JEGYZŐKÖNYV

Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 11-i ülésén a
Polgármesteri Hivatal nagytermében
Jelen vannak: jelenléti ív szerint
Tárgy:

a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése

Mikesy György, Rábai Zita, Kovacsik Tamás, Dr. Bognár László, Sándor István, Sellyei Noémi
nincs jelen.
Markó József köszöntötte a megjelenteket. Megállapította a határozat képességet és az ülést
megnyitotta. Javasolta a napirendi pontok sorrendjének változtatását. Javasolta, hogy a
strandfürdő fejlesztési projektet zárt ülésen tárgyalják. Az egyebek napirendi pontban a
bizottságok összetételéhez kíván hozzászólni.
Dr. Bognár László megérkezett.
Nógrádi Gergely: az 1997-1998-as labdarúgó csapat svájci útjáról és képviselői mandátummal
kapcsolatban kért szót.
Dr. Horváth Viktor Gergő: közlekedési rend megváltoztatásával kapcsolatban kért szót.
Lenkei György: zárt ülésen fellebbezésről kell dönteni.
A képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi napirendi pontokat
fogadta el:
Tervezett napirendi pontok:
1./ Kerékpárút építés közbeszerzési eljárás megindítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
2./ Hirdető-berendezések kihelyezéséről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
3./ Helyi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Bertáné Tarjányi Judit főépítész
4./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Markó József polgármester
5./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
6./ Göd Város Önkormányzata 2007-2010 évekre vonatkozó gazdasági programja
Előterjesztő: Markó József polgármester
7./ Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak módosítása
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
8./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
9./ Polgármesteri Hivatal ügyrendje
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
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10./ Helyi rendeletek jogharmonizációja
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
11./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
12./ Helyi adórendeletek módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
13./ A képviselő-testület 2009. évi munkaterve
Előterjesztő: Markó József polgármester
14./ Kistérségi megállapodás módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
15./ Baptista Szeretetszolgálattal kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
16./ Szemétszállító autó közbeszerzési eljárása
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás igazgató
17./ Vételi szándék a gödi 3031/2-3 és a 3036 hrsz-ú területre
Előterjesztő: Popele Julianna ov.
18./ Vételi szándék a gödi 1829/5-10 hrsz-ú területekre
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester
19./ TESZ előirányzatának módosítása
Előterjesztő: Nagy Gabriella
20./ Ajánlat az ásványvíz palackozására
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester
21./ Megbízási szerződés a strandfürdő fejlesztési projectjével kapcsolatban
Előterjesztő: Szegedi Sándor alpolgármester
Egyebek
I. Szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József
II. 022/35-42 hrsz.-ú belterületbe vonása
Előterjesztő: Tarjányi Judit főépítész
III. OVIT logisztikai csarnok hatástanulmánya
Előterjesztő: Tarjányi Judit főépítész
IV. 300 fős óvoda tervezése
Előterjesztő: Popele Julianna beruházási osztályvezető
V. Gödi Helytörténeti Múzeumbarátok Egyesülete hozzájárulási kérelme
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
VI. Javaslat kitüntető címre: Salkaházi Sára Díj
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
VII. Javaslat kitüntető címekre: Év Pedagógusa Díj
Előterjesztő: Dr. Bognár László alpolgármester
VIII. Fellebbezés
Előterjesztő: Dr. Kármán Gábor igazgatási osztályvezető
Hozzászólások:
Markó József: bizottságok összetétele
Nógrádi Gergely: 1997-1998-as focicsapat svájci vendégszereplése, képviselői mandátum
Dr. Horváth Viktor Gergő: közlekedési rend megváltozása
Sellyei Noémi megérkezett.
Markó József: napirend előtt tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy Híres László, Göd Város
díszpolgára elhunyt. Kérte, hogy 1 perces néma felállással emlékezzenek meg. Ezt követően az
előző ülés óta történt eseményekről tájékoztatott. Elkészült a felsőgödi vasúti gyalogos átjáró.
Jövő héten fognak a SAMSUNG-gal tárgyalni a szennyvízcsatorna használatáról.
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Lenkei György: elmondta, hogy a 13 éves lányok HPV-méhnyakrák elleni oltását a város fedezi
a Szociális Bizottság átcsoportosítását követően. A védőoltás nem kötelező, a 13 évesek
részére ingyen biztosítják, de más is igényelheti az oltást, kedvezményes térítés ellenében.
További szűrővizsgálatokat terveznek, önkormányzati támogatással. A méhnyakrák elleni
védőoltást a gyógyszerészek és gyermekorvosok véleménye alapján választották ki. A
karácsonyi ajándékcsomagok számát sikerült megemelni, körzetenként 15 csomagot
biztosítanak a képviselőknek.
Markó József: az oltás valós védettséget biztosít a méhnyakrák ellen, és tudomása szerint a
piaci ár alatt jutnak a védőoltásokhoz.
Dr. Szinay József: az előző testületi ülésen új bizottsági tagokat választottak, akiknek esküt kell
tenni a Képviselő-testület előtt.
Bagdi Károly és Gombos Péter esküt tett a Képviselő-testület előtt.
Markó József: köszöntötte az új bizottsági tagokat, munkájukhoz sok sikert kívánt.

1./ Kerékpárút építés közbeszerzési eljárás megindítása
A Képviselő-testület 13 igen - egyhangú - szavazati aránnyal a napirendi pontot zárt ülésen
tárgyalta, melyről külön jegyzőkönyv készült.
Markó József: tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a zárt ülésen kerékpárút közbeszerzési
eljárásáról döntöttek.

2./ Hirdető-berendezések kihelyezéséről szóló rendelet módosítása
Bertáné Tarjányi Judit: ismertette az előterjesztést. Az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági
Bizottság módosító javaslatot tett, ami a most kiosztott anyagban vastagon szedve szerepel.
Markó József: a módosítás szerint megállító tábla kihelyezésére nincs lehetőség.
Bertáné Tarjányi Judit: az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság javaslata került beépítésre.
Detre László: a bizottság az egységes szabályzat kidolgozásáig javasolta a táblák
kihelyezésének megtiltását.
Csányi József: egy szabványos méret meghatározásával engedélyezni kellene a megállító
táblákat.
Kruzslicz István: véleménye szerint nem elfogadható a rendelet. A fákon való hirdetések
elhelyezését szigorítani kellene, de az üzleteknek meg kellene adni a lehetőséget.
Nógrádi Gergely: a szabványosítás nem megoldás, az üzletek jellege eltérő és nem mindenhol
lehet használni az egységes táblákat.
Detre László: a bizottság elé nem került egy egységes szabályozási terv, csak a mostani
rendelet tervezet.
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Bertáné Tarjányi Judit: október 31-ig kaptak haladékot a közigazgatási hivataltól, melynek
december 31-ig történő hosszabbítását kérték. A rendelet a jövőben módosítható. Az eredeti
rendelet-tervezet értelmében üzletenként 1 tábla helyezhető ki.
Pinczehelyi Tamás: javasolta, hogy vegyék le a napirendet. A most kiosztott anyag eltér az
Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságon elhangzottaktól (III. fejezet 7.§. 4. pont). Javasolta,
hogy adjanak moratóriumot a táblákra.
Dr. Pintér György: javasolta, hogy a 7.§. 4. pontját töröljék és a januári ülésre dolgozzák át a
rendeletet.
Bertáné Tarjányi Judit: kérte, hogy fogadják el a rendeletet, mert felsőbb jogszabály tiltja a
táblák elhelyezését: Javasolta, hogy javítsák át tartósan használaton kívüli járművek esetére.
Markó József: javasolta, hogy az eredeti tervezetben szereplő 1 tábla maradjon.
A Képviselő-testület 13 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzat 61/2008.(XII. 12. ) sz. rendelete
a hirdető-berendezések és hirdetmények elhelyezéséről
(rendelet – mellékletben)

3./ Helyi jelentőségű természetvédelmi területekről szóló rendelet módosítása
Bertáné Tarjányi Judit: ismertette az előterjesztést. Korábbi ingatlanmegosztások miatt változtak
a helyrajzi számok.
Dr. Szinay József: jelezte, hogy először a határozatot, azt követően a rendelet kell elfogadni.
A Képviselő-testület 13 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
239/2008.(XII. 11.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a 16/1999 (IV.20) sz. rendelet 3. § 4) 5) pontjából Göd város elfogadott Szabályozási
tervének és Helyi Építési Szabályzatának (46/2008. (IX.25)) megfelelően az alábbi
ingatlanokról a helyi jelentőségű természetvédelem levételét javasolja
05/13, 05/30, 05/32-36.
(az utóbbi hat ingatlan a 05/15, illetve 05/16 helyrajzi számú ingatlanok megosztásából
keletkezett, ezért került rájuk a védelem.)
Határidő:azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző
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A Képviselő-testület 13 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzat 62/2008. (XII.12.) sz. rendelete
a 16/1999.(IV.20.) sz. Az egységes szerkezetbe foglalt helyi jelentőségi Göd-felsői
Kékperjés Láprét, a Göd Láprét, a Göd Homokpusztagyep, Kék Duna Sport telep helyi
természetvédelmi területekről szóló rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 3. §-a az alábbiak szerint módosul:
3.§
1) A Göd-felsői Kékperjés Láprét helyi jelentőségű természetvédelmi terület
4) helyrajzi számai: külterület 05/1-12, 05/17-29, 05/31
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

polgármester

jegyző

4./ Az Önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepciója
Markó József: a hétvégén Nevelek dűlő ismételten szavazatott. A sződi önkormányzat
kezdeményezésére újabb népszavazás volt. A településrész ismét a Gödhöz való
csatlakozásról döntött, ezért velük a jövőben számolni kell. Az átadással érintett
településrészeket belterületbe vonták. Próbálnak megegyezni, hogy ne húzódjon évekig a
tárgyalás. Kérte, hogy segítsék a településrészen élőket.
Sellyei Noémi kiment.
Dr. Pintér György: ismertette az előterjesztést. Még nem tudják, hogy a központi költségvetésből
milyen arányban részesülnek. Kérte a koncepció elfogadását.
Sellyei Noémi visszajött.
Markó József: az önkormányzat továbbra is nehéz helyzetben van. A kiadások csökkentése és
a bevételek növelése lehet a megoldás. A dologi kiadásokat nem szabad növelni. A
pénzmaradvány elszámolásakor az esetleges megtakarítással nem számolhatnak.
Az
intézmények igénye nem minden esetben volt szakmailag indokolt. Javasolta, hogy az
intézmények felhasználásról központilag döntsenek. A kiadások növelésére nem lesz pénz.
Nógrádi Gergely: nem tartotta elfogadhatónak, hogy az intézmények pénzmaradványát elveszik,
mert így nem érdekeltek a spórolásban. Az intézményeket ösztönözni kell a megtakarításra,
melynek felhasználásáról szabadon dönthetnek.
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Markó József: példaként megemlítette a fűtést, mellyel nem tudnak előre számolni, mert
időjárásfüggő. A takarékoskodás nem lehetőség, hanem kötelesség. Elsősorban azért van
pénzmaradvány, mert túlterveznek. Amennyiben indokolt az intézmény általi felhasználás,
természetesen mód van rá.
Nógrádi Gergely: a maradvány felhasználásáról a hivatal és a Településellátó Szervezet
döntene.
Markó József: abban az esetben, ha hiány van, azt pótolni kell valahonnan.
A Képviselő-testület 12 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
240/2008.(XII. 11.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2009. évi költségvetési koncepcióját elfogadja.
A 2009. évi költségvetés az igazolható kiadások tervezésén alapuljon, azaz a nulla típusú
költségvetés tervezés módszerével készüljön.
Személyi juttatások tekintetében biztosítja a törvény által meghatározott mértéket:
Köztisztviselői szférában a 38.650 Ft-os illetményalapot.
Közalkalmazotti szférában a törvényi előírásnak megfelelő pótlékszámítást
- az illetménypótlék számítási alapja: 20.000 Ft
Mindkét szférában ösztönző bérkeret előirányzatát határozza el, amelynek mértéke a
2008. évi keresetbe tartozó előirányzatok 2 %-a
A Képviselő- testület a dologi kiadások tervezésénél az energia és az energia nélküli keret
szerinti megosztást határozza el.
A dologi kiadásokon belül az energia és közmű kiadások tervezésének alapja a 2008. évi
tényleges felhasználás- igazítva a várható 2009. évi árakhoz, mintegy 5 %-os takarékosságot
irányoz elő.
A közmű kiadásokon túl az egyéb dologi kiadásoknál a 2009. évi tervadatok „+” az évközi
változások tervezését engedélyezi.
Az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésének egyensúlyát hitelfelvétel nélkül tervezi.
A Képviselő-testület a 2009. költségvetési évben jelentkező likviditási gondjait - ha szükségeséven belüli, folyószámla hitel igénybevételével kívánja megoldani. Felhatalmazza a
Polgármestert a hitel felvételére.
A költségvetés felhalmozási kiadásait felhalmozási bevételeihez köti.
Felhalmozási kiadások között körzeti közösségi külön keret létrehozását határozza el.
Hitel-törlesztés, kézfizető kezességvállalás előirányzatait a felhalmozási kiadások előtt
megtervezi.
A saját bevételeknél mindazon helyi rendeleteit felülvizsgálja, amely a költségvetés
előirányzatait meghatározza. (helyi adórendeletek, szemétszállítási díj, étkezési térítési díj)
A Szerb Kisebbségi Önkormányzat támogatására a központi keretet 1.000.eFt-ra kiegészíti
a 2009. évi költségvetésben.
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Az Önkormányzat törekszik azon feladatok kistérségi ellátására, amelyek ily módon
gazdaságosabban oldhatók meg.
A 2009. évi költségvetési rendelet elfogadásáig átmeneti rendeletet nem alkot. A költségvetési
rendelet elfogadásáig az intézmények a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok,
dologi kiadások tekintetében a 2008. évi költségvetésről szóló 10/2008.(II.22. )számú ök.
rendelet időarányos részével gazdálkodhatnak.
Utasítja az önkormányzat Polgármesterét és Jegyzőjét, hogy a 2009. évi költségvetési
koncepcióban meghatározottakat érvényesítse.
Az önkormányzat intézményei a 2009. évi költségvetés tervezési munkálatait kezdjék el.
Az önkormányzat a 2009. évi költségvetését az elfogadott központi költségvetés függvényében
tartja szükségesnek elkészíteni.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató

5./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Markó József: megkérdezte, hogy a beszámolóban szerepel-e 100mFt-os állófogadás költség.
Nagy Gabriella: nincs ilyen tétel.
A Képviselő-testület 13 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
241/2008.(XII. 11.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi az önkormányzat 2008. ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

A Képviselő-testület 12 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 63/2008.( XII. 12.) sz. rendelete
az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló
10/2008.(II.22.) számú rendeletének III. negyedévi módosításáról.
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetéséről szóló
10/2008. (II. 22.) rendeletét (továbbiakban: "R") az év III. negyedévben bekövetkezett
változásoknak megfelelően az alábbi rendeletével módosítja:
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R.3.§ (l) ,és (3) helyébe :
1. § (1)

A Képviselő-testület Göd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
módosított bevételi főösszegét 4.257.395 eFt-ban állapítja meg.
Ebből :
Intézményi működési bevételek
Ök sajátos működési bevételei
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök
Önkormányzatot megillető támogatás
Támogatás értékű működési bevétel
Intézmény-finanszírozás
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
Kistérségi Társulástól
Előző évi költségvetési visszatérülés
Előző évi pénzmaradvány átvétel
Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése
Hitelfelvétel
Likviditási célú hitel felvétele
Pénzmaradvány
Nettósítás miatt:
Intézményfinanszírozás

(2)

eFt-ban
478 621
1 343 170
398 853
2 369 122
882 448
42 105
1 370 576
55 645
4 656
13 655
37
1 530

1 036 675
- 1 370 576

A bevételek önkormányzati összesítését , forrásonkénti és önállóan gazdálkodó
intézményenkénti bontását az "A". sz. melléklet szerint hagyja jóvá.
R.4.§(l) helyébe:

2. § (1)

A Képviselő- testület Göd Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésének
módosított kiadási főösszegét 4.257. 395 eFt-ban állapítja meg.
Ebből :
eFt-ban
Személyi juttatások
1 279 937
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
461
Munkaadókat terhelő járulékok
399 542
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
34
Dologi jellegű kiadások
966 439
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
866
ÁH-on belüli támogatások.,tám.jellegű kiadás
1 456 114
Intézmény-finanszírozás
1 370 576
Támogatás értékű működési kiadás
29 408
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
90
Előző évi pénzmaradvány átadása
56130
ÁH-on kívüli pénzeszközátadás
137 031
Működési célú pénzeszközátadás
55 545
Helyi Kisebbségi Önkormányzatok
399
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
81 486
Társadalom és szoc. juttatások
100 363
Ellátottak pénzbeni juttatásai
2 500
Felújítás
40 024
Felhalmozási kiadások
229 850
Hitelek
12 273
Hosszúlejáratú hitelek törlesztése
12 273
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Rövidlejáratú hitelek törlesztése
Likviditási célú hitelek törlesztése
Pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok)
Nettósítás miatt:
Intézményfinanszírozás

1 003 898
- 1 370 576

Göd Város Önkormányzatának önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételei és kiadásai
R5.§-tól-8.§-ig helyébe:
3. §

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételi előirányzatát.
3.827.155 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1.850 eFt.
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A".sz. melléklet tartalmazza.

4. §

A
Képviselő-testület
a
Polgármesteri
Hivatal
kiadási
előirányzatát
3.827.155 eFt-ban állapítja meg. Ezen belül:
Szerb Kisebbségi Önkormányzat 1.850 eFt.
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.

5. §

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet bevételi előirányzatát 1.800.816
eFt-ban állapítja meg.
A bevételek forrásonkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.

6.§

A Képviselő-testület a Településellátó Szervezet kiadási előirányzatát 1.800.816
eFt-ban állapítja meg.
A kiadások kiemelt tételenkénti részletezését az "A". sz. melléklet tartalmazza.
Költségvetési tartalék
R. 9.§. helyébe:

7. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének tartalékát 1.003.898 eFtban állapítja meg.
2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai
R.19.§ helyébe

8. §

A rendelet részét képezi az „A” számú melléklet,
- amely a kiadásokat. -részben önálló intézményenként és önkormányzati
összesenként, külön a helyi kisebbségi önkormányzat kiadásait- kiadási
jogcímenként tartalmazza.- amely a bevételeket -részben önálló intézményenként és önkormányzati
összesenként, külön a helyi kisebbségi önkormányzat bevételeit forrásonként tartalmazza.Záró rendelkezések
R.21.§ helyébe:

9. §
10. § (1)
(2)

A Képviselő-testület 10/2008.(II.22.) számú rendeletének ezen rendelettel nem
érintett részei érvényben maradnak.
Ez a rendelet 2008. szeptember 30. napjától visszamenőlegesen lép hatályba.
A rendelet kihirdetéséről a Jegyző gondoskodik.
Polgármester

Jegyző
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6./ Göd Város Önkormányzatának 2007-2010 évekre vonatkozó gazdasági programja
Markó József: a gazdasági program általános szempontokat fogalmaz meg.
Dr. Pintér György: a számozás eltér a most kiosztott anyagtól. Több észrevételt tett, melynek
javítását kérte.
2.5 Kötvényük nincs, kötvényből származó bevételre kérte javítani
3.1.3. javasolta a kihagyását a "(hacsak ….)”
3.1.5 törölni: „Addig erre …”
3.2.5. törölni .. „nyereségesen”
Lenkei György: megváltoztak a szociálpolitikai célkitűzések. A rendszeres szociális segélyben
részesülőknek már korábban felajánlották a közcélú munkát.
Nógrádi Gergely: ez egy általános gazdasági terv. Örömmel venné, ha a közeljövőben egy
konkrétabb, részletes gazdasági tervet készítenének.
Dr. Horváth Viktor Gergő: a demográfiai felmérést rendkívül hasznosnak tartotta. Hiányolta a
város hosszú távú részletes pénzügyi tervet, nem jelenik meg az adósságszolgálat. Kérte a
jegyzőt, hogy biztosítsa részére az integrált városfejlesztési stratégiát. A közel pár oldalas terv
elkészítése közel 5 mFt-ba került. Az aljegyző által most kiosztott anyag bővebb terjedelemben
biztosítja az információkat.
Markó József: az adósságállomány 3,4 mdFt.
Dr. Horváth Viktor Gergő: az adósságállomány 4 tételből áll. Visszafizetett hitelállomány és
kamatai, valamint a kötvénykibocsátás és kamatai. A svájci frank árfolyamát nem helyesen
alkalmazzák. A fizetési kötelezettségük a jövőben csak növekedni fog.
Markó József: az adósságállomány kifejezés egy konkrét definíció, ami jelenleg 3,4 mdFt. Az
adósságszolgálat mást jelent, ami valóban 4,9 mdFt. A megoldást közösen kell megtalálni. A
visszafizetés éveken keresztül történik. Megkérte a pénzügyi szakembereket, hogy az árfolyam
változások kihasználására tegyenek javaslatot. Az árfolyam különbözet ilyen nagyságrendű
hitelnél már komoly összeget jelent. Sajnos arról nem beszéltek, hogy van 1mdFt lekötött
betétjük, melynek a hiteltörlesztésre történő felhasználása nem biztos, hogy jó megoldás.
Megjelent egy cikk, hogy az adósság napi 4mFt-tal növelik, ami nem valós információ. Kérte,
hogy ha van javaslat az árfolyam ingadozások kihasználására, tegyék meg.
Dr. Pintér György: 2008-ban az önkormányzat nem vett fel hitelt. A svájci frank esetében több
tényező is változott, ez egy állandóan mozgó kategória. Az átváltások lehetőségét többször is
megvizsgálták.
Dr. Bognár László: igen nehéz helyzetben van az önkormányzat, de 19 év alatt kell törleszteni a
kötvénykibocsátást.
Nógrádi Gergely: a konvertálás időről-időre vissza fog térni. A biztos és a bizonytalan közötti
választáskor felelősséget kell vállalni.
Pinczehelyi Tamás: az útépítéshez felvett hitelből is drámát csináltak. A Gödi Kórképben
megjelent információk nem valósak.
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Markó József: megjelent az is, hogy 100 mFt-ot költöttek állófogadásra. Az elmúlt 4 évben 34
mFt-ot költöttek városi ünnepségekre, rendezvényekre. A nemzeti ünnepeket követően szoktak
állófogadást tartani a város számára fontos embereknek, akik segítségére vannak az
önkormányzatnak. Idén a városi ünnepségek, rendezvények költsége 8 mFt volt. A nem valós
információk megjelentetésével kapcsolatban eljárást kezdeményeznek.
A hitelfelvételre a kötvénykibocsátás volt a megoldás, amire a korábbi hitelek miatt szükség volt.
A Képviselő-testület 12 igen 1 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
242/2008. (XII. 11.) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2006-2010-es évekre vonatkozó gazdasági programját a melléklet szerint.
Ezt a programot a 2009-es és 2010-es éves kiemelt célok és a munkatervek
meghatározásakor kiinduló alapként figyelembe kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Szinay József jegyző
Szünet.
Pinczehelyi Tamás, Sellyei Noémi nem jött vissza.
Markó József: tájékoztatta a jelenlévőket és a nézőket, hogy 2008. december 10-től ingyenes
40-es zöld számot (06-80/89-00-89) vezetnek be, melyen rövid bejelentéseket tehetnek.
Sellyei Noémi visszajött.

7./ Lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjainak módosítása
Markó József ismertette az előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzatának 64/2008. ( XII. 12.) sz. ök. rendelete
az önkormányzati tulajdonban álló lakások és helyiségek bérletéről, valamint
elidegenítésükre vonatkozó szabályokról szóló 19/1996. (X. 30.) sz. ök. rendelet
módosításáról
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1.§
A rendelet 27.§-a az alábbiak szerint változik:
Lakbérek
lakás jellege ( komfort fokozat)

2008. év. Díj/ Ft/m2/hó

Szükség

20

komfort nélküli

30

Félkomfortos

55

Komfortos

120

Összkomfortos

160

Összkomfortos/szociális lakás/1 szobás
Összkomfortos/szociális lakás/2 szobás

225
260

Nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díja i
bérlemény címe
Jellege
2008. év bérleti díj Ft/hó
2132. Göd, Rózsa u. 33. Garázsbérleti díj
12.325
2.§
A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

8./ Étkezési térítési díjakról szóló rendelet módosítása
Markó József ismertette az előterjesztést.
A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:

Göd Város Önkormányzatának 65/2008.( XII. 12.) sz. ök. rendelete
az Alapszolgáltatási Központ által nyújtott szolgáltatások, valamint
a Konyhák által nyújtott étkezési nyersanyagnormák és étkezési térítési díjakról szóló
38/2006. (XII. 14.) sz. rendelet módosításáról
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1.§
A rendelet 7.§-a az alábbiak szerint változik:
Németh László, Huzella Tivadar Konyhák által nyújtott élelmezési nyersanyag normák és
térítési díjak
Gyermekek

Nyersanyag norma Ft/ nap

Óvodás gyermek
Napközis gyermek
Menza

napi 3 x étkezés
napi 3 x étkezés
ebéd

270
350
215

Térítési díj Ft/ nap
Áfás
324
420
260

Felnőttek
Óvodai dolgozó
Intézményi dolgozó
Intézményi dolgozó
Idősek Klubja ellátott
Idősek Klubja dolgozó
Szociális étkezés
Vendég

napi 3 x étkezés
napi 3 x étkezés
ebéd
napi 3 x étkezés
napi 3 x étkezés
ebéd
ebéd

355
440
305
585
440
280
280

(355+rezsi)+ áfa
(440+rezsi)+áfa
(305+rezsi)+áfa
700
(440+rezsi)+áfa
605
670

Bölcsőde által nyújtott étkezés nyersanyag normái és térítési díjai
Gyermek
Intézményi dolgozó

napi 4 x étkezés
napi 2 x étkezés

260
325

310
(325+rezsi)+áfa

2.§
A rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

9./ Polgármesteri Hivatal ügyrendje
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést. A polgármesteri hivatal adóirodája a jövőben
adóosztályként fog működni.
A Képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzatának 66/2008(XII. 12.) sz. ök. rendelete
Polgármesteri Hivatal Ügyrendjéről szóló 40/2006.(XII.14.) sz. rendelet módosításáról
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1.§
Göd Város Önkormányzatának 40/2006.(XII.14.) sz. rendelete 2. §-nak helyébe az alábbi
szövegrész kerül:

A HIVATAL SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE
A hivatal a feladatok ellátásához szükséges munkamegosztás céljából az alábbi egységekből
áll:
I. Osztályok
1./Építéshatósági Osztály
2./Pénzügyi Osztály
3./Beruházási Osztály
4./Hatósági Osztály
5./Okmányiroda
6./ Titkársági- Jogi- Informatikai Osztály
7./ Adó Osztály
II. Közvetlen jegyzői irányítás alatt áll
1./ Aljegyző
2./ Gyámhivatal
3. Ügyvéd (közigazgatási ügyek)
4./ Jogtanácsos
III. Közvetlen polgármesteri irányítás alatt áll
1./ Belső ellenőr
2./ Ügyvéd (polgári ügyek)
3./ Főépítész
2.§
3.§ (6) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Az aljegyző ellátja a jegyző által meghatározott feladatokat, valamint a birtokvédelmi ügyekben
teljes körűen eljár. Az aljegyző az osztályvezető útján ellátja a közterület-felügyelet közvetett
irányítását.
3.§ (8) bekezdése az alábbiakkal egészül ki:
Az osztályvezetők és az aljegyző feladatait a jegyző által meghatározott munkaköri leírás
tartalmazza.

3.§
I. fejezet 6.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Az Építéshatósági osztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
építéshatósági ügyintéző I.
építéshatósági ügyintéző II.
telephely-működési engedély ügyintéző
építéshatósági adminisztrátor
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4.§
II. fejezet 8.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A Pénzügyi osztály szervezeti felépítése
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Irodavezető
Pénzügyi ügyintéző I-III.
Pénzügyi ügyintéző /pénztáros/ I-II.
II. fejezet 9.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A pénzügyi osztály feladatai:
Döntésre előkészíti az önkormányzat éves költségvetését, annak önkormányzati rendeletét az
önállóan gazdálkodó intézmény vezetőjének bevonásával. Vezeti a költségvetés módosítását és
figyelemmel kíséri annak végrehajtását.
Elkészíti a költségvetési beszámolókat, az adott költségvetési év teljesítésének zárszámadási
rendeletét, részt vesz az egyéb pénzügyi gazdálkodási tervek kialakításában, elkészítésében.
Végzi az önkormányzatokra háruló, jogszabályokban meghatározott egyéb pénzügyi
feladatokat. Elkészíti a költségvetést illető pénzügyi-gazdasági jellegű előterjesztéseket. Részt
vesz azok végrehajtásában.
- ellátja az éves költségvetési törvény által az önkormányzatra háruló feladatok teljes körű
szervezését, koordinálását,
- figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek előírását, gondoskodik a számlázásról és a
behajtásról,
- figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalásokat, gondoskodik a kiegyenlítések végrehajtásáról,
- analitikusan és szintetikusan könyveli a bevételeket és kiadásokat,
- működteti a házipénztárt,
- vezeti az ÁFÁ-val kapcsolatos nyilvántartásokat, adatokat szolgáltat az APEH felé,
- ellátja az elkülönített számlák vezetését (bank, letéti, közmű, hitel, lakásépítési alap)
- ellátja az intézmények finanszírozását,
- ellátja a bérgazdálkodási feladatokat, intézményi bérek számfejtését, szociális juttatások
analitikus nyilvántartását, kifizetését,
- vezeti a Polgármesteri Hivatal könyv szerinti vagyon nyilvántartását
- ellátja a jogszabályokban előírt adatszolgáltatást a MÁK felé (költségvetés, beszámolók,
mérlegjelentések, bérjellegű kifizetések, állami támogatások igénylése, céltámogatások,
központi költségvetéstől pályázatra kapott pénzeszközökkel történő elszámolás)
- közműfejlesztési hozzájárulások kiutalása,
- elvégzi az önkormányzati beruházások pénzügyi adminisztrációját,
- elkészíti a jogszabályban meghatározott statisztikát, jelentéseket,
- elkészíti az Osztály tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai előterjesztéseket bizottsági,
illetve testületi megtárgyalásra, döntésre.
- ellátja a Polgármesteri Hivatal többi belső szervezeti egységét szakmai és egyéb, az Osztály
feladatkörével összefüggő információkkal.
- folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési
Bizottságával, valamint szükség szerint az önkormányzat egyéb bizottságaival
II. fejezet 10.§ és 11.§-a hatályát veszti.
5.§
III. fejezet 12.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
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A Beruházási osztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Beruházási ügyintéző I.
Beruházási ügyintéző II.
Műszaki ügyintéző
Mérnök
6.§
IV. fejezet 14.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A Hatósági osztály szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Szociális Iroda
Ügyfélszolgálat
Iktatás
iktató-irattáros I.
Anyakönyvvezető
Ügyfélszolgálati ügyintéző I.
iktató irattáros II.
szociálpolitikai ügyintéző I-III. ügyfélszolgálati ügyintéző II.
állattartási-telephely
engedélyezési ügyintéző
IV. fejezet 15.§ (2) és (3) bekezdése hatályát veszti.
7.§
V. fejezet 19.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Az Okmányiroda szervezeti felépítése:
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Közterület-felügyelet
Okmányiroda
közterület-felügyeletvezető
közterület-felügyelő I-III.

okmányügyintéző I. /irodavezető/
okmányügyintéző II. – IX.
iktató irattáros
ügyfélszolgálati ügyintéző
8.§

VI. fejezet 38.§ helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Titkársági- Jogi- Informatikai Osztály
Titkársági- Jogi- Informatikai Osztály szervezeti felépítése
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Titkársági Iroda
Jogi iroda
Jogi asszisztens
Titkársági ügyintéző II.-III.
Titkársági ügyintéző I.
Közművelődési ügyintéző
Szervezési ügyintéző

Informatikai iroda
Informatikai irodavezető
Informatikai ügyintéző

A Titkársági - Jogi - Informatikai Osztály feladatai:
- a képviselő-testületi, bizottsági, polgármesteri, alpolgármesteri, jegyzői, aljegyzői feladatok
ellátásával kapcsolatos szervezési és adminisztratív feladatok ellátása,
- ügyvédek, jogtanácsos munkájának adminisztratív támogatása
- titkársági feladatok ellátása
- az önkormányzat és a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos szervezési és
igazgatási információk biztosítása,
- Európai Uniós csatlakozás jogharmonizációs feladatainak ellátása,
- választási eljárásokkal kapcsolatos feladatok ellátása,
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- az önkormányzat, a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos információk elektronikus
továbbítása, nyilvánosságra hozatala, elektronikus információs rendszer működtetése,
- jegyzőkönyvvezetés (képviselő-testület, bizottságok, polgármester, alpolgármester, jegyzői,
aljegyzői feladatok ellátása tekintetében)
- előterjesztések készítése, összegyűjtése a képviselő-testületi valamint bizottsági munkák
tekintetében
- meghívók, testületi, bizottsági anyagok összeállítása, képviselőkhöz juttatásának előkészítése,
szervezése
- jegyzőkönyvi kivonatok elkészítése, a hivatal szervezeti egységeinek való megküldése
- személyügyi feladatok ellátása,
- a közoktatási törvényben meghatározott jegyzői hatósági feladatok ellátása
- önkormányzati rendezvények szervezése,
9.§
A rendelet 40.§.-a hatályát veszti.

10.§
A rendelet az alábbi VII. fejezettel egészül ki:
VII. fejezet 41.§ Adóosztály
Az Adóosztály szervezeti felépítése :
Szervezeti egység vezetője: osztályvezető
Irodavezető
Adóügyi ügyintéző I- V.
VII. fejezet 42.§
Adóosztály feladatai: Ellátja a törvényekben, jogszabályokban és a helyi önkormányzat által
meghatározott adóügyi tevékenységet. Biztosítja a központi jogszabályok által meghatározott
adók nyilvántartását, kivetését, beszedését és behajtását valamint továbbítását az állami
költségvetés felé. Biztosítja az önkormányzat által meghatározott helyi adók nyilvántartását,
kivetését, beszedését és behajtását.
Ellátja a központi és a helyi adók tekintetében azok:
- kivetését- beszedését
- esetleges behajtásának foganatosítását,
- nyilvántartását,
- kezelését,
- közbenső intézkedések megtételét,
- egyes méltányossági hatáskörök gyakorlását,
- az adóüggyel összefüggő pénzügyi jellegű feladatok végrehajtását,
- az adók könyvelését,
- fellebbezések, kifogások továbbítását az elbírálásra illetékes felé,
- adó- és értékbizonyítvány kiállítását,
- idegen helyről behajtásra átadott adók, adó jellegű tartozások nyilvántartását, behajtását és
utalását,
- társhatóságokkal és egyéb szervekkel kapcsolatot tart, hatósági és társhatósági
helyszíneléseket végez,
- elkészíti a jogszabályokban meghatározott statisztikákat, jelentéseket,
- elvégzi az Adóirodához érkező iratok érkeztetését, iktatását, irattározását,
- elkészíti az Iroda tevékenységi köréhez kapcsolódó szakmai előterjesztéseket bizottsági,
illetve testületi megtárgyalásra, döntésre,
- ellátja a Polgármesteri Hivatal többi belső szervezeti egységét szakmai és egyéb az iroda
feladatkörével összefüggő információkkal,
- folyamatosan kapcsolatot tart az önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző Bizottságával, valamint
szükség szerint az önkormányzat egyéb bizottságaival.
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11.§
A rendelet 41.§- tól 43.§-ig a számozás az alábbiakra módosul:
VIII. fejezet 43.§ - 45.§

12.§
A rendelet VII. fejezet 44.§- tól 47.§-ig a számozás az alábbiakra módosul:
IX. fejezet 46.§- 49.§
E rendelet 2009. január 1-én napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Polgármester

Jegyző

10./ Helyi rendeletek jogharmonizációja
Dr. Szinay József ismertette az előterjesztést. A módosítások a személyi hatályt, az eljárás
rendjét érintik és a magasabb szintű jogszabályoknak kell megfelelni. A környezetvédelmi
rendelet áttekintése során az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság kérte a meglévő
rendelet felülvizsgálatát.
Dr. Pintér György: a rendelet befejező mondata nem magyaros.
Dr. Szinay József: ez egy szabvány szöveg.
Markó József: megkérdezte, lehet-e együttesen szavazni a rendeletekről.
Dr. Szinay József: igen.
A Képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeleteket alkotta:
Göd Város Önkormányzatának 67/2008.( XII. 12.) sz. ök. rendelete
a 30/2007.(V.31.) Az építészeti-műszaki tervtanács működésének rendjéről c. rendelet
módosításáról
1. §
A rendelet 17. §-a az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Polgármester

Jegyző
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Göd Város Önkormányzatának 68/2008.( XII. 12.) sz. ök. rendelete
a 43/2006.(XII.14.)sz. A talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 6. §-a az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

Göd Város Önkormányzatának 69/2008.(XII. 12.) sz. ök. rendelete
a 30/2000.(IX.26.) Temetőkről és temetkezési tevékenységekről szóló rendelet
módosításáról
1. §
A rendelet 9. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

Göd Város Önkormányzatának 70/2008.(XII. 11.) sz. ök. rendelete
a 18/1999.(VI.22.) Az Önkormányzati vagyon hasznosításának, használatának és
forgalmának rendjéről szóló rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 20.§ az alábbi (2) bekezdéssel egészül ki:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

Polgármester

Jegyző
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Göd Város Önkormányzatának 71/2008.(XII. 12.) sz. ök. rendelete
a 34/1991.(XI.20.) A közterületek használatáról szóló rendelet módosításáról
1. §
A rendelet 11. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács
2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.
A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

11./ Közterület használatáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Nagy Atilla aljegyző
Dr. Nagy Atilla: a rendelet felülvizsgálata a jogharmonizációra és a szakmaiságra vonatkozott. A
szakmai bizottság a közterület-foglalási engedély kiadásának megváltoztatását kérte.
A Képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzatának 72/2008. ( XII. 12.)sz. ök. rendelete
A közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. ök. rendelet módosításáról.
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1999. évi LXIII. tv. 1.§ (6) bekezdése,
valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 19990. évi LXV. tv 16. 0: (1)
bekezdése által biztosított jogával élve az alábbi rendeletet alkotja.
1. §.
(1) A közterület használatáról szóló 34/1991. (XI. 20.) sz. Ök. rendelet (továbbiakban:
Rendelet) (3) bekezdésének szövege, a „reklámtábla” szó után „és hirdető berendezés”
szókapcsolattal egészül ki.
(2) A Rendelet (3) bekezdése az alábbi szövegű c.) ponttal egészül ki:
„c.) az egyébként megfelel a hirdető berendezésekre vonatkozó jogszabályi
előírásoknak.”
(3) A Rendelet 5. §-ának szövege az alábbi tagolás szerint és az alábbi kiegészítésekkel lép
a jelenlegi rendelkezés helyébe:
„(1) a közterület-használati engedélyben elő kell írni, hogy a használó köteles az
igénybe vett területet és környezetét tisztén tartan, a göngyöleg, a szemét, illetve
más érdekkörébe tartozó dolog elszállításáról, továbbá a közterületi létesítmény
esetén, annak karbantartásáról gondoskodni. E kötelezettség elmulasztása esetén
az engedélyt vissza kell vonni.
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(2) A közterület-használat engedélyezéséről egy évnél hosszabb időtartamú
engedély esetében a Városfejlesztési Bizottság, rövidebb időtartamú engedély
esetében a Polgármester átruházott hatáskörben dönt. A 2. § (1) bekezdés l.)
pontjában megjelölt közterület-használati módok ügyében is a Városfejlesztési
Bizottság dönt.”
(4) A 8. § (1) bekezdésének második mondata hatályát veszti.
(5) A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e Rendelet melléklete lép.
(6) A Rendelet 11. §-a az alábbi szövegű (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
2. §.
E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

1. sz. melléklet
Közterület-használat díjtételei
Megnevezés

Díjtétel
2007. évi díjtétel
I.
II.
III.

1. Üzlet, pavilon, fülke, garázs,
tároló, stb.
2. Mozgóbolt
3. Alkalmi árus
(pattogatott kukorica, édesség árus,
sorsjegy árusítás, fenyőfa, dísznövény,
cserepes virág árusítás, stb.)
4. Alkalmi szolgáltatás
(kerékpár megőrzés, utcai mérlegelés,
cipőtisztítás, körhinta, céllövölde, stb.)
5. Hirdető berendezés, cég- és címtábla, önálló hirdetőtábla, oszlop,
berendezés, valamint magántulajdonú ingatlan határán 10 cm-re
túlnyúló portál, kirakat
6. Építési munkával kapcsolatos
anyag, eszköz stb. tárolás
7. Kiállítás, vásár, sportrendezvény,

Ft/m²/hó
550.- 500.- 440.-

2008. évi díjtétel tervezet
I.
II.
III.
610.-

Ft/m²/hó
550.-

365.000.- Ft/év

401.500.- Ft/év

5.500.- Ft/nap

6.050.- Ft/nap

6.600.- Ft/nap

Ft/m²/hó
2.300.- 1.800.- 1.300.550.- Ft/m²/hó

480.-

7.260.- Ft/nap

2.530.-

Ft/m²/hó
1.980.- 1.430.610.- Ft/m²/hó
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belépődíjas rendezvény.
film és TV felvétel, egyéb

esetenkénti megállapodás

8. Gépjármű tárolás

5.000 Ft/hó

esetenkénti megállapodás
5.500.- Ft/hó

(csak akkor, ha közterületi lehetőség,
megengedi hatósági jelzéssel nem
rendelkező és az üzemképtelen járművek esetében)
9. Nem közút céljára szolgáló közterületre
nyitott garázs

Megjegyzés:

3 000 Ft/hó

I. terület
II. terület
III. terület

3.300.- Ft/hó

Pesti út menti terület
Pesti út és Duna közötti terület
Pesti úttól keletre eső terület

Göd Város Önkormányzat 73/2008. (XII. 12.) sz. ök rendelete az önkormányzat
közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló
többször módosított 11/2002. (IV.23.) sz. ök rendelet módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1997. évi CXL. törvény 77. §-a alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) A helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló többször módosított 11/2002.
(IV.23.) sz. ök rendelet (továbbiakban: Rendelet) 3. §. (1) bekezdésének a) pontjának második
fordulata hatályát veszti, helyébe a következő fordulat lép. „természetes személyekre”
(2) A Rendelet 6. § (1) bekezdése kiegészül a következő szövegű e) ponttal:
„e) minden olyan személy és szervezet, aki illetve amely Gödön vagy gödi
közérdekből máshol közművelődési célú tevékenységet folytat, mégpedig ilyen
tevékenysége vonatkozásában és mértékében.”
(3) A rendelet 11. §-a a következő szövegű (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja"
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Polgármester

Jegyző
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Göd Város Önkormányzat 74/2008. (XII. 12.) sz. ök rendelete az önkormányzat sporttal
kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról szóló többször módosított
24/2001. (IX.25.) sz. ök rendelet módosításáról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 2004. évi I. törvény 55. § (6) bekezdése
alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól és a sporttevékenység támogatásáról
szóló többször módosított 24/2001. (IX.25.) sz. ök. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a)
pontjának második mondatrésze hatályát veszti, helyébe a következő fordulat lép.
„természetes személyekre”
(2) A rendelet 9 §-nak meglévő szövege (1) bekezdés számozás alá kerül, a § kiegészül
továbbá a következő szövegű (2) bekezdéssel:
„(2) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a
Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja"
2. §
E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Polgármester

Jegyző

12./ Helyi adórendeletek módosítása
Dr. Szinay József: az ülés előtt kiosztott anyagban szerepel a rendelet-módosítás, mely a
Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság döntésének felel meg.
Dr. Pintér György: a város területén kb. 2-5 olyan ingatlan létezhet, melyet a luxusadó érinthet.
Kérte az előterjesztés elfogadását.
A Képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzatának 75/2008. ( XII. 12. ) sz. ök. rendelete
a luxusadóról
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény/ a
továbbiakban: Lat./ 5. §-ában és 11.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi
rendeletet alkotja:
1. §
Az egyes lakóingatlan-fajták átlagértékei (ezer forint/m2-ben) az alábbiak:
Egylakásos lakóépületben
lévő lakás
180

Lakás többlakásos
épületben, egyéb
épületben
180
3. §

Üdülő
150
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(1) E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba és 2010. december 31-én hatályát veszti.
(2) A rendeletben nem szabályozott kérdések tekintetében a Lat-ban foglalt szabályok az
irányadóak.
Polgármester

Jegyző

Dr. Szinay József: ismertette a helyi építményadó, helyi telekadóról, valamint az idegenforgalmi
adóról szóló rendelet módosítását. A módosítások során kb. 20mFt bevételre tehet szert a
város.
Dr. Pintér György: elsődleges szempont volt, hogy a lakosság adóterhei ne növekedjenek. A
rendelet módosításakor az egységesítés volt a szempont.
Lenkei György: a 7.§ I. körzetnél a 250 Ft/m2 csökkentését javasolta 200 Ft/m2-re.
Dr. Horváth Viktor Gergő: véleménye szerint a körzeteket definiálni kellene.
Dr. Szinay József: a hatályos rendeletben ez rögzített.
Markó József: szavazásra bocsátotta a 250.Ft/m2-ről 200.-Ft/m2-re csökkentést.
A Képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazati aránnyal elfogadta a 200.-Ft/m2-re történő
csökkentést.
Markó József: szavazásra bocsátotta a 250 Ft/m2 összeget.
A Képviselő-testület 6 igen 5 nem 1 tartózkodás szavazati aránnyal elutasította a 250.-Ft/m2
összeget.
Dr. Szinay József: az idegenforgalmi adó mértékéről is dönteni kell.
Dr. Pintér György: az idegenforgalmi adót 380.-Ft-ban javasolta elfogadásra, tekintettel arra,
hogy ezt nem a helyi lakók fizetik.
Jakab Gábor: a törvény 389,90 Ft maximalizálja a mértéket.
Dr. Horváth Viktor Gergő: a törvény lehetőséget ad differenciálásra a szálláshelyek méretére
vonatkozóan.
Dr. Pintér György: a jövő évi adórendelet kidolgozásánál erre törekedni fognak.
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte, hogy kerüljön bele, hogy a jövő évben kidolgozásra kerül a
koncepció.
Jakab Gábor: határozatként javasolta elfogadásra a jövő évi adókoncepcióban való
differenciálást.
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Markó József: szavazásra bocsátotta az idegenforgalmi adó mértékére tett 380.-Ft-os javaslatot.
A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a 380.-Ft/fő összeget.

A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzatának 76/2008. (XII. 12.) sz. ök. rendelete
a helyi építményadóról szóló 37/2006.(XII. 14.) sz. Ök. rendelet / a továbbiakban Ér./
a helyi telekadóról szóló 33/2005. (XII. 02.) sz. rendelete / a továbbiakban: Tr./ és a
tartózkodás alapján fizetendő idegenforgalmi adóról szóló
34/2005. (XII. 02.) sz. rendelete a továbbiakban: Ir./
módosításáról
1. §
Az Ér. 3. § -a az alábbi (2) és (8) bekezdésekkel egészül ki, egyúttal a jelenlegi (2)-(6)
bekezdések számozása (3) –(7) bekezdésekre, míg a (7) bekezdés számozása (9) bekezdésre
módosul:

„(2) Mentesek a lakáshoz és üdülő épülethez tartozó alábbi kiegészítő helyiségek:
a./ tüzelőtér
b./ tüzelő- és salaktároló
c./ szárító
d./szerszámkamra
e./ szín
f./ jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas padlás
g. /jellegénél és kialakításánál fogva csak tárolásra alkalmas pince feltéve, hogy azt nem
gépjármű tárolására használják
(8) E § alkalmazásában kiegészítő helyiségnek az a helyiség minősül, amely emberi
tartózkodásra nem szolgál, de a lakás, üdülő rendeltetésszerű használatához szükséges.
2. §
Az Ér. 5.§ (1) bekezdésének c. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:
Az adó mértéke magánszemélyek, valamint vállalkozók nem üzleti célt szolgáló építménye
esetében:
c./ nem lakás céljára szolgáló építmény után:
- 0-250 m2-ig 200 Ft/m2
- 251-1000 m2-ig 50.000 Ft és a 250 m2 feletti részre vonatkozóan 500 Ft/m2
- 1000 m2 felett 425.000 Ft és az 1000 m2 feletti részre vonatkozóan 1169 Ft/m2
3. §
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Az Ér. 5. § (4) bekezdésének a. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:
Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke:
„./ I. körzetben
üzem, raktár, műhely, iroda, szálloda és áruház 1169 Ft/m2
egyéb szolgáltatást nyújtó építmény és panzió 500 Ft/m2
egyéb nem lakás céljára használt építmény és kereskedelmi célt szolgáló
építmény, vendéglátó-ipari egység 300 Ft/m2
4. §
Az Ér. 5. § (4) bekezdésének b. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:
Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke:
„./ II. körzetben
áruház 1169 Ft/m2
üzem, raktár, műhely,s szálloda, panzió és iroda 500 Ft/m2
egyéb nem lakás céljára használt építmény 300 Ft/m2
egyéb szolgáltatást nyújtó építmény 200 Ft/m2
kereskedelmi célt szolgáló építmény 200 Ft/m2
vendéglátó-ipari egység 300 Ft/m2

5. §
Az Ér. 5. § (4) bekezdésének c. pontja helyébe a következő rendelkezés kerül:
Vállalkozók üzleti célt szolgáló épülete esetében az adó mértéke:
III. körzetben
- áruház 1169 Ft/m2
- üzem, raktár, műhely, iroda, szálloda és panzió 500 Ft/m2
- vendéglátó-ipari egység 300 Ft/m2
- kereskedelmi célt szolgáló építmény 200 Ft/m2
- egyéb szolgáltatást nyújtó építmény 200 Ft/m2
- egyéb nem lakás céljára használt épület 200 Ft/m2
6. §
Az Ér. 5.§ (5) bekezdésének a. pontja helyébe az alábbi szövegrész kerül:
A vállalkozók üzleti célt szolgáló lakás-, üdülő-, épület és épületrésze után az adó mértéke az
5.§ (3) bekezdésében megjelölt valamennyi körzetben az alábbiak szerint alakul évente:
a.) lakás után: 500.-Ft /m2
b.) üdülő után 500 Ft/m2
7. §
A Tr. 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi szövegrész kerül:
Az adó mértéke vállalkozók üzleti célt szolgáló telke esetében:
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A beépítetlen belterületi földrészlet valamint a lakás, üdülő és a nem lakás céljára szolgáló
építmények rendeltetésszerű használatához szükséges földrészleten felüli rész után a telekadó
mértéke évente:
- I. körzetben 200 Ft /m2
- II. körzetben 80 Ft/m2
8. §
Az Ir. 4. § -a helyébe az alábbi rendelkezés kerül:
Az adó mértéke megkezdett vendégéjszakák száma után. 380 Ft/fő
9. §
E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Polgármester

Jegyző

A Képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
243/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2009-ben kidolgozza az idegenforgalmi adó fizetésére vonatkozó differenciálást a
szálláshelyek méretének függvényében.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

13./ A képviselő-testület 2009. évi munkaterve
Dr. Horváth Viktor Gergő: a kisebbségi önkormányzat munkájáról nincs információja a
lakosságnak. Kérte, hogy hívják meg őket a testületi ülésekre.
Markó József: elfogadható, hogy egy beszámoló kerüljön be a munkatervbe.
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte, hogy a meghívóban nyomatékosan kérjék a megjelenésüket.
A Képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:
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244/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi munkaterve
2009. január 28.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. január 20. 16 óra
1./ Városi ünnepségek meghatározása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: KOB
2./ Bizottságok beszámolója az átruházott hatáskör gyakorlásáról
Előadó: bizottsági elnökök
Egyebek
2009. február 25.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. február 17. 16 óra
1./ Göd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB, ÜJKB
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője,
2./ A 2008. évi költségvetési rendelet II. félévi módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője,
3./ Közrend, közbiztonság helyzete
Előterjesztő: rendőrkapitány
Véleményező bizottság: ÜJKB
Meghívandó: rendőrkapitány, őrsparancsnok
4./ Tájékoztató a képviselői vagyonnyilatkozatok leadásáról
Előadó: Detre László ÜJKB elnök
Egyebek
2009. március 25.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. március 17. 16 óra
2009. április 22.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. április 14. 16 óra
1./ 2008. évi zárszámadásról szóló rendelet elfogadása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB, ÜJKB
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője,
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2./ Tájékoztató a 2008. évben történt pénzügyi-, gazdasági ellenőrzések
tapasztalatairól
Előterjesztő: Markó József polgármester
A napirend előadója: belső ellenőr
Véleményező bizottság: PEKB
3./ Egyebek
2009. május 27.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. május 19. 16 óra
2009. június 24.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. június 16. 16 óra
JÚLIUS - AUGUSZTUS TANÁCSKOZÁSI SZÜNET
2009. szeptember 23.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. szeptember 15. 16 óra
1./ Göd Város Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének I. félévi
módosítása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB, ÜJKB
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője
3./ Egyebek
2009. október 21.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. október 13. 16 óra
2009. november 18.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. november 10. 16 óra
1./ Göd Város Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője
2./ Tájékoztató az Önkormányzat gazdálkodásának ¾ éves helyzetéről
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB
Meghívandó: könyvvizsgáló, intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője
3./ Egyebek
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2009. december 14.
Előterjesztések leadásának határideje: 2009. december 7. 16 óra
1./ A képviselő-testület 2010. évi munkatervének jóváhagyása
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: valamennyi bizottság
Meghívandó: intézményvezetők, kisebbségi ök. vezetője
2./ Adórendelet módosítások
Előterjesztő: Markó József polgármester
Véleményező bizottság: PEKB, ÜJKB
3./ Intézményi térítési díjak módosítása
Előterjesztő: Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
Véleményező bizottság: PEKB, ÜJKB, SZB
4./ Közterület-használati díjtételek módosítása
Előterjesztő: Dr. Szinay József jegyző
Véleményező bizottság: PEKB, VfB, ÜJKB
Egyebek
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

14./ Kistérségi megállapodás módosítása
Markó József: ismertette az előterjesztést.
A Képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozta:

245/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
egyetért azzal, hogy Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodás
II. fejezet 1/b pontját az 1993. évi III. törvény 57 § (1) bekezdés g) a közösségi ellátások
pontjával egészítse ki. Felhatalmazza továbbá a Polgármestert
a módosított Társulási Megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Markó József polgármester
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15./ Baptista Szeretetszolgálattal kötött bérleti szerződés meghosszabbítása
Markó József: ismertette az előterjesztést. A jelenlegi bérbeadás mellett az önkormányzatnak
továbbra is lehetősége van a tervezésre, pályázásra. Az épület után bérleti díjat fizetnek, télen
fűtik az ingatlant.
Lenkei György: a Szociális Bizottság javasolta a meghosszabbítást. Olyan feladatot látnak el,
melyre szükség van.
Dr. Szinay József: javasolta, hogy hatalmazzák fel a polgármestert a bérleti szerződés
meghosszabbításának aláírására.
Nógrádi Gergely: az ellátásra valóban szükség van, de a lakosság felé kommunikálni kell, hogy
ebben az évben a városnak nincs terve a Fácán épülettel.
Markó József: valóban, a városnak az elkövetkező évben nincs terve az ingatlannal és a bérleti
díjjal számolnak.
A képviselő-testület 11 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
246/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
meghosszabbítja az önkormányzat tulajdonában lévő, Göd, Rákóczi u. 23. sz. ( 2172
hrsz.) alatti ingatlan bérleti szerződését a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvánnyal kötött
jelen szerződés lejáratát követő 1 év időtartamra.
Felhatalmazza a Polgármestert a bérleti szerződés meghosszabbításának aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Horváth Viktor Gergő kiment.

16./ Szemétszállító autó közbeszerzési eljárása
Dr. Hetényi Tamás: két közbeszerzési felhívás sem hozott eredményt. A forgalmazók nem
találtak maguknak lízing céget a jelenlegi gazdasági válság miatt.
Markó József: mi lesz a fedezet?
Dr. Hetényi Tamás: 20-30 mFt között van az autó beszerzése értéke. A szemétszállító autó
nélkül ellehetetlenül a város. A szemétszállítási díj emelése is biztosíthat valamennyi fedezetet.
Markó József: a jelenlegi 7.600.-Ft megemelése szükséges. A beszerzést bármelyik esetben az
önkormányzat fizeti, akár díjemeléssel, akár hitelfelvétellel. Egy gépjármű 5 év alatt
amortizálódik.
Dr. Hetényi Tamás: megváltoztatták a pénzügyi konstrukciót egyösszegű vásárlásra.
Dr. Pintér György: egy újabb kiírásról kell-e dönteni?

314

Dr. Hetényi Tamás: a kiírás fenntartása 70.000Ft.
Dr. Horváth Viktor Gergő visszajött.
Dr. Hetényi Tamás: folyamatosan megy a hirdetés. Magyarországon ilyen autót nem lehet
beszerezni és az euro árfolyama nagyban korlátozza a beszerzési lehetőségeket.
Markó József: a hosszabb távú helyi szállítás biztosított-e?
Dr. Hetényi Tamás: az utolsó egy évre aláírta a REMONDIS a kommunális hulladék lerakására
vonatkozó szerződést. A jövőben a kommunális hulladék 60 %-át újra kell majd hasznosítani.
Markó József: amennyiben a jövő évi költségvetésben tervezik a 26 mFt-ot, a háztartásonkénti
2000 Ft-os emelés 2 év alatt biztosítja a fedezetet.
Dr. Horváth Viktor Gergő: van-e a garanciára vonatkozó információ?
Dr. Hetényi Tamás: a kiírásban is konkrétan rögzítették a garanciára vonatkozó feltételeket. A
szemétszállító autókat itthon javítják. A beszerzést a 2009-es évre tervezni kell.
Csányi József: a szelektív hulladékgyűjtés következtében csökken a mennyiség.
Markó József: mindenképpen a városnak kell biztosítani a fedezetet.
Nógrádi Gergely: a városnak kell egy új szemétszállító autó. Arról kell dönteni, milyen arányban
terhelik a lakosságot. Előbb arról nyilatkoztak, hogy nem kívánnak adót emelni.
Markó József: ebben az esetben a szolgáltatás díja emelkedik, és a 2.000 Ft egy évre
vonatkozik.
Dr. Hetényi Tamás: 2006-ban emelték utoljára a díjakat. A környező települések között Göd
fizeti a legalacsonyabb díjat.
Markó József: a közbeszerzési eljáráson részt kívánnak-e venni?
Detre László: Budapesten a szemétszállítási díj panelházas környezetben lényegesen
magasabb.
Dr. Horváth Viktor Gergő: a budapesti szolgáltatási díjakat ne vegyék alapul.
Markó József: a szemétszállítás önköltsége Gödön is lényegesen magasabb, melyet az
ingatlanadóval kombináltak, aminek az ÁFA miatt volt jelentősége. A támogatás során az ÁFA
nem jelenik meg, ha leszámlázzák a szolgáltatást, ÁFA-val kell számolnunk. A lakosság az
ingatlanadó megfizetésével kedvezőbben jár, mint a szolgáltatás számlázásával.
Markó József: a Képviselő-testület részt kíván-e venni az eljárásban?
Dr. Horváth Viktor Gergő: amennyiben a pénzügyi kérdésekben szabad kezet kapnak, a
beszerzés szakmai kérdés.
Dr. Pintér György: a korábbi határozat visszavonását meg kell szavazni.
A képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
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247/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
visszavonja a 188/2008. (IX. 25.)sz. ök. határozatát.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Markó József: szavazásra bocsátotta az új konstrukciót, valamint azt, hogy nem kívánnak részt
venni az elbírálásban.
A képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
248/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a Településellátó Szervezet szemétszállító autó közbeszerzési
felhívásában a fizetési feltételeket 15% előleg, illetve a vételár szállításkor történő
85 %-os kifizetésével határozza meg.
A Képviselő-testület nem kíván a közbeszerzési eljárásban részt venni.
Határidő: azonnal
Felelős: dr. Hetényi Tamás igazgató

17./ Vételi szándék a gödi 3031/2-3 és a 3036 hrsz-ú területre
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést.
Markó József: az előterjesztésben telek-kiegészítésekről van szó, amivel a tulajdonosok az örök
panorámát vásárolják meg.
Dr. Pintér György: A Városfejlesztési Bizottság javasolta a 7.000 Ft-ot.
Popele Julianna: a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság ülése megelőzte a
Városfejlesztési Bizottság ülését, ezért a bizottság nem döntött.
Csányi József: javasolta az értékesítést.
Dr. Pintér György: valóban, a Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság nem döntött az
árról, de most bruttó 10.000 Ft-ot javasolt.
Lehoczky Miklós: a területet kényszerűségből kívánják megvásárolni, hogy ne fordulhasson elő
a korábbi probléma. Kérte, vegyék figyelembe, hogy nem üzleti célból vásárolják a területet.
Személy szerint 15 éve gondozza a területet. A beadvány benyújtásakor 5000 Ft-os ajánlatot
tettek, a 6000 Ft + ÁFA-t még vállalni tudják.
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Markó József: az Oázis lakóparkban 16000 Ft/m2, ennek ellenére vásárolják a telkeket.
Abszolút értékben nem nagy összegről van szó. Az ingatlanok értéke a kiegészítéssel megnő.
Dr. Pintér György: az ingatlanok területe és értéke növekszik. Az önkormányzat feladata, hogy
jól gazdálkodjon a vagyonával, ebben az esetben a szóban forgó területről, mert esetleg egy
vállalkozó magasabb összeget kínálhat.
Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy a határozati javaslatot egészítsék ki a fizetési határidő
megjelöléssel.
Dr. Szinay József: szerződés megkötése 30 nap, a fizetési határidő 60 nap.
Markó József szavazásra bocsátotta az elhangzott összegeket.
A Képviselő-testület 3 igen 1 nem 8 tartózkodás szavazati aránnyal nem fogadta el a bruttó
10.000.-Ft/m2 árat.
A Képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta a bruttó 8.400.-Ft/m2
A Képviselő-testület név szerinti szavazáson 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:

249/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
értékesíti az önkormányzati tulajdonú, jelenleg 3079/5 hrsz-ú ingatlanból az Ilka patak
irányában, 10 m szélességben a 3031/3 hrsz-ú, a 3031/2 hrsz-ú és a 3036 hrsz-ú
ingatlanok telek-kiegészítését.
Felkéri a beruházási
elkészíttetésére.

osztályt,

a

telekalakítással

kapcsolatos

vázrajzok

Vételi ár: 7000 .-Ft+ ÁFA /m2
Határidők: az adásvételi szerződés megkötése 30 nap, a telekalakítással kapcsolatos
vázrajzok elkészítését, és a földhivatali bejegyzését követően.
Fizetési határidő: az adásvételi szerződés megkötésétől számított 60 napon belül.
A szerződés elkészítésére és a földhivatali eljárásra megbízást ad Dr. Nyitrai Judit
ügyvédnek (2600 Vác, Jókai u. 4. I/3.) és felhatalmazza a Polgármestert a szerződés
megkötésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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18./ Vételi szándék a gödi 1829/5-10 hrsz-ú területekre
Szegedi Sándor: ismertette az előterjesztést. A Pénzügyi Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottság
javaslata a 200 Ft-os licitlépcső.
Detre László: a közművesítést követően magasabb árbevételt érhetnek el.
Popele Julianna: a bruttó árból a közművesítés díját levonták, és az úttal nem is számoltak.
Javasolta a nettó 12.000 Ft/m2 összeg elfogadását.
A Képviselő-testület név szerinti szavazáson 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi
határozatot hozta:

250/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a tulajdonában lévő 1829/1 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület művelési ágú ingatlan
osztásából keletkező 6 db építési telek értékesítését az alábbiak szerint:
1.pont/ Az ingatlanok jelen állapotukban, közművesítés nélkül kerülnek értékesítésre a
földhivatali bejegyzést követően, 12000 Ft/m2 bruttó induló áron, „emelkedő típusú” licit
útján; licitlépcső 200 Ft/m2.
2. pont/ A licitfelhívást országos napilapban és a www.god.hu honlapon közzé kell tenni;
3. pont/ Felhatalmazza Polgármestert az adásvételi szerződések aláírására;
4. pont/ Felhatalmazza dr. Nyitrai Judit és dr. Kovács Balázs ügyvédeket a licit felhívás
összeállítására, a tárgyalás lefolytatására, dokumentálására, valamint az adásvételi
szerződések elkészítésére és földhivatali bejegyzésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

19./ TESZ előirányzatának módosítása
Markó József ismertette az előterjesztést.
A képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
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251/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a 2. számú körzet körzetfejlesztési keretéből a Koszorú tér
fejlesztési munkáit a Településellátó Szervezet végezze el.
A munkák fedezetére 1.000.000.- forinttal a Településellátó Szervezet
előirányzatát megemeli.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szinay József jegyző

20./ Ajánlat az ásványvíz palackozására
Markó József kérte, hogy az előterjesztést vegyék le a napirendről.
A képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az előterjesztést levette a napirendi
pontról.

21./ Megbízási szerződés a strandfürdő fejlesztési projectjével kapcsolatban
Szegedi Sándor javasolta, hogy a Képviselő-testület zárt ülésen tárgyalja a napirendi pontot.
Markó József: az egyebek napirendi pontokat követően, zárt ülésen tárgyalják majd az
előterjesztést.

Egyebek
I.

Szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosítása

Dr. Hetényi Tamás: a díjemelés 7000 lakóingatlan vonatkozásában 60mFt-ot jelent. Van olyan
ingatlan, ahol 2 db kukával számolnak.
A képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
252/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. január 1-től a szemétszállítási díjtételeket 20%-kal megemeli.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Hetényi Tamás TESZ igazgató
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Dr. Hetényi Tamás: szeretnék a kis kuka bevezetését. A szemétszállítási rendelet
módosításával a lakosság az 50-60 l kukát is megvásárolhatja.
Dr. Horváth Viktor Gergő: a rendelet 10 §. (2) korlátozásnak mi a jelentősége?
Dr. Hetényi Tamás: lomtalanításkor előfordul, hogy a szomszéd településről is áthoznak
hulladékot, ezért szeretnék korlátozni a mennyiséget.
Dr. Horváth Viktor Gergő: nem a kirakott lom köbméterének korlátozását kell szabályozni. Azt
kell elérni, hogy csak a gödi szemetet szállítsák el. Amennyiben előfordul, hogy idegen lomot
raktak el, akkor azt vissza kell küldeni.
Dr. Hetényi Tamás: a 3 m3 feletti szemét elsősorban vállalkozások következtében keletkezik, a
lakossági méretek ezt nem érik el. A szemetet nem lehet beazonosítani. A gödi lakosok
igényelhetnek kisebb kukát, valamint igényelhetnek második gyűjtőedényt. Szemétszállítási
szerződéssel rendelkezőkre vonatkozik a lomtalanítás.
Detre László: a 44. oldalon szereplő előterjesztésről is dönteni kell.
Sellyei Noémi: aki szelektíven gyűjti a hulladékot, igényelhet-e kis kukát?
Dr. Hetényi Tamás: az szerepel az előterjesztésben, hogy mindenki igényelheti a kisméretű
kukát. A szelektív hulladékgyűjtésben nagy előrelépés történt az utóbbi időben.
Dr. Bognár László kiment.
Szabó Csaba: indokoltnak tartotta a 3 m3-es meghatározást.
Dr. Horváth Viktor Gergő: a kirakott lommal kapcsolatban vegyék be, hogy háztartási hulladékról
van szó.
Dr. Bognár László visszajött.
Dr. Horváth Viktor Gergő: a háztartásokban keletkező és az üzemszerű működés következtében
szereplő lomot külön kell választani.
Dr. Hetényi Tamás: a város rendjét is figyelembe kell venni. Lomtalanításkor nem csak a
hasznosításra, hanem az összképre is figyelni kell. Továbbra is a 3 m3-t tartotta elfogadhatónak.
Markó József: az idegen lomot kellene kiszűrni.
Nógrádi Gergely ügyrendi javaslata: köbméterről kell dönteni, mert a város mindenképpen
elszállítja a szemetet.
A képviselő-testület 10 igen 2 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta az ügyrendi javaslatot.
Kruzslicz István: van olyan telek, ahol több ingatlan is van. Erre oda kell figyelni.
Dr. Hetényi Tamás: szerződés szerint gondoskodnak a szállításról.
Markó József: egy telken 6 ingatlan lehet. Amennyiben csak az egyik tulajdonos teszi ki a
18 m3-t, elszállítják-e?
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Dr. Pintér György ügyrendi javaslata: a 10. § 2 bekezdést vegyék ki a rendeletből, melyről majd
később döntsenek.
A képviselő-testület 12 igen – egyhangú - szavazati aránnyal elfogadta az ügyrendi javaslatot.
Markó József: tudomása szerint arról döntött az Alkotmánybíróság, hogy nem lehet kötelezni a
szerződés megkötését.
Dr. Szinay József: igen.
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Településellátó Szervezet munkája során komoly előrelépések
történtek a szelektív hulladékgyűjtésben. Véleménye szerint csak a legszükségesebbről
döntsenek, és a bizottságok később tárgyalják újra a rendelet módosítást.
A képviselő-testület 11 igen 1 nem szavazati aránnyal az alábbi rendeletet alkotta:
Göd Város Önkormányzat 77/2008.(XII. 12.) sz. ök. rendelete
A települési szilárd hulladék ártalmatlanítási közszolgáltatás ellátásáról szóló
36/2002.(XII. 30.) ök. határozat módosításáról
1.§.
A rendelet 1. számú melléklete az alábbiak szerint módosul:
1 sz. melléklet
„A települési szilárd hulladék külön megállapodás alapján történő gyűjtésének igénybevételi díja
(közszolgáltatási díj, 1 db gyűjtőtartály éves ürítési díja)
Űrtartalom
50-60 l
110-120 l
1100 l
240 l
Zsák

Nettó ár
3. 600.- Ft + ÁFA
7.200.- Ft + ÁFA
72.000- Ft + ÁFA
25.200 Ft + ÁFA
300 + ÁFA/db

Bruttó ár
4.320 Ft/év
8.640 Ft/év
86.400 Ft/év
30.240 Ft/év
360 Ft/db

Egy darab gyűjtőtartály mindenkinek kötelező.
Minden további gyűjtőedény igénylése esetén:
50-60 l
9.000 Ft + ÁFA
110-120 l
18.000 Ft + ÁFA
240 l
36.000 Ft + ÁFA
1100 l
180.000 Ft + ÁFA

10.800 Ft/év/db
21.600 Ft/év/db
43.200 Ft/év/db
216.000 Ft/év/db

Közületi díjak:
Űrtartalom
1 kg
50-60 l
110 – 120 l
1100 l

Nettó ár
18 Ft + ÁFA
9.360 Ft + ÁFA
18.720 Ft + ÁFA
187.200 Ft + ÁFA

Bruttó ár
21.60 Ft/kg
11.232 Ft/év/db
22.464 Ft/év/db
224.640 Ft/év/db
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Konténerek ürítési díja:
1 m3
3 m3
4 m3
5 m3

3.600 Ft +ÁFA
10.800 Ft + ÁFA
14.400 Ft + ÁFA
18.000 Ft + ÁFA

4.320 Ft
12.960 Ft
17.280 Ft
21.600 Ft

2. §
E rendelet 2009. január 1-én lép hatályba.

Polgármester

II.

Jegyző

022/35-42 hrsz.-ú belterületbe vonása
Előterjesztő: Tarjányi Judit főépítész

Szegedi Sándor: ismertette az előterjesztést. A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.

Dr. Horváth Viktor Gergő: a belterületbe vonásokról miért az egyebekben tárgyalnak? Kérte,
hogy a jövőben a rendes napirendi pontok között szerepeljen.
Szegedi Sándor: előkészítés alatt van egy behajtó kialakítása, melyre a belterületbe vonás
hatással van.
Kruzslicz István: a szóban forgó ingatlanok belterületbe vonását gyanúsnak tartotta.
Dr. Horváth Viktor Gergő: javasolta, hogy zárt ülésen tárgyaljanak az előterjesztésről.
A Képviselő-testület a zárt ülés napirendi pontjai között folytatta a napirendi pont tárgyalását.
Kovacsik Tamás megérkezett.

III. OVIT logisztikai csarnok hatástanulmánya
Szegedi Sándor: ismertette az előterjesztést. A Városfejlesztési Bizottság javasolta a
hatástanulmány elfogadását.
A képviselő-testület 12 igen 1 tartózkodás szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
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253/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az OVIT logisztikai csarnokaihoz készült hatástanulmányt.
Határidő: azonnal
Felelős: Bertáné Tarjányi Judit főépítész

IV. 300 fős óvoda tervezése
Popele Julianna: ismertette az előterjesztést. A korábbi eljárást eredménytelennek
nyilvánították. Az előterjesztés alapján a hagyományos építési módra érkezett a legkedvezőbb
ajánlat. A tervezés előkészítéséhez kéri a Képviselő-testület hozzájárulását. Az idei
közbeszerzési határt már kimerítették.
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság a hagyományos építési technika mellett döntött.
Markó József: az adott árban szerepel-e a tervezés költsége?
Popele Julianna: igen.
Dr. Horváth Viktor Gergő: ezek szerint az építési technológiát kell kiválasztani?
Popele Julianna: igen.
Markó József: a hagyományos építési módra beérkezett ajánlatot kell alapul venni, és ha ebben
az árban, vagy ez alatt más módra is érkezik ajánlat, azt is el kell fogadni.
Dr. Pintér György: valóban nem érdemes a technológiát megkötni, hanem a mostani összegre
adjanak ajánlatot.
Popele Julianna: ennek alapján a tervezést és kivitelezést együttesen kell kiírni. Határozati
javaslata: az önkormányzat 2009. évben közbeszerzési eljárást ír ki 300 fős óvoda létesítésére
tervezéssel együtt.
Markó József: ha különböző tervek érkeznek, nem lesz összehasonlítási alapjuk.
Popele Julianna: a jogszabályok meghatározzák a követelményeket. A megbízó és az
ajánlattévő kiköti, hogy milyen tervekről lehet szó.
Dr. Pintér György: az óvodai feltételekre vonatkozó jogszabályok megváltoznak. Kérte, hogy
nézzenek utána a pályázati lehetőségeknek.
Nógrádi Gergely: a terminusokat is meg kell határozni.
Popele Julianna: ezt a Képviselő-testület határozza meg.
Dr. Nagy Atilla: valóban, a jövőben pályázatok kiírására fog sor kerülni. Nem csak óvoda,
hanem komplex pályázati kiírások jelennek meg.
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A képviselő-testület 13 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
254/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2009. évben közbeszerzési eljárást ír ki 300 fős óvoda tervezésére és létesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

V. Gödi Helytörténeti Múzeumbarátok Egyesülete hozzájárulási kérelme
Dr. Szinay József: ismertette az előterjesztést.
Dr. Horváth Viktor Gergő: az egyesületnek milyen besorolása lesz? Csak akkor javasolja a
hozzájárulás megadását, ha az egyesület közhasznú besorolást kap.
Dr. Szinay József: tudomása szerint közhasznú egyesületről van szó.
Dr. Szinay József: javasolta, hogy akkor adják meg a hozzájárulást, ha az egyesület közhasznú
minősítéssel szerepel.
A képviselő-testület 13 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:

255/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul ahhoz, hogy a gödi Helytörténeti Múzeumbarátok Egyesülete nevében a település
neve szerepelhessen, azaz Gödi Helytörténeti Múzeumbarátok Egyesülete néven jegyezzék
be a bíróságon, amennyiben az egyesület közhasznú minősítéssel szerepel.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Nógrádi Gergely – svájci úttal kapcsolatos hozzászólása
Nógrádi Gergely: a svájci úttal kapcsolatban elmondta, hogy a verseny eredményes volt, de a
az utazás körülményei elfogadhatatlanok voltak. Ismertette a kísérők részletes feljegyzését.
Javasolta, hogy a szülők ne fizessenek hozzájárulást. Kérte, hogy a jövőben jobban figyeljenek
oda a gyermekek utaztatására, ne következzen be ehhez hasonló eset.
Kruzslicz István: 2004-ben a Franciaországba utazó kosarasoknál hasonló eset állt fenn.
Javasolta, hogy csak részösszeget fizessenek ki.
Dr. Horváth Viktor Gergő: megdöbbent az elhangzottakon. Javasolta, hogy az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság vizsgálja ki az esetet. Véleménye szerint meg kell találni a felelőst, és ki
kell szűrni a lehetőségét annak, hogy a jövőben ilyen előfordulhasson.
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Markó József: a jövőben a járművek állapotáról személyesen győződjenek meg.
Csányi József: véleménye szerint a kifizetést vissza kellene tartani az Ügyrendi, Jogi és
Közbiztonsági Bizottság vizsgálatáig, valamint kártérítési igényt kell benyújtani. A szükséges
műszaki dokumentációk benyújtását feltételként kell kikötni.
Szabó Csaba kiment.
Lenkei György ügyrendi javaslata: zárják le a kérdést.
A Képviselő-testület 8 igen 3 tartózkodás (Sellyei Noémi nem szavazott) szavazati aránnyal
elfogadta az ügyrendi javaslatot.
A képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
256/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri az Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottságot,
vizsgálja ki a Monthey-i út utazási körülményeit.
Határidő: azonnal
Felelős: Detre László ÜJKB elnök

A képviselő-testület 12 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
257/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzat Képviselő-testülete
arról döntött, hogy nem kell hozzájárulást fizetni a szülőknek, valamint az edzőknek
az 1997-1998-as labdarúgó focicsapat Monthey-i útjához.
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester

Nógrádi Gergely – képviselői mandátummal kapcsolatos hozzászólása
Nógrádi Gergely: bejelentette, hogy 2009. január 1-től Dr. Mödlingerné Kovács Éva veszi át a
helyét. Kérte, hogy az utódját is fogadják szeretettel és segítsék munkájában. Megköszönte a
Képviselő-testület munkáját, és további eredményes együttműködést kívánt.
Dr. Szinay József: kérte, hogy a lemondását írásban nyújtsa be.
Kruzslicz István: felhívta a figyelmet arra, hogy a jelölt bizottsági tag.
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Dr. Horváth Viktor Gergő: ezek szerint Nógrádi Gergely lemondott képviselői mandátumáról?
Nógrádi Gergely: igen.
Dr. Horváth Viktor Gergő hozzászólása
Dr. Horváth Viktor Gergő: a Nemeskéri úton megváltozott a közlekedési rend, a Béke út már
nem élvez elsőbbséget, a Nemeskéri út a védett útvonal. Miután az emberek megszokásból
vezetnek, kérte, hogy a változásra nyomatékosan hívják fel a figyelmet. A Beruházási Osztály
ígéretet tett a gyalogátkelőhelyre.
Kruzslicz István: javasolta, hogy ideiglenesen helyezzenek ki egy stoptáblát.
Popele Julianna: a forgalomszabályozási a tervben így szerepel a közlekedési rend. A
szükséges feltételeknek eleget tettek, a változást táblákkal, felfestésekkel jelölték. A stoptáblát
nem tartották szükségesnek.
Dr. Horváth Viktor Gergő: kérte, hogy a Gödi Körképben legalább 2 számon keresztül
tájékoztassák a lakosságot a megváltozott forgalmi rendről.
Nógrádi Gergely: az új forgalmi rend száguldozásra ad lehetőséget.
Detre László: a Bócsáról bejövő út utáni szakasz belterület-e?
Markó József: valóban szükséges, hogy Bócsáról bejövet, a város egységesen belső terület
legyen.
Szegedi Sándor: az ipari terület fejlesztését követően változni fog a helyzet.
Kovacsik Tamás: a Városfejlesztési Bizottság jövőre az egész városra kiterjedő közlekedési
koncepció elkészítését szeretné. A vizsgálat nyomán az utak állapotnak, minőségének
megfelelően szabályoznák a közlekedési rendet.
Popele Julianna: lakott területnek akkor lehet minősíteni, ha mindenhol közvilágítás van. A
lakóterület tábla kihelyezése megoldást jelenthet.
Dr. Bognár László kiment.

Pest megyei településközpontok fejlesztése megnevezésű pályázat
Dr. Nyitrai Judit: ismertette az előterjesztést. A kerékpárút szerződésekkel kapcsolatban egy
szerződés határidejének meghosszabbítása van folyamatban
A képviselő-testület 11 igen - egyhangú - szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza:
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258/2008.( XII. 11. ) sz. ök. határozat
Göd Város Önkormányzata a Dunakeszi Körzeti Földhivatal nyilvántartásába Göd
belterület 2690/6/A/2 hrsz. alatt felvett, 33 m2 térmértékű, üzlet megnevezésű,
természetben Göd belterület 2690/6/A/2 hrsz. alatti társasházban elhelyezkedő üzletre
vonatkozóan az ingatlan Eladójával Neudl Erikával kötött, 2008. június hó 13-án kelt
szerződéstől jelen határozatával, a szerződés 19. pontja alapján 2009. január 1. nappal
egyoldalúan eláll, tekintettel arra, hogy a szerződés 2008. december 31-ig nem lépett
hatályba.
Göd Város Önkormányzata felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy fenti ingatlanra
vonatkozóan, az Önkormányzat javára bejegyzett tulajdonjog fenntartással történő eladás
tényének törlése iránti kérelmet terjesszen elő.
A földhivatali eljárásra megbízást ad Dr. Nyitrai Judit ügyvédnek (2600 Vác, Jókai u. 4.
I/3.)
Határidő: azonnal
Felelős: Markó József polgármester
Dr. Bognár László visszajött
Szünet.
Szabó Csaba, Nógrádi Gergely nem jött vissza.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készült.

K. m. f.

Markó József
polgármester

Dr. Szinay József
jegyző

Szaszovszky Olga
jegyzőkönyvvezető

