
JEGYZŐKÖNYV 
 
Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-i ülésén a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében 
 
Jelen vannak: jelenléti ív szerint 
 
Tárgy: a képviselő-testület soron következő ülése 
 
Rábai Zita, Sándor István, Pinczehelyi Tamás nincs jelen. 
 
 
Markó József köszönti a megjelenteket, megállapítja a határozatképességet, és az ülést megnyitja. Ismerteti a tervezett 
napirendi pontokat.  
 
Sellyei Noémi az egyebekben önrész fedezetének meghatározását kéri egy pályázathoz. 
 
Mikesy György a napirendi ponttal kapcsolatban szeretné, ha felvennék a költségvetési koncepciót és tárgyalnák.  
 
Markó József elmondja, hogy a pluszként kiadott anyagban szerepel a koncepció. 
 
Dr. Szinay József az egyebekben két napirendi pontja lenne. Az első téma, jogharmonizációs kérdésekben kell dönteni. 
A második a jeltolmács kérdése. Mikesy képviselő úr kérte, hogy a július előtti időszak sorsáról döntsenek. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy Monthey testvérváros meghívta a gyerek focistákat és erről szeretne tájékoztatást 
adni. 
 
Kruzslicz István a hóeltakarítással kapcsolatban szeretne majd hozzászólni. 
 
Markó József elmondja, hogy a koncepciót most csak beterjeszteni kellett, tárgyalni majd a decemberi ülésen fogják. 
 
 
A testület a napirendi pontokat 14 igen szavazattal elfogadja. 
 
1./ Funkcióbővítő pályázat keretében kötött szerződések rendezése 
Előterjesztő: Dr. Nyitrai Judit ügyvéd 
 
2./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
3./ Telekadóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
4./ Új bizottsági tagok megválasztása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
5./ Kertészek és kertbarátok bérleti szerződésének módosítása 
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester 
 
6./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
7./ Tervtanácsról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző 
 
8./ Közoktatási megállapodás módosítása 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
9./ Németh László Általános Iskola kérelme 
Előterjesztő: Sellyei Noémi KOB elnök 
 
10./ Tulajdonosi hozzájárulás elektromos vezeték elhelyezéséhez 
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész 
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11./ Fellebbezés elbírálása 
Előterjesztő: Szabó Csaba KvB elnök 
 
Egyebek 
I./ Ingatlan értékesítés 
II./ Alapítványi támogatások 
III./ 1829/1 hrsz-ú ingatlan megosztása 
IV./ Alapítvány támogatása 
V./ Eszközfejlesztési pályázat 
VI./ Jogharmonizáció 
VII./ Jeltolmácsok díjazása 
VIII./ Hó eltakarítás 
IX./ Strandtervezéssel kapcsolatos tájékoztató 
 
 
Markó József elmondja, a tévénézők kérik, hogy a délelőtti adásokat, ha lehetséges délután ismételjék meg, mert így 
sokan nem nézik. Kérdés lehet az, hogy a bizottsági üléseken a tv részvétele mennyire szükségszerű. Bejelenti, hogy 
készül a felsőgödi vasúti átjáró. A járdákat az önkormányzat a kereszteződésekig kiegészítteti. Több helyen készült 
gyalogos-átkelőhely. Elkezdődik majd a lámpás átjáró elkészítése is a művelődési ház előtt. Útépítéseket is láthattak a 
lakók. Egyrészt a Nemeskéri úton, másrészt az Újtelepről bevezető út felújítása is befejeződött. Itt egy észrevételük van, 
ami a padkára vonatkozik. Ezzel kapcsolatban levelet fognak írni a közútkezelőnek. Több ügyben folyamatosan 
tárgyalnak. Egyrészt a strand környékéről, másrészt az óvoda építésével kapcsolatban. Úgy tapasztalják, hogy az óvoda 
építésével kapcsolatos ár folyamatosan csökken. Van egy lakossági levelezés az óvoda helyével kapcsolatban. Az az 
észrevétel jött, hogy elveszi az önkormányzat a sportterületet. A további tervekben felmerült a Jávorka utcai terület 
sorsa is. Az elképzelés szerint a Rákóczi úti épület második ütemének finanszírozására fordítanák, ha értékesítésre 
kerül. A DMRV-nek új igazgatója van, akit már felkerestek és tájékoztatták a városban található problémákról.  
 
Csányi József az egyebek után bejelentést szeretne tenni az adventi vásárral kapcsolatban. 
 
Markó József megkéri Dr. Bognár Lászlót, hogy a Monthey tájékoztatót tartsa meg. 
 
Dr. Bognár László elmondja, hogy a Monthey testvérváros meghívta a gyerek focicsapatot. A városnak kell állni a 
buszköltséget, amire a keret rendelkezésre áll. Azt kérik azonban a szülőktől, hogy az útiköltség 10%-át vállalják át.  
 
Markó József elmondja, hogy érkezett egy levél a közigazgatási hivataltól az alpolgármester összeférhetetlenségéről. 
Kéri, hogy Szegedi úr ismertesse a közigazgatási hivatal levelét. 
 
Szegedi Sándor ismerteti az előzményeket. A közigazgatási hivatal küldött egy levelet, melyből kivonatosan szeretne 
részeket felolvasni.  
 
Markó József elmondja, hogy a közigazgatási hivatal levele csak egy vélemény, amit meg lehet támadni.  
 
1./ Funkcióbővítő pályázat keretében kötött szerződések rendezése 
 
Dr. Nyitrai Judit ismerteti az előterjesztést. Az üzlet tulajdonosoknak és az önkormányzatnak is az a szándéka, hogy a 
tervet megvalósítsák. A tulajdonosokkal már beszéltek arról, hogy az együttműködést hosszabb távon képzelik el. Mivel 
a korábbi szerződések december 31-ig állnak fenn, ezért azokat meg kell szüntetni. Célszerű lenne az ingatlanokra 
előszerződést kötni. Amennyiben a testület az előterjesztést elfogadja, akkor a szerződéseket még december hónapban 
meg kell kötni.  
 
Markó József elmondja, hogy a pályázaton, amin indultak, a pályázatíró cég súlyos hibát vétett, nem oldalszámozta az 
anyagot. Ezért a pályázatot nem fogadták be. Tudomásuk szerint ezt a pályázatot ismét ki fogják írni és akkor az adott 
anyaggal ismét indulni fognak. A pályázatíró cég vállalja, hogy a következő pályázatot térítésmentesen fogja 
elkészíteni. A jövőben azonban az önkormányzatnál be kell építeni egy ellenőrzési fázist, még a pályázat beadása előtt.  
 
Nógrádi Gergely kérdése, a szerződésben van arról szó, hogy lehet-e kártérítést kérni a cégtől? 
 
Markó József szerint lehet egy elmaradt haszon, de ez eléggé kétséges. Javasolja, a bizottságunk vizsgálja meg, hogy 
mit lehet tenni ebben az esetben.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő szerint az oldalszámozást nem fogják kivenni a pályázati feltételek közül. Véleménye szerint 
az oldalszámozás elég súlyos hiba. Két dolgot lát aggodalmasnak. Már korábban jelezték, hogy ennek a cégnek nincs 
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elég tapasztalata a pályázatírásban. Ez be is igazolódott. Sajnálja, hogy a polgármester még mindig politikai oldalról 
közelíti meg a pályázatokat. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen, 3 tartózkodással elfogadja és az alábbi határozatokat hozza: 
 

225/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Közös megegyezéssel 2008. december 15- nappal meg kívánja szünteti az alábbi adásvételi szerződéseket, illetve 
előszerződést: 
1./Mucs Lászlóval mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/6/A/1 hrsz. 
alatt felvett, 35 m2 térmértékű, üzlet megnevezésű  ingatlanra vonatkozóan 2008. június 13. napján létrejött adásvételi 
szerződést. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy fenti ingatlan tulajdoni 
lapján a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
2./Neudl Erikával, mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/6/A/2 hrsz. 
alatt felvett 33 m2 térmértékű, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozóan 2008. június 13. napján létrejött adásvételi 
szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy fenti ingatlan tulajdoni 
lapján a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
3./Jámbor László Sándornéval mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 
2690/6/A/3 hrsz. alatt felvett, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozóan  2008. június 13. napján létrejött adásvételi 
szerződést. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy fenti ingatlan tulajdoni 
lapján a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
4./A Mészáros Elektronikai és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társasággal, mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti 
Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/6/A/4 hrsz. alatt felvett, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozóan 
2008. június 13. napján létrejött adásvételi szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy fenti ingatlan tulajdoni 
lapján a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
5./Bagócsi Barnabással és Kolat Ferencnével mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd 
belterület 2690/8 hrsz. alatt felvett 416 m2 térmértékű, „Kivett üzlet és udvar” megnevezésű, ingatlan tulajdoni lapján 
II/6 és II/7. sorszám alatt bejegyzett tulajdoni hányadrészekre vonatkozóan 2008. június 13. napján létrejött adásvételi 
szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja, hogy fenti ingatlan tulajdoni lapján a 
tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
6./Pataki Károlynéval és Bereczki Antallal, mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd 
belterület 2690/8 hrsz. alatt felvett 416 m2 térmértékű „Kivett üzlet és udvar” megnevezésű ingatlan tulajdoni lapján 
II/5 és II/8. sorszám alatt bejegyzett tulajdoni hányadrészekre vonatkozóan 2008. június 13. napján létrejött adásvételi 
szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja, hogy fenti ingatlan tulajdoni lapján a 
tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
7./Kiss Károllyal, mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába 2690/5/A/2 hrsz. alatt felvett 35 m2 
térmértékű, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozóan 2008. június 13. napján létrejött adásvételi szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy fenti ingatlan tulajdoni 
lapján a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
8./Peredi Zoltánnal, mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/5/A/1 hrsz. 
alatt felvett 38 m2 térmértékű, üzlet megnevezésű ingatlanra vonatkozóan 2008. június 13. napján létrejött adásvételi 
szerződést.  
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy fenti ingatlan tulajdoni 
lapján a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
9./ Rozner Tamáséval, mint Eladóval a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd belterület 2690/5/A/3 
hrsz. alatt felvett 34 m2 térmértékű, üzlet megnevezésű ingatlanra 2008. június 13. napján létrejött előszerződést. 
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Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására, továbbá megbízza Dr. Nyitrai Judit ügyvédet a szerződés 
szerkesztésére, ellenjegyzésére és a földhivatali eljárásra. Hozzájárulását adja ahhoz, hogy fenti ingatlan tulajdoni 
lapján a tulajdonjog fenntartással történő eladás ténye törlésre kerüljön.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

226/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Az alábbi táblázatban foglalt ingatlanokra az ott megjelölt tulajdonosokkal és rögzített vételáron adásvételi 
előszerződést kíván kötni azzal, hogy annak alapján a végleges adásvételi szerződés megkötésére az alábbi feltételek 
együttes megvalósulása esetén kerülne sor: 

- az Önkormányzatnak 2009. évben pályázati lehetősége nyílik a „Kincsem Közösségi Ház” megnevezésű, 
közösségi célokat szolgáló kulturális és kereskedelmi tevékenység gyakorlását biztosító épület megvalósítására 
és  

- ezen pályázaton az Önkormányzat nyertesként vesz részt és vele a pályázat kiírója a pályázati cél 
megvalósítása érdekében támogatási szerződést köt és 

- a Támogatási szerződés műszaki tartalma megegyezik a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
„Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése- Integrált településfejlesztés Pest 
megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B megnevezésű, Göd Város Önkormányzata által 2008. évben 
benyújtott pályázat műszaki tartalmával. 

Ha a támogatási szerződés megkötésére 2009. december 31-ig nem kerül sor, azt felek úgy tekintik, hogy a végleges 
szerződés megkötésére az előszerződésben rögzített feltételek bekövetkezése hiányában nem kerül sor.  
Az előszerződés annak lényegi tartalmát tekintve egyebekben megegyezik az alábbi ingatlantulajdonosokkal 2008. 
június 13. napján megkötött és 2008. december 15-i nappal közös megegyezéssel megszüntetett adásvételi szerződésben 
(Rozner Tamásné esetében előszerződésben) rögzítettekkel.  
 

Hrsz. Tulajdonos Cím  Ár  
2690/5 Társasház     
  Peredi Zoltán  2131 Göd, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. 24 000 000  
  Kiss Károly 2131 Göd, Árpád u. 11. 10 000 000  
  Rozner Tamásné 2131 Göd, Széchenyi u. 22. 17 300 000  
    
2690/6 Társasház     
2690/6A/1 Mucs László 2132 Göd, Thököly utca 11. 10 500 000  
2690/6A/2 Neudl Erika 2120 Dunakeszi, József u. 18. 11 000 000  
2690/6A/3 Jámbor László Sándorné 2120 Dunakeszi, Kazinczy F. u. 15. 12 000 000  

2690/6A/4 
Mészáros Elektronikai és Ker. 
Kft.  2640 Szendehely, Madách u. 9. 19 440 000  

    
2690/8 1/4 tulajdoni hányad     
  Pataki Károlyné                 2146 Mogyoród, Arany János u. 37. 20 000 000  
  Bereczki Antal                  1041 Bp., IV., Závodszky Z. 5. 3.em.16. 20 230 000  
  Bagócsi Barnabás                 2132 Göd, Mária u. 28. 21 100 000  
  Kolat Ferenc Attilláné              2131 Göd, Kodály Z. u. 8/A. 20 350 000  

Felhatalmazza a Polgármestert az előszerződések aláírására.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

227/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

 
1./ 2008. december 15-i nappal közös megegyezéssel megszünteti azon előszerződéseket, amelyeket az alábbi 
táblázatba foglalt személyekkel 2008. június 13. napján kötött a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
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„Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése- Integrált településfejlesztés Pest megyében 
(Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B) megnevezésű pályázat alapján megépítendő „Kincsem Közösségi Házban” 
kialakítandó üzlethelyiségek bérleti jogára és vételi jogára vonatkozóan. 

 
Mucs Lászlóval az 5. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött előszerződést 
Neudl Erikával a 7. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött előszerződést 
Jámbor Lászlónéval a 6. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött előszerződést 
Mészáros Elektronikai és Kereskedelmi Kft-vel a 8. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. 
napján kötött előszerződést 
Pataki Károlynéval az 1. és 2. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött 
előszerződést 
Bereczki Antallal a 3. és 4. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött 
előszerződést 
Kiss Károllyal a 11. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött előszerződést 
Peredi Zoltánnal a 10. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött előszerződést.  
Rozner Tamásnéval a 9. sz. üzlethelyiségre vonatkozóan 2008. június 13. napján kötött előszerződést. 

 
2./ Ezen határozat 1. pontja szerint megszüntetésre kerülő szerződések szerinti tartalommal és személyekkel lényegét 
tekintve változatlan tartalmú előszerződést kíván kötni oly módon, hogy az előszerződés az alábbi feltételek együttes 
megvalósulása esetén lép hatályba: 
- az Önkormányzatnak 2009. évben pályázati lehetősége nyílik a „Kincsem Közösségi Ház” megnevezésű, közösségi 

célokat szolgáló kulturális és kereskedelmi tevékenység gyakorlását biztosító épület megvalósítására és  
- ezen pályázaton az Önkormányzat nyertesként vesz részt és vele a pályázat kiírója a pályázati cél megvalósítása 

érdekében támogatási szerződést köt és  
- a Támogatási szerződés műszaki tartalma megegyezik a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 

„Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése- Integrált településfejlesztés Pest 
megyében (Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B megnevezésű, Göd Város Önkormányzata által 2008. évben benyújtott 
pályázat műszaki tartalmával.  

 
Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető szerződések, valamint ezen határozat szerinti előszerződések aláírására.  
 
Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

228/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
2008. december 15-i nappal közös megegyezéssel megszünteti Bagócsi Barnabással és Kolat Ferenc Attilánéval mint 
Jogosultakkal 2008. június 12-én kötött azon szerződést, amelyben megállapodtak az Önkormányzattal abban, hogy 
amennyiben a 2131 Göd, Pesti út 2690/8 hrsz. alatti ingatlanra vonatkozóan kötött adásvételi szerződés hatályba lép és 
az Önkormányzat ezen ingatlant Bagócsi Barnabástól és Kolat Ferenc Attilánétól megvásárolja, ez esetben részükre az 
adásvételi szerződést hatályba lépésétől számított egy év időtartamon belül a Dunakeszi Körzeti Földhivatal 
nyilvántartásába Göd belterület 2609/9 hrsz. alatt felvett „Kivett lakóház és udvar megjelölésű, 571 m2 térmértékű 
ingatlant 32.000.000.- Ft vételáron értékesíti. 
Ezen szerződés megszüntetésével egyidejűleg azonos tartalmú előszerződést kíván kötni Bagócsi Barnabással és Kolat 
Ferenc Attilánéval oly módon, hogy az előszerződés az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén lép hatályba: 
- az Önkormányzatnak 2009. évben pályázati lehetősége nyílik a „Kincsem Közösségi Ház” megnevezésű, közösségi 
célokat szolgáló kulturális és kereskedelmi tevékenység gyakorlását biztosító épület megvalósítására és  
- ezen pályázaton az Önkormányzat nyertesként vesz részt és vele a pályázat kiírója a pályázati cél megvalósítása 
érdekében támogatási szerződést köt és  
- a Támogatási szerződés műszaki tartalma megegyezik a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében 
„Funkcióbővítő rehabilitáció” Pest megyei településközpontok fejlesztése- Integrált településfejlesztés Pest megyében 
(Kódszám: KMOP-2007-5.2.1/B megnevezésű, Göd Város Önkormányzata által 2008. évben benyújtott pályázat 
műszaki tartalmával.  
Az előszerződés alapján a végleges adásvételi szerződés megkötésének időpontja a támogatási szerződés aláírását 
követő 30 nap. 
 
Felhatalmazza a Polgármestert a megszüntető szerződés, valamint ezen határozatban foglalt tartalmú előszerződés 
aláírására.  
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Határidő: Azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
2./ Vagyongazdálkodási rendelet módosítása 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy a Szirt Invest Kft beruházással kapcsolatban keletkezett új ingatlant sikerült 
már a vagyonba bevonni? 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a Zimpel K. utcai ingatlan iratait már beadták a földhivatalba, a társasházi alapító 
okiratban hibát találtak, amit most korrigálnak. Amint a földhivatal befogadta, úgy bekerül a vagyonba. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 

 
Göd Város Önkormányzatának 54/2008. (XI. 28.) sz. Ök. rendelete az önkormányzati vagyon hasznosításának, 

használatának és forgalmának rendjéről szóló 18/1999.(VI. 22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiakkal egészül ki: 
1. sz. melléklet: 
Sorszám Helyrajzi 

szám 
Ingatlan címe Rendeltetése Ingatlan 

területe (m2) 
Tulajdoni 
hányad 

Forgalomképesség 
szempontjából besorolása 
Forgalomképes=5 
Forgalomképtelen=1 
Korlátozottan forgalomképes=3 

 6953/2 Göd belterület 
6953/2 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

198 1/1 1 

 6954/2 Göd belterület 
6954/2 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

138 1/1 1 

 6955/2 Göd belterület 
6955/2 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

143 1/1 1 

 6956/8 Göd belterület 
6956/8 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

489 1/1 1 

 6956/10 Göd belterület 
6956/10 

„Kivett 
beépítetlen 
terület” 

1788 1/1 1 

 2690/9 2131 Göd, Pesti 
út 95. 

„Kivett 
lakóház és 
udvar” 

571 1/1 1 

 
2.§ 

 
E rendelet kihirdetésével lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
3./ Telekadóról szóló rendelet módosítása 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést.  
 
Detre László az ÜJKB tárgyalta az előterjesztést. Javasolják, hogy a rendelet két évig legyen hatályos. 
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Markó József elmondja, hogy volt két lakossági fórum Sződön, ahol részt vettek. Ott a sződi polgármester elmondta, 
hogy miért jó Neveleknek, ha visszaszavazzák magukat Sződhöz. A fórumon Hertel úr elmondta, hogy a 2-es út 
túloldalán nem kívánnak területet átadni Gödnek. Több ígéretet tett a lakóknak ott. Még egy kérdés, ami fontos volt, 
hogy mondják ki azt, hogy az I. fokú ítélet után a szakértő véleményét fogadják el, amit Sződ polgármestere elvetett. 
Ezen kívül felmerült még a telekadó is, hiszen Nevelek területén nincs ilyen. Ezért adhatnának majd esetleg 
kedvezményt az ottani lakóknak, ha csatlakoznak Gödhöz. Ez az igény azonban jelentkezett gödi lakóknál is. Lehetne 
adni esetleg két éves mentességet. 
 
Nógrádi Gergely véleménye szerint korábban be lehetett volna fagyasztani az átminősítéseket.  
 
Markó József a testület kérte, hogy ne minősítsenek át területet. Az átminősítésekről sem értesítették Göd Városát. De a 
korábbi főépítész jóváhagyta a tervet, de erről nincs semmilyen dokumentáció. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, ki fogja eldönteni, hogy nem kell fizetni? 
 
Markó József azok kapnák meg, akiknek nagyon régóta a tulajdonába van a telek. 
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy először a 9. oldalon lévő előterjesztésről szavaznak. Utána a két éves haladékról és 
arról, hogy Nevelek csatlakozásakor új szabályt alkotnak. Ezt a szabályt 2010-ig alkalmazzák, utána új szabályt alkot a 
testület.  
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 55/2008. (XI. 28.) sz. Ök. rendelete  
a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 02.) sz. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 6.§-ának bevezető szövegrésze az alábbiak szerint módosul: 
„Kérelemre az adóalany az évi adó 50%-a alól mentesül.” 
 

2.§ 
 
A rendelet 9.§-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki. 
(4) A rendelet 6.§-ában biztosított 50%-os mentességet 2010-ig alkalmazza. Ezt követően e rendelkezés 
felülvizsgálatára kerül sor. 
 

3.§ 
 
A rendelet a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
4./ Új bizottsági tagok megválasztása 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a KOB új tagjának Gombos Pétert, az ÜJKB új tagjának 
Vidák Árpád helyett Bagdi Károlyt jelölte az MSZP. Bagdi Károlyt csak január 1-től választanák meg. Mikesy György 
az elmúlt héten közölte lemondását a KvB tagságáról.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő az indokolásban az szerepel, hogy a képviselő úr újabb feladatokat kapott. Mivel délelőtt 
vannak a bizottságok ülései, ezért ott nem tudnak részt venni.  
 
Szabó Csaba elmondja, hogy ebben az évben csak októberben és novemberben volt délelőtt az ülés. Mikesy György 
ebben az évben egyáltalán nem volt jelen.  
 
Szegedi Sándor javasolja, hogy Csányi József legyen a KvB új tagja. 
 
Markó József egyetért Szegedi úr javaslatával.  
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Detre László kérdése, hogy Csányi József új vállalja e a megbízatást? 
 
Csányi József elfogadja. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy Mikesy György elfoglaltsága nem veszélyezteti a KOB tagságát? 
 
Mikesy György elmondja, hogy több olyan eset történt, hogy nem tudott a bizottsági ülésről. Többször fordult elő, hogy 
későn vagy egyáltalán nem kapta meg az anyagot, ezért nem tudott részt venni. A KOB-os munkáját nem veszélyezteti 
az új megbízatása.  
 
Markó József kéri, hogy az elektronikus meghívó olvasását a képviselők igazolják vissza. Amennyiben nem kap a 
hivatal visszajelzést, akkor fel kell hívni az érintett képviselőt. 
 
Kruzslicz István szerint minden bizottság elektronikusan is kiküldi az értesítést.  
 
Markó József elmondja, hogy a PEKB-nél Farkas Éva lemondott, jelöltet később fognak állítani. 
 
Gombos Péter KOB tagsága: 14 igen 
Bagdi Károly ÜJKB tagsága január 1-től: 14 igen 
Csányi József KvB tagsága: 13 igen, 1 tartózkodás 
 

Göd Város Önkormányzata 56/2008. (XI. 28.) sz. Ök. rendelete  
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2004. (III. 17.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 5. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
A Környezetvédelmi Bizottságba Mikesy György helyére Csányi József,  
A Közművelődési és Oktatási Bizottságba Barkóczi Gábor helyére Gombos Péter kerül megválasztásra. 
 

2.§ 
 
A rendelet 5. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 
Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságba Vidák Árpád helyére Bagdi Károly kerül megválasztásra. 
 

3.§ 
 
A rendelet 1§-a kihirdetése napján, 2.§-a 2009. január 1-én lép hatályba. 
 
 
 

Polgármester     Jegyző 
 
 
 
5./ Kertészek és kertbarátok bérleti szerződésének módosítása 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József kérdése, hogy eddig mennyi volt a díj? 
 
Dr. Bognár László eddig 1 Ft volt. 
 
Detre László ismerteti az ÜJKB döntését. 
 
Kruzslicz István javasolja, hogy az 1 Ft maradjon meg.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy 5 Ft legyen a díj. Az 5. pontban lévő elhasználódott rész mit jelent? Ha ez nem 
meghatározható, akkor vegyék ki a szerződésből.  
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Markó József javasolja, hogy az épület biztonságát a bérlőnek kelljen biztosítani az előírásoknak megfelelően. Markó 
József javasolja 10 Ft-os árat. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése a 6. és 7. ponttal kapcsolatban. Nem érti a bármely civil szervezet, mert akkor nem 
szükséges az előző felsorolás. Kiket értenek civil szervezet alatt? 
 
Markó József javasolja, hogy a bármelyik szót töröljék ki. Javasolja, hogy a Civil Tanács által befogadott szervezeteket 
engedjék be az épületbe. 
 
Lenkei György javasolja, hogy a felsoroltak maradjanak benn a szerződésben.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy az a civil szervezet létezik, amelyik be van jegyezve.  
 
Kruzslicz István azok a civil szervezetek, akik igénybe veszik a területet, azok segítsenek be a fenntartásba.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő a 7. ponttal kapcsolatban kéri, ismertessék, hogy eddig milyen munkákat végeztek a 
városban. 
 
Dr. Bognár László eddig nem volt semmilyen szabadtéri akciójuk. 
 
Dr. Horváth Viktor javasolja, hogy a KvB-vel egyeztetve végezzék a parkosítási munkákat.  
 
A testület az előterjesztést a módosításokkal együtt 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

229/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Kertészek és Kertbarátok Országos Szövetsége Gödi Szervezete bérleti szerződését az alábbi módosításokkal együtt 
elfogadja: 

- a 3. sz. pontban a bérleti díj mértéke 10 Ft/év 
- a 9. sz. pontban a felmondási idő 6 hónap 
- a 6. sz. pontban a bármely helyett a „Civil Tanács által befogadott” szerepeljen 
- a 7. sz. pont első mondatának végére kerüljön be „a Környezetvédelmi Bizottsággal előzetesen egyeztetve”. 

Felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Markó József polgármester 
 
 
 
6./ Helyi kitüntető címekről szóló rendelet módosítása 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József kérdése, hány főt érint? 
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy 4 főt és kb. 1 millió Ft-ot jelent. 
 
Mikesy György szerint a pedagógiai szakszolgálat pedagógusai kimaradnak. 
 
Sellyei Noémi ezzel a döntéssel ők is bekerülnek a díjazhatóak közé. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 57/2008. (XI. 28.) sz. rendelete 
a helyi kitüntető címekről szóló 4/1995. (III. 10.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
 

1.§ 
 
(1) A rendelet 6. § (1) bekezdése az alábbiak szerint változik: 
A díj tárgya: 100.000.-Ft nettó jutalom díszoklevéllel.  
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(2) A rendelet 6. § (3) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
„Művészetoktatásért, kultúráért és nevelésért” díj 
- 1 fő művészetoktató, vagy 
- 1 fő könyvtáros vagy művelődésszervező, vagy 
- 1 fő speciális végzettségű pedagógus (intézményenként, az egymást követő években felváltva) 
 

2.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lét hatályba. 
 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 
7./ Tervtanácsról szóló rendelet módosítása 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést. A közigazgatási hivatal észrevételezte a rendeletünket és most ezek 
kerültek átvezetésre. 
 
Bertáné Tarjányi Judit elmondja, hogy az országos jogszabály módosult és ezért van szükség a helyi rendelet 
módosítására. Az ÜJKB-n felmerült, hogy átutalással kerüljön kifizetésre a díj, de nem fogadták el. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy a közigazgatási hivatal levelét nem adták oda a képviselőknek. Miért nem 
kapták meg? Kéri, hogy a jövőben ezt a levelet mellékeljék. 
 
A testület az előterjesztést 11 igen 1 nem, 2 tartózkodás szavazattal elfogadja. 
 

Göd Város Önkormányzatának 58/2008.(XI. 28.) sz. Ök. rendelete az építészeti-műszaki tervtanács 
működésének rendjéről szóló 30/2007.(V. 31.) sz. Ök. rendelet módosításáról 

 
1.§ 

 
A rendelet 8.§ (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul, illetve a 8.§ az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki: 
 

8.§ (2) A (3) bekezdésben meghatározott eset kivételével a helyi építészeti-műszaki tervtanács feladata, hogy 
véleményezze: 

a) a műemléki jelentőségű területen, a műemléki környezetben, valamint az országos jelentőségű védett természeti 
területen, a Natura 2000 területen, a kiemelt üdülőkörzetben megvalósuló 

aa) 5000 m2 összes szintterületet elérő, de a 10 000 m2 összes szintterületet meg nem haladó kereskedelmi, ipari, 
logisztikai rendeltetésű, továbbá 

ab) 2000 m2 összes szintterületet elérő, de a 3000 m2 összes szintterületet meg nem haladó egyéb rendeltetésű 
új épület építési engedélyezéséhez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési engedélyezéséhez 
szükséges építészeti-műszaki terveket; 

b) azokat a jogszabállyal építési engedélyezéshez és a településképi követelmények tisztázását szolgáló elvi építési 
engedélyezéshez kötött építészeti-műszaki terveket mérethatár nélkül, amelyeknek a helyi tervtanács általi 
véleményezését - a helyi építészeti értékek védelme és a településkép alakítása érdekében - a települési önkormányzat 
az általa működtetett tervtanács működési rendjéről szóló rendeletében előírta. 

(3) A területi építész kamara a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkör gyakorlására kiterjedően akkor 
működtet helyi építészeti-műszaki tervtanácsot, ha azt a települési önkormányzat sem egyedül, sem társulásos formában 
nem működteti. 

b) jogszabállyal építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési tevékenységek engedélyezéséhez szükséges alábbi 
építészeti-műszaki terveket: 
ba) központi és területi tervtanácsokhoz tartozó terveket 
bb) vegyes területekre vonatkozó terveket 
bc) Oázis lakóparkban és az új beépítésű területeken a kettő vagy annál több egységes épületek, vagy a 150 m2-t 
elérő épületek terveit, 
bd) egyéb területeken a 180 m2-t elérő épületek terveit.  
be) a gazdasági rendeltetésű épületek terveit, 
bf) az OTÉK szerint kivételesen elhelyezhető, vagy nem említett épületek terveit. 
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bg) amelyeket a tervező vagy az építtető kérésére a tervtanács elnöke kijelöl. 
bh) amelyek véleményezését a tervtanács elnöke az építéshatósági ügyintézővel egyeztetve kezdeményezi.  
bi) a Gödi Önkormányzat pénzeszközeiből megvalósuló új beruházások építési engedély terveit, 
bj) a Gödi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen felállításra kerülő és azok arculatát jelentősen 
befolyásoló új köztárgyak, valamint azok elhelyezési terveit,  
bk) terek közüli épületek terveit, 
bl) Pesti út mindkét oldalán lévő épületek terveit, 
bm) Ady Endre utca, Duna utca, Béke utca, Nemeskéri út, Vasút két oldalán, Duna-part és az első párhuzamos 
utca közötti területen lévő épületek terveit, Göd-Újtelep 2/A bekötőút két oldalán lévő épületek terveit. 

 
2.§ 

 
A rendelet 16.§ (2), (3) és (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: 
16.§ (2) 3.000.- Ft 5.000 Ft mértékű tiszteletdíj illeti meg a (3) bekezdésben meghatározott kivételekkel  
a) a bírálót a megbízás teljesítésekor 
b) a tervtanács elnökét, tagját és titkárát mindazon napirendi pont tekintetében, amelynek tárgyalásán részt vett. 
(3) Nem jár tiszteletdíj a tervtanács elnökének, tagjának és titkárának, ha a tervtanács működtetőjének köztisztviselője, 
valamint a települési önkormányzat által működtetett tervtanács elnökének.  
(4) A tiszteletdíj összegéről a tervtanács tagja számlát állít ki, amelyet a tervtanács elnöke a jelenléti ív alapján 
aláírásával igazol, majd ezen igazolás alapján az Önkormányzat három munkanapon belül átutalással egyenlít ki.  
 

3.§ 
 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
 
 
 
   Polgármester     Jegyző 
 
 
 
Szünet 
 
 
8./ Közoktatási megállapodás módosítása 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést.  
 
Lenkei György szerint lehetne utalni arra, hogy a város gesztusa a legdrágább terület átadása az iskola részére. Jelezni 
szeretné, hogy Búzaszem Keresztény Általános Iskoláról beszélnek. Szeretné, ha a megállapodásba bekerülne az, hogy 
katolikusok is járnak az iskolába. Miután a város támogatja az intézményt, ezért kéri, hogy minden oda jelentkező gödi 
gyereket vegyenek fel az iskolába.  
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy az anyag csak az első olvasat legyen. A kérdés az az, hogy az önkormányzat hogyan 
és milyen összeggel támogatja az iskolát és hogy milyen időre szól a támogatás. A létszámot és az összeget évente kéne 
megállapítani. Miután önkormányzati pénzt adnak, ezért biztosítani kell az ellenőrzés lehetőségét.  
 
Kruzslicz István nem szeretné azt, hogyha különbözne az egyházi és az önkormányzati iskola és ott több támogatást 
kapjanak. 
 
Sellyei Noémi a KOB kérte, hogy a PEKB határozza meg a mértéket. Kérték azt is, hogy határozzák meg a pénzügyi 
szabályozásokat. Szeretné, ha az ÜJKB is átnézné a szerződést. 
 
Detre László ő is szeretné a bizottság előtt megtárgyalni a tervezetet. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő javasolja, hogy az újratárgyaláskor vegyék figyelembe, hogy mivel kezdő iskoláról van szó, 
ezért lehet most még magasabb a támogatás, de később már ne. Hiányolja, hogy mérföldkövek nem kerülnek 
meghatározásra. Egyetért azzal, hogy a gödi gyerekek felvételre kerüljenek az iskolába. Javasolja, hogy amennyiben 
másik településről is ide jár gyerek, akkor az a település is járuljon hozzá az iskola működéséhez.  
 
Dr. Pintér György ez nem egy induló iskola beüzemelésére szolgáló támogatás, hanem egy feladatátvállalás. Jelen 
tudása szerint az állami normatíva felett kapnak egyházi normatíva-kiegészítést.  
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Nógrádi Gergely elmondja, hogy KOB-on sokszor tárgyalták már ezt a kérdést. Véleménye szerint mérföldkövekről 
nem helyes beszélni. A felmerülő kérdéseket meg kell tárgyalni. 
 
Dr. Bognár László kéri, hogy amikor a bizottságok tárgyalják a napirendet, akkor valaki legyen ott az ülésen az ő 
részükről is. 
 
Dr. Szinay József szerint a más településtől kérendő támogatás nem célravezető, mert akkor a városnak is kellene más 
település részére fizetni. 
 
Dr. Horváth Viktor Gergő hiányolja a kimutatásokat az iskolába járó gyerekek megoszlásáról. Véleménye szerint egy 
olyan iskola, aminek még nincs épülete, az még kezdő iskola. A mérföldköveket annak kell meghatározni, aki a 
projektet meg akarja valósítani.  
 
Mikesy György szerint, amennyiben Dunakeszi nem tudja fenntartani a gimnáziumot, akkor át lehet adni kistérségi 
működtetésbe és akkor igénybe lehet venni a kistérségi normatívákat. A megállapodással kapcsolatban le kell szögezni 
azt, hogy az működési célokra van. Feleslegesnek tartja a 6. pontban lévő megfogalmazást. Az iskola elnevezésével 
kapcsolatban elmondja, hogy a fenntartó dolga az iskola nevének meghatározása. 
 
Nógrádi Gergely szerint a bérleti szerződés a város részére garancia, mivel az piaci áron került a bérlőhöz. 
 
Sellyei Noémi szerint az előterjesztésben pontos adatok vannak a finanszírozásról, a gyereklétszámról. Az ellenőrzéssel 
kapcsolatban elmondja, hogy a havi elszámolás azért van, hogy minden gyerek után tudják a finanszírozást biztosítani.  
 
Dr. Pintér György az ellenőrzés mikéntje még nincs megfelelően rögzítve. Ezt is várják a fenntartótól. 
 
Az elhangzottak kerüljenek be az anyagba, tárgyalják a bizottságok és utána kerüljön ismét a testület elé a decemberi 
ülésre: 14 igen szavazattal a testület a javaslatot elfogadja 
 

230/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Felkéri a Közművelődési és Oktatási Bizottságot, a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságot és az Ügyrendi, 
Jogi és Közbiztonsági Bizottságot, hogy a következő ülésén a feladatátvállalási megállapodást tárgyalja újra, vegye 
figyelembe a testület által megfogalmazott alábbi észrevételeket és azt követően terjessze be a decemberi testületi 
ülésre: 

- az iskola neve legyen pontosítva 
- első sorban gödi gyerekek kerüljenek felvételre 
- a támogatás összege és ideje legyen pontosan meghatározva 
- pontosan legyen meghatározva a támogatás felhasználásának ellenőrzése 

 
Határidő: 2008. december 15. 
Felelős: KOB elnök, PEKB elnök, ÜJKB elnök 
 
 
 
9./ Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény kérelme 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

231/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben 2008. december 1-től az 5 órás 
részállást teljes állásra egészíti ki a túlórakeret terhére. 
Az álláshely kiegészítésének pénzügyi fedezete az iskola költségvetésében biztosított. 
 
Határidő: 2008. december 1. 
Felelős: Dr. Bognár László alpolgármester 
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Markó József elmondja, hogy korábban az önkormányzat elvégezte a bérbeállási szint ellenőrzését. Javasolja, hogy 
most is végezzék ezt el.  
 
10./ Tulajdonosi hozzájárulás elektromos vezeték elhelyezéséhez 
 
Bertáné Tarjányi Judit ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

232/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A 068/5-19 és a 068/41 hrsz-ú ingatlanok áramellátáshoz szükséges 0,4 kV-os szabadvezeték 069-es útra történő 
elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy a Dunamenti MGTSZ tulajdonában volt külterületi utak, árkok, egyéb ingatlanok 
tulajdonjogának átíratásáról soron kívül intézkedjen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
 
Egyebek 
I./ Ingatlan értékesítés 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy nem lehet kisajátítani a telket? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a kisajátítás már megkezdődött, de az önkormányzat szeretne megegyezni, mert ez 
előre vinné a kerékpárút építését.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy miért nem került előzetes anyagként kiadásra?  
 
Kovacsik Tamás a problémát az okozza, hogy a VfB nem szavazta meg korábban az előterjesztést.  
 
Popele Julianna a vevő vállalja az összes közmű áthelyezését és a szolgalom bejegyeztetését. 
 
Nógrádi Gergely kérdése, hogy cseréről van szó? 
 
Markó József elmondja, hogy nem, két adás-vételről van szó, az összeg hasonló.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy nem szerepel az előterjesztésben a vevő kötelezettsége. Mivel árokpartról 
van szó, ezért ez érinti a Nemeskéri út vízelvezetését.  
 
Szegedi Sándor ismerteti a terület elhelyezkedését. A kérelmező a területet használja most is. Ezt az állapotot szeretné 
legalizálni.  
 
Popele Julianna elmondja, hogy az előterjesztésben szó van a vevő vállalásairól is. 
 
Dr. Pintér György javasolja, hogy a hatálybalépés a kerékpárúthoz kapcsolódó szerződés aláírása. 
 
Mikesy György rengeteg háttér-információ került most elő, amit írásban kellett volna a testület elé beterjeszteni.  
 
Kruzslicz István a terület értékesítéséről már az előző testület is tárgyalt. 
 
Dr. Szinay József a bizottság három alternatíva közül egy másikat javasolt, nem azt, amit most beterjesztettek. 
 
Markó József javasolja, hogy a kerékpárút megvalósulásához is köthetnék a szerződés hatályosulását. 
 
Dr. Nyitrai Judit elmondja, hogy ezt nem javasolná.  
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Dr. Horváth Viktor Gergő szerint ezzel lehetőséget biztosít az önkormányzat a további zsarolásokra.  
 
Dr. Szinay József elmondja, hogy mindenhol törekszenek a megállapodásra és csak a legvégén fordulnak a 
kisajátításhoz.  
 
Szegedi Sándor sorozatos tárgyalások után már csak 4-5 tulajdonossal nem tudtak megállapodni eddig. 
 
Nógrádi Gergely a képviselők érezhetik azt, hogy sarokba vannak szorítva.  
 
Lenkei György szerint olyan fontos a kerékpárút, hogy felette van minden más szempontnak. 
 
A testület az előterjesztést a módosítással együtt név szerinti szavazással 10 igen, 1 nem, 3 tartózkodással elfogadja. 

 
Göd Város Önkormányzatának 59/2008.(XI. 28.) sz. Ök. rendelete a  

vagyongazdálkodásról szóló 18/1999. (VI.22.) sz. Ök. rendelet módosításáról 
 

1.§ 
 
A rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: 
 

hrsz ingatlan címe 
ingatlan 

megnevezé
s 

terület 
m2 

tulajdoni 
hányad forgalom képesség megjegyzés 

1828 Nemeskéri Kis 
Miklós út közterület 16294 1/1 forgalomképtelen törlés 

1828/1 
Nemeskéri Kis 
Miklós út közterület 15971 1/1 forgalomképtelen Osztás miatt 

Telek-
kiegészítés 
1828/2  

Nemeskéri Kis 
Miklós út 

Beépítetlen 
terület 323 1/1 forgalomképes 

Osztásból keletkezett, 
átminősített 

 
2.§ 

 
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 
 
 

Polgármester      Jegyző 
 
 
 

233/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
1. Hozzájárul az Önkormányzat tulajdonát képező a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásában Göd belterület 
1828 hrsz. alatti. „Kivett közterület” megnevezésű 16294 m2 térmértékű ingatlan megosztásához oly módon, hogy ezen 
ingatlanból az alábbi ingatlanok kialakítására kerül sor: 

 
1828/1 hrsz Kivett közterület 15971 m2 
1828/2 hrsz Kivett közterület   323 m2 
 
2. Fentiek szerint kialakított 1828/2 hrsz-ú ingatlan művelési ágának megváltoztatását kéri a Dunakeszi Körzeti 
Földhivataltól „Kivett közterület” megnevezésű ingatlanból „Kivett beépítetlen területté”. 
3.  Értékesíti a fentiek szerint jogerősen kialakított 1828/2 hrsz-ú ingatlant Horváth Szabolcs Vác, Bauer M. u. 43. sz. 
alatti lakos részére bruttó 646.000 Ft  vételáron. A szerződés akkor lép hatályba, ha Horváth Szabolcs a kerékpárút 
építéséhez kapcsolódó ingatlan értékesítési szerződést aláírta. 
4. A terület megosztásával kapcsolatos vázrajok elkészítése záradékolása, valamint a telefon és gázszolgáltatóval történő 
szolgalmi jog megállapodás megkötése és bejegyeztetése Vevő feladata. 
Felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.  
Felhatalmazza Polgármestert arra, hogy a szerződés megszerkesztésével és ellenjegyzésével, valamint a földhivatali 
eljárással Dr. Nyitrai Judit ügyvédet (2600 Vác, Jókai u. 4. I63.) megbízza.  
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Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
II./ Alapítványi támogatások 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést.  
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

234/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Dunai Vizisport Alapítvány részére, a XV. Alkalommal megrendezett Göd Kupa Kajak-kenu verseny 
lebonyolításához 100.000 Ft támogatást biztosít utólag a Sporbizottság kerete terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás SB elnök 
 
 
 
III./ 1829/1 hrsz-ú ingatlan megosztása 
 
Popele Julianna ismerteti az előterjesztést.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kérdése, hogy miért az egyebekben szerepel az előterjesztés? 
 
Popele Julianna elmondja, hogy a társhatóság most küldte meg a levelet.  
 
Dr. Horváth Viktor hiányolja az előkészítő anyagot. 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy a költségvetés elfogadásakor már kijelölésre kerültek ezek az ingatlanok értékesítésre 
és szerepel a településszerkezeti tervben is.  
 
A testület az előterjesztést 12 igen, 2 tartózkodással elfogadja. 
 

235/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
Jóváhagyja a tulajdonában lévő 1829/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú, összesen 12902 m2 területéből, 6 
db építési telek és szervizút kialakítását bruttó 4978 m2-en az alábbiak szerint: 
1829/4 hrsz   kivett, beépítetlen terület   7924 m2 
1829/5 hrsz   kivett, beépítetlen terület   747 m2 
1829/6 hrsz   kivett, beépítetlen terület   753 m2 
1829/7 hrsz   kivett, beépítetlen terület   754 m2 
1829/8 hrsz   kivett, beépítetlen terület   754 m2 
1829/9 hrsz   kivett, beépítetlen terület   754 m2 
1829/10 hrsz   kivett, beépítetlen terület   744 m2 
1829/11 hrsz   kivett, út    472 m2 
Összesen        12902 m2 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Popele Julianna  ov. 
 
 
 
IV./ Alapítvány támogatása 
 
Dr. Bognár László ismerteti az előterjesztést. 
 
Szegedi Sándor tudomása szerint ennél a határozatnál felfüggesztő kitétel hangzott el. 
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Csányi József elmondja, hogy az egy másik kérelem volt. 
 
Kruzslicz István elmondja, hogy a másik kérelem egészen eltérő volt. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

236/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Gödi Kosárlabda Játékért Alapítvány részére 170.000 Ft támogatást biztosít a Sportbizottság kerete terhére. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Pinczehelyi Tamás SB elnök 
 
 
 
V./ Eszközfejlesztési pályázat 
 
Sellyei Noémi ismerteti az előterjesztést.  
 
Markó József kérdése, hogy ki használja fel a keretet? 
 
Sellyei Noémi elmondja, hogy a TESZ pályázott és az oktatási intézmények eszközfejlesztésére kerül felhasználásra. 
 
A testület az előterjesztést 14 igen szavazattal elfogadja. 
 

237/2008. (XI. 27.) sz. Ök. határozat 
 
Göd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 
A Pest megyei Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány Kuratóriuma által kiírt „Eszközfejlesztés” kategóriában benyújtott 
450/2A/2007 iktatószám alatt nyilvántartásba vett pályázaton elnyert 850.000 Ft összegű, vissza nem térítendő 
támogatás kiegészítése érdekében 94.444 Ft összegű önrészt különít el, melyet a Településellátó Szervezet 10700323-
44107309-51100005 számlaszámára utal. 
Fedezet: tartalék keret. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Dr. Szinay József jegyző 
 
 
VI./ Jogharmonizáció 
 
Dr. Szinay József ismerteti az előterjesztést és azokat a rendeleteket, amelyek érintettek.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő kifogásolja, hogy nem kaptak hozzá anyagot.  
 
Markó József kéri, hogy mivel ügyrendi volt, ezért tegyen a képviselő javaslatot. 
 
Dr. Horváth Viktor kéri, hogy tegyék át a decemberi ülésre 
 
Az ügyrendit 9 igen, 1 nem, 4 tartózkodó szavazással elfogadja. 
 
 
VII./ Jeltolmácsok díjazása 
 
Markó József ügyrendi javaslata, hogy kerüljön át decemberre a napirend, mivel nincs írásos anyag. 
 
Az ügyrendit a testület 13 igen, 1 tartózkodással elfogadja. 
 
 
VIII./ Hó eltakarítás 
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Kruzslicz István kéri, hogy a közterület-felügyelet figyeljen oda a hóeltakarításra, mivel sok helyen nincs eltakarítva a 
leesett hó. 
 
Markó József elmondja, hogy az épületek előtt a tulajdonosnak kell gondoskodni a hó eltakarításáról.  
 
 
IX./ Strandtervezéssel kapcsolatos tájékoztató 
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy az októberi ülésen felhatalmazást kapott a strand fejlesztésének megterveztetésére. Az 
ajánlattevő elvi építési engedélyt készít, gazdaságossági számítással együtt. Lehetőség nyílna az előzetes terv kapcsán 
egy termálszálló megépítésére. Ez még nem kiviteli terv szintű anyag lenne, hanem arra szolgálna, hogy a későbbi 
döntéseket megalapozza. A mostani ajánlat 5,2 millió Ft-ról szól. A tárgyalásokon a TESZ igazgatója és a VfB elnöke 
részt vett. 
 
Markó József arról döntsenek most, hogy kell egy anyag. A szerződést ki fogják küldeni a képviselőknek. Előfordulhat 
az is, hogy közbeszerzést kell kiírni. Ezeknek az ismeretében a decemberi ülésen zárt ülés keretében kell tárgyalni az 
előterjesztést.  
 
Szegedi Sándor elmondja, hogy tegnap volt itt az ajánlattevő, ezért nem került kiküldésre az anyag, de a december 11-i 
ülésre már megküldik.  
 
Sellyei Noémi elmegy. 
 
Markó József elmondja, hogy ez a társaság már korábban is járt az önkormányzatnál és régóta foglalkoznak strandok 
tervezésével.  
 
Dr. Horváth Viktor Gergő támogatja azt a kezdeményezést, hogy a decemberi ülésen tárgyalják meg ezt a kérdést. 
Olyan mértékű beruházásra van szükség, ami akkora bevételt hoz a városnak, ami a hiteltörlesztést fedezi.  
 
Markó József elmondja, most arról van szó, hogy a következő ülésen tárgyalni fogják a strand fejlesztését.  
 
Szegedi Sándor ahhoz, hogy az intézményeket működtetni tudják, szükség van egy olyan beruházásra, ami bevételt hoz 
a városnak. 
 
 
Markó József bejelenti, hogy ezt követően zárt ülés keretében történik a fellebbezés elbírálása.  
 
A zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 
 
 

K. m. f. 
 
 
 

Markó József      Dr. Szinay József 
           polgármester            jegyző 

 
 
 

 Jónásné Héder Hedvig 
jkv. vezető 
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