedi Sándor: a hivatal munkatársai statikailag felmérik az épületet.  
 
 
 
Szünet.  
 
 
 
Mikesy György visszajött. 
 
Dr. Bognár László: a kért árajánlatok még nem érkeztek meg. Párhuzamosan indulhat a bölcsőde tetőtere 
és az Ady Klub, valamint a Jávorka és a Béke úti óvoda bővítése.  
 
Reznicsek Károly: a szeptemberi kezdéshez már most tudniuk kell, hogy milyen gyermeklétszámmal 
számolhatnak. A szükséges óvodapedagógus létszám most még rendelkezésre áll, de nem tarthatják 
fenn szeptember 1-ig.  
 
Markó József: javasolta, hogy a létszámokról és az önkormányzati támogatásokról később beszéljenek.  
 
Nógrádi Gergely: a magánóvoda bevonását jobban elő kell készíteni.  
 
Szabó Csaba: a bölcsőde tetőterének beépítésével kapcsolatban a támogatást nyújtó nemleges válasza 
esetén mi történik? 
 
Markó József: az aljegyző pozitív eljárásról tájékoztatott.  
 
Dr. Pintér György: az óvodavezetők elmondása alapján nem feltétlenül szeptember 1-vel kell a 100%-os 
kapacitást biztosítani.  
 
Karaszek Ernőné: az óvodába felvételizők szeptembertől év végéig folyamatosan érkezhetnek. A 
csúsztatásos érkezés valós, de csak a kimenő csoportok létszámának megfelelően. A két óvodába 
felvételizőket nem lehet együttesen kezelni.  
 
Markó József: az elmondottak alapján egyszerre kell a felső és alsógödi bővítésről gondoskodni.  
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Nógrádi Gergely: javasolta, hogy nézzenek utána az Ady Klub bekerülési költségeinek, a Béke úti 
ráépítésének és a magánóvoda igénybevételének. Az információk beérkezését követően rendkívüli 
testületi ülésen döntsenek.  
 
Dr. Nagy Atilla: a Jávorka tetőterének bővítésével 6 új férőhelyet tudnak kialakítani.  
 
Nógrádi Gergely: meg kell vizsgálni, hogy a Jávorka utcai vagy a Béke úti bővítésről döntsenek.  
 
Dr. Pintér György: a jövő heti rendkívüli ülésre lesz-e már konkrét információ?  
 
Markó József: június 11-én a pályázat benyújtásával kapcsolatban rendkívüli testületi ülést fog összeívni.  
 
Nógrádi Gergely: javasolta, hogy június 11-ig szerezzék be a szükséges információkat és az akkor 
rendelkezésre álló adatok alapján döntsenek. 
 
Markó József határozati javaslata: kérjék fel a Közművelődési és Oktatási Bizottságot, hogy a szóba 
jöhető ingatlanokkal kapcsolatos döntéshez a szükséges információkat, költségvetéseket, szakhatósági 
állásfoglalásokat szerezzék be, és írásos előterjesztést nyújtsanak be a Képviselő-testület felé.  
 
A Képviselő-testület 12 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

97/2008(V.28.) ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

felkéri a Közművelődési és Oktatási bizottságot, dolgozza ki az óvodai gyermeklétszám 
elhelyezésének megoldására 

 
• az új bölcsőde tetőtér  
• az Ady Klub 
• a Jávorka utcai óvoda 
• a Béke úti óvoda 

 
épületekben történő elhelyezések szakmai, műszaki és pénzügyi lehetőségeit. 

 
 
Határidő: 2008. június 11.  
Felelős:   Markó József polgármester 
 
 
 
15. 7  A verőcei Géza fejedelem Általános iskola gödi tagintézmény - bérleti szerződés kötése  
Markó József: korábban már tájékozatta a Képviselő-testületet, hogy a mai napon tárgyalást folytattak a 
gödi Kolping iskola képviselőivel. A bizottságok tegnap megszavazták, hogy a Búzaszem Konzorcium 5 
éves bérleti szerződést kössön a Huzella Tivadar Általános Iskola Walch épületére. A Kolping Szövetség 
továbbra is ragaszkodik az eredeti szerződéshez és képes arra, hogy iskolát építsen a szerződésben 
foglaltaknak megfelelően. Az önkormányzat továbbra is a Kolping Szövetséggel áll szerződésben. A 
Kolping Szövetség tárgyal azzal az iskolával, akivel együtt kíván működni.  A Búzaszem Konzorcium 
írásban kérte, hogy a szerződésben kerüljön átírásra a Kolping Szövetség, de ehhez a szövetség nem 
járult hozzá és a 100 éves bérleti szerződéshez ragaszkodik. A határidőket idáig betartották, a 
szerződésben foglaltakat vállalják. Korábban arról nyilatkoztak, hogy átadják a jogot a Búzaszem 
Iskolának megfelelő megállapodás keretén belül, de ettől visszaléptek. A Kolping Szövetségé a terület 99 
évig, erről nincs mit tárgyalni. A verőcei iskola terem bérleti szerződéséről kell dönteni. Javasolta, adják 
meg a lehetőséget az iskolának a működéshez.  
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Nógrádi Gergely: az együttes bizottsági elvi hozzájárulás ennek az információnak a tudomása nélkül 
született. A Walch épület bérbeadásával kapcsolatban a tegnapi ülésen egészen más helyzet volt. Úgy 
tudták, hogy a Búzaszem Iskolának a Szakáts kerti építkezés mellett van szükség a Walch épületben a 
három tanteremre. 
 
Markó József: a Kolping Szövetség fenntartja a jogát, hogy iskolát üzemeltet, azt hogy melyik 
intézménnyel működteti, azt szabadon dönti el.  
 
Nógrádi Gergely: ez rögzítésre került? 
 
Markó József: ez a mai beszélgetésen szóban hangzott el.  
 
Nógrádi Gergely: az elmondottak alapján jelen pillanatban a Verőcei Géza Fejedelem Református 
Iskolával kívánnak bérleti szerződést kötni a Walch épületre.  A Szakáts kertben a Kolping Szövetség 
építkezik tovább. 
 
Markó József: korábban írt egy levelet a Kolping Szövetségnek, melyben állásfoglalásukat kérte. Erre azt 
a tájékoztatást kapta, hogy nem változott semmi a szerződésben foglaltakkal kapcsolatban.  
 
Detre László: a Kolping képviselőivel történt egyeztetés alapján az a véleménye, hogy a Kolping 
Szövetségnek a helyi ügyekben nem mindenről van információja. Az áprilisi levélben nem nyilatkoztak a 
földhasználati jogról, építési engedélyekről és hogy kikkel és hogyan kívánnak a továbbiakban 
együttműködni. Az együttes bizottsági ülésen támogatták a verőcei tagintézmény működését. A mostani 
információ birtokában megint más a helyzet. Amennyiben a KOSZISZ fenntartja a jogát és arról nem 
mond le, akkor a verőcei iskola számára kell-e tantermet biztosítani? Kérte, hogy a Búzaszem Iskola 
tisztázza saját státuszát és átlátható helyzetet biztosítsanak.  
 
Markó József: a Kolping Szövetség akár a Búzaszem Iskolával is együttműködik, és mindenképpen 100 
éves időtartamban gondolkodik. A Kolping Szövetség nagyon jó szerződést kötött, melyben olyan joga 
van, melyet vagy biztosít a Búzaszem Iskolának, vagy nem.  
 
Dr. Pintér György: az eredeti szerződés alapján a Búzaszem Iskola nem szerepel a dokumentációkban. 
Az előterjesztésből kimaradt a református szó, melyet kért rögzíteni. Véleménye szerint az utolsóként 
aláírt dokumentációból induljanak ki. Ha a verőcei iskola átveszi a Búzaszem Iskola működtetését, akkor 
nekik biztosítják a területet. Az utolsó nyilatkozat erre vonatkozik.  
 
Kovacsik Tamás: az előterjesztés független a Kolping Szövetségtől és a Búzaszem Iskolától. Az a kérdés, 
elvileg hozzájárulnak-e, és bérbe adják-e a református egyháznak a 3 tantermet 5 évre, ahová a 
Búzaszem Iskola diákjai járhatnak. 5 év alatt rendeződhet a Búzaszem Iskola szerepe.  
 
Kruzslicz István: a Búzaszem Iskola működéséhez szükséges az 5 év biztosítása, mert ellenkező esetben 
nem kapják meg a működési engedélyt. Tudomása szerint 3 évről van szó, a további 2 évről szabadon 
döntenek. A Kolping Szövetség szerződésében nem szerepel 99 év, és a szerződésben az is benne van, 
hogy a lejáratkor átadják az ingatlanokat az önkormányzatnak.  
 
Nógrádi Gergely: 3 tanteremről van szó, melynek nincs perspektívája. Ezt nem lehet iskolának nevezni.  
 
Kovacsik Tamás: ezzel haladékot nyernek. 
 
Nógrádi Gergely: véleménye szerint akkor írható alá a bérleti szerződés, ha a Kolping Szövetség 
támogatásáról biztosítja a Búzaszem Iskolát.  
 
Kruzslicz István ügyrendi javaslata: a Búzaszem Iskola 5 osztállyal működik. Az egyik helyen 2 osztály, a 
másik helyen 3 osztály van. Ha nem adják meg a három tanterem bérleti lehetőségét, akkor megszűnik az 
iskola. A bérleti szerződésről kell dönteni.  
 
Dr. Pintér György: az egyházi iskolát értéknek tartja, de a helyzet bonyolódott a tegnaphoz képest. Az 
elmondottak alapján a Kolping Szövetség nem mondott le a Búzaszem Iskoláról. Ha valóban nem 
mondott le az iskola fenntartásáról, akkor miért a verőceiekkel kötnek szerződést?  Jó lenne, ha a Kolping 
Szövetség egyértelműen nyilatkozna arról, hogy iskolafenntartó kíván-e lenni. Nem tudja, hogy a Kolping 
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Szövetség a Búzaszem Iskola fenntartója kíván-e lenni, vagy a Búzaszem Iskola a verőcei iskola 
tagiskolája lesz-e.  
 
Markó József: a Kolping Szövetség álláspontja, hogy érvényes szerződése van, és 10 év múlva iskolát 
működtet. A meglévő szerződéseket alaposan meg kell vizsgálni. 
 
Dr. Pintér György: a határidő az építkezésre vonatkozik. Az a kérdés, mi a helyzet az iskola 
fenntartásával, és hogyan fog továbbműködni a Búzaszem Iskola? Úgy néz ki, hogy a Kolping Szövetség 
a korábbi nyilatkozatait módosította, de most nyilatkozott-e arról, hogy iskolafenntartó kíván lenni?  
 
 
Markó József: ha a szerződésben nem szerepel az, hogy iskolafenntartó, akkor ezt nem kérhetik számon.  
 
Lázár László, a Búzaszem Iskola igazgatója: más a fenntartás, és más a földhasználati szerződés. A 
KOSZISZ állásfoglalását kérte, melyben lemond a Búzaszem Iskola fenntartásáról és a bérleti 
szerződésről is. Szeptember 1-től a fenntartó a verőcei Géza Fejedelem Általános Iskola lehet, amiről 
szándéknyilatkozat készült. A Magyar Kolping Szövetségnek van földhasználati joga, miközben az összes 
iskoláját, intézményeit a KOSZISZ-nak kellett átadnia, miközben megmaradt az iskolafenntartói joga. 
Jelen helyzetben a Kolping Szövetség képes iskolát építtetni és azt működtetni. A kezdeményezésüket 
nagyon sokat támogatják, segítik. A Búzaszem Református Általános Iskola jelenleg jogilag még nem tud 
önálló lenni, addig a verőcei iskola tagintézményeként működhet.  
 
Szabó Csaba: javasolta, hogy adják meg az iskolának a lehetőséget a működésre.  
 
Markó József határozati javaslata: a verőcei Géza Fejedelem Református Iskola részére biztosítják a 
bérleti lehetőséget, ahová a jelenlegi Búzaszem Iskola diákjai kerülhetnek elhelyezésre.  
 
Mikesy György: a földhasználati joggal kapcsolatban nem úgy kötötték a szerződést, hogy a Búzaszem 
Iskolához kapcsolódik a földhasználati jog? 
 
Markó József: nem. Alapfokú oktatási intézmény üzemeltetése szerepel a szerződésben.  
 
Dr. Pintér György: javasolta, hogy a Kolping Szövetségtől beérkező iskolafenntartói lemondás után legyen 
hatályos a döntés, mert addig nem egyértelmű a helyzet.  
 
Detre László: a jogász tájékoztatása alapján addig létezik a földhasználati jog, amíg az épület áll.  
 
Csányi József: ha a szerződést nem tudják megkötni, mi történik a gyermekekkel? 
 
Markó József: javasolta az eredeti előterjesztés kiegészítését azzal, hogy a Képviselő-testület hozzájárul 
ahhoz, hogy a Huzella Tivadar Általános Iskola kösse a szerződést, melyet aláírás előtt a Képviselő-
testület is megtárgyal.  
 
Detre László: a most fennálló, érvényes bérleti szerződés alapján 1 évre meg kell hosszabbítani a 
szerződést.  
 
Nógrádi Gergely: a Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatójának nyilatkozata alapján 3 évig megoldható 
a bérletbe adás, de ezt követően is tudnak megoldást biztosítani.  
 
Dr. Pintér György: javasolta, hogy a határozatot egészítsék ki azzal, akkor érvényes a döntés, ha 
beérkezik a Kolping Szövetségtől a nyilatkozat, hogy átadja másnak az iskola fenntartását.  
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A képviselő-testület  13 igen – egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta: 
 
 

98/2008.( V. 28.) sz. ök. határozat 
 

Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

támogatja, hogy a verőcei Géza fejedelem Református Általános iskola jövőbeli gödi tagintézménye  
5 évre bérleti szerződést kössön 3 tanterem használatára a Huzella Tivadar Általános Iskola területén 
lévő Walch épületben, ahol a jelenlegi Búzaszem Iskola diákjai kerülnek elhelyezésre.  
 
A bérleti feltételek külön szerződésben rögzítendők, melynek aláírására a Huzella Tivadar Általános 
Iskola igazgatója jogosult. 
 
A bérleti szerződést aláírás előtt a Képviselő-testület véleményezi.  
 
Ez a határozat akkor lép életbe, ha a Magyar Kolping Szövetségtől beérkezik az iskola fenntartásáról 
lemondó és a fenntartást átadó nyilatkozat.   

 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:    Markó József polgármester 
      Huzella Tivadar Általános Iskola igazgatója 
 
 
Miután több hozzászólás nem volt, Markó József polgármester megköszönte a részvételt, a nyílt ülést 
bezárta, és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 
 
           
     Markó József        Dr. Szinay József 

   polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 

Szaszovszky Olga 
jegyzőkönyvvezető 

 


